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ملخص الدراسة
ناقشت هذه الرسالة مدى تأثير "حزب البيت اليهودي" ،في عملية صناعة القرار السياسي
ورسم السياسات العامة في إسرائيل ،وتعمقت في بيان دوره الفعلي في الحياة السياسية خالل الفترِة
ِ
الممتدة من 2014-2008م .حيث تناولت الدراسة استعراضاً تاريخياً لألحزاب الصهيونية الدينية،
الذي يعد "حزب البيت اليهودي" امتداداً لها ولنهجها وسياستها االستيطانية التوسعية ،كما استعرضت
الدراسة تعريفاً تأصيلياً لكافة مكونات الحزب ،وناقشت بالتحليل دور الحزب في النظام السياسي
وعملية صناعة القرار السياسي الخارجي ،وبينت موقف الحزب من قضايا :الحل النهائي ،واالستيطان،
وقضية االعتراف بيهودية الدولة.
وتكمن أهمية الدراسة بأنها قدمت بحثاً علمياً ممي اًز بالتحليل والتفسير ،بحيث اإلفادة منها،
خاصة وأن موضوع الدراسة مرتبط بقضية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،كذلك لتناوله فترة زمنية
معاصرة مهمة للسياسة الفلسطينية ،كما وتكمن أهمية هذه الدراسة في استخدام المنهج التاريخي،
والمنهج الوصفي التحليلي ،واالقتراب المؤسسي الذي وضعه صموئيل هانتغتون لقياس مدى تماسك
المؤسسة أو الحزب .كما اعتمدت الدراسة على العديد من المصادر والمراجع التي تناولت الموضوع.
وخلصت الدراسة إلى أن "حزب البيت اليهودي" من األحزاب المؤثرة في صناعة القرار
السياسي ،وقد لعب دو اًر فعاالً مركزياً في رسم السياسات الداخلية والخارجية إلسرائيل ،حيث انعكس
تصاعد حزب "البيت اليهودي" ونفوذه على مجمل الخارطة الحزبية السياسية ،حتى تبنت غالبية
األحزاب اإلسرائيلية أيديولوجية الحزب وخطابه المتعلق بالحفاظ على "أرض إسرائيل الكبرى" ،و"يهودية
الدولة" ،والبقاء على القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل ،والحفاظ على الكتل االستيطانية بالضفة
الغربية تحت السيادة اإلسرائيلية .وان رؤية حزب البيت اليهودي لقضايا الحل النهائي ،تشكل عقبة
حقيقية أمام أي تسوية سياسية على أساس حل الدولتين؛ لرفضه إقامة دولة فلسطينية ،ولما يشكله
االستيطان وقضية االعتراف بيهودية الدولة من عواقب خطيرة على القضية الفلسطينية .وأن الحزب
أمامه مستقبل؛ نتيجة لتوجه المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين.
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Abstract
This study discusses the impact of the "Jewish Home Party" on the process of decisionmaking and policy formulation in Israel. It deeply explores the actual role of the party in
the political life during the period of 2008-2014. The study reviews the history of the
religious Zionist parties، and the "Jewish Home Party" in particular as an extension of their
settlement and expansion policies. While it reviews the definition of all party components،
It also analytically discusses the role of the party in the political system and foreign policy.
It reveals the stance of the party towards the final status issues، settlement and the defining
Israel as a Jewish nation-state.
The importance of the study lies in presenting a scientific research distinguished with
analysis and interpretation. The study is useful for its link to the issue of the IsraeliPalestinian conflict، and the handling of contemporary and important period to Palestinian
politics. The study uses the historical method، descriptive analytical method and
institutional approach developed by Samuel Huntington to measure the cohesion of the
institution or the party. The study also relies on many sources and references that handled
the topic.
The study concluded that "Jewish Home Party" is among influential parties in Israel in
terms of the political decision-making. It has played an active and central role in the
formulation of Israel internal and foreign policies. The rise of its influence was reflected on
the overall political map of the parties in Israel. The majority of Israeli parties adopted its
ideology and political rhetoric on preserving the land of "Greater Israel"، defining Israel as
Jewish nation-state، keeping Jerusalem as the united capital of Israel and keeping the West
Bank settlement blocs under Israeli sovereignty. The party view of the final status issues
poses a real obstacle to the Palestinian cause and any political settlement on the basis of
two-state solution، for refusing to establish a Palestinian state، clinging to settlement،
insisting on defining Israel as a Jewish nation-state. Finally، the party as a rightest one has
a future due to the shift of Israeli society to the right.
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الفصل األول
اإلطــــار النظـــري للدراســـة
(خطة الدراسة)

 1.1مقدمة الدراسة:

تشكل العالقة بين الدين والدولة في إسرائيل واحدة من أهم اإلشككاليات التكي واجهتهكا؛ فمنكذ تأسكيس

إسكرائيل سككادت حالككة مككن الغمككوض فككي عالقككة الككدين والصككهيونية والدولككة ومسككألة الهويككة الوطنيككة ،ففككي

الوق ككت ال ككذي رأى في ككه ق ككادة ومؤسس ككو الدول ككة ض ككرورة أن تك ككون الدول ككة "دول ككة علماني ككة" تخض ككع لق ككانون
ودستور وضعي ،رأى المتكدينون أن دولكتهم يجكب أن تقكوم علكى أسكاس دينكي وفكق تعكاليم التكوراة ،األمكر
الككذي شكككل أحككد األسككباب الرئيسككة فككي عككدم وجككود دسككتور إلس كرائيل ،وعككدم وجككود حككدود واضككحة؛ ألن

الحدود وفق التوراة من النيل -إلى الفرات ،وتم تجميد إثارة هكذه المسكائل لصكالش حشكد الطاقكات للصكراع

الخارجي ضد العرب والفلسطينيين.

وتسكتمد القكوى الدينيكة فكي إسكرائيل أيكديولوجيات وأفكارهكا السياسكية مكن أحككام الشكريعة اليهوديكة

"الهاالخكاة" فكي المجتمكع ،وقكد انقسكمت هكذه القكوى إزاء الصكهيونية إلكى فكريقين رئيسكين همكا :األول:

الرافضككون للحركككة الصككهيونية وهككم المتككدينون الحريككديم (أي الورعككون والمتشككددون دينيكاً) ،واآلخككر:
المتدينون الصهاينة ،وكالهما ينتمي إلى التيار األرثوذكسي في اليهودية ،ويمثل القسم -األول :-حزب
"شكاس" ،وأحكزاب أغكودات يسكرائيل وديغكل هتكوراه المتحكدان حاليكاً فكي كتلكة (يهكدوت هتكوراه) ،ويمثكل

القسكم -اآلخكر -فكي السكاحة السياسكية اإلسكرائيلية حكزب المز ارحكي وهبوعيكل همز ارحكي المنكدمجان فكي
حزب المفدال ،واستقرت جميعهكا تحكت مسكمى حكزب "البيكت اليهكودي" ،الكذي يمثكل األحكزاب الصكهيونية

الدينية اآلن.

وعلى أية حال فأحزاب المتدينين الصهاينة على عكس التيار الديني المتشدد "الحرديم" ،تعطكي

والءها للدولة وتشارك في مؤسساتها ويقدم عناصرها الخدمة في الجيش على أساس المعتقدات الدينيكة،
ويمثل هذا التيار ثلثي التيكارات الدينية وحوالي  %8من مجموع السكان ،وقد لعبت هذه األحكزاب الكدور

األكبككر فككي دعككم الحركككة الصككهيونية فككي تنفيككذ مشككروعها االسككتيطاني علككى األ ارضككي الفلسككطينية ،وذلككك
بع ككدما ربط ككت االس ككتيطان بأس ككاطير وش ككعارات توراتي ككة م ككزورة مبتدع ككة؛ لجل ككب أكب ككر ع ككدد م ككن اليه ككود
لالسككتيطان فككي األ ارضككي الفلسككطينية المحتلككة منككذ عككام  ،1967واسككتخدمت فككي ذلككك أقصككى درجككات

العنف واإلرهاب ضد السكان الفلسطينيين لتنفيذ مخططاتها.

وتعد األحزاب الصهيونية الدينية من أهم القكوى السياسكية الفاعلكة علكى صكعيد المجتمكع اإلسكرائيلي

والحيككاة السياسككية ،وقككد مارسككت هككذه القككوى دو اًر محوري كاً فككي بنككاء الدولككة ،وشككاركت فككي كككل الحكومككات

اإلسرائيلية منذ قيام إسرائيل وحتى اليوم ،بغض النظر عن أسماء األحزاب التي شاركت فكي االئتالفكات

الحكوميككة (العمككل ،الليكككود ،كاديمككا) .وفككي نظ كرة إلككى خارطككة األح كزاب السياسككية فككي إس كرائيل نجككد أن

أخطرها نفوذاً وانطالقاً نحكو السكيطرة علكى م ارككز القكرار هكي األحكزاب الصكهيونية الدينيكة خصوصكاً فكي
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الق اررات السياسية المتعلقة باالستيطان وعملية التسوية السياسية ،ومعارضتها الشديدة لمبكدأ التنكازل عكن

جزء من "أرض الميعاد" -حسب زعمهكم -لصكالش العكرب ،بكل وحتكى التفكاوض معهكم ،ممكا سكاعدها فكي
الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة.
وانطالقاً من ذلك تأتي هذه الدراسة؛ لبيان طبيعة حزب البيت اليهودي ممثل األحزاب الصهيونية
الدينية ،والتعريف بمكوناته وأحزابه االئتالفية وبتركيبته البنائية وبأيديولوجياته وعالقاته مع القوى

األخرى ،ورصد دوره في النظام السياسي وعلى صعيد صنع الق ار ارت السياسية في الفترة الممتدة من

( ،)2014 -2008من حياة المجتمع اإلسرائيلي.

 2.1مشكلة الدراسة:
تتلخص مشكلة الدراسة في دور حزب البيت اليهودي في الحياة السياسية منذ تأسيسه في
إسرائيل ،وما يترتب على ذلك من دور في عملية صناعة القرار السياسي ،والمشاركة في رسم السياسة
الخارجية ،وانعكاس ذلك على قضايا الصراع العربي اإلسرائيلي ،وقضايا الحل النهائي للقضية

الفلسطينية ،باعتباره مع سائر األحزاب التي تتبنى أهدافاً أيديولوجية دينية ،وتسعى إلقامة دولة دينية
يهودية خالية من القوميات األخرى ،تحكمها التشريعات الدينية والحاخامات ،ال تشريعات الكنيست

وقوانينها.

وتكمن مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:
ما الدور الذي يلعبه حزب البيت اليهودي في رسم السياسات العامة في إسرائيل خالل الفترة الممتدة

من ()2014 -2008؟

ويتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية :
 -1ما الجذور األيديولوجية لألحزاب الصهيونية الدينية؟

 -2ما التركيبة البنائية للقوى المشاركة في ائتالف البيت اليهودي؟

 -3إلى أي مدى لعب حزب البيت اليهودي دو اًر في النظام السياسي اإلسرائيلي؟
 -4ما مدى مساهمة حزب البيت اليهودي في صناعة السياسية الخارجية؟

 -5كيف يمكن قراءة مستقبل حزب البيت اليهودي في ظل ميول المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين؟
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أهمية الدراسة:

3.1

 -1تكمن أهمية الدراسة في أنها تسلط الضوء على أكثر األحزاب اليمينية تطرفاً وتشدداً في إسرائيل،
خاصة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،والذي جر المجتمع اإلسرائيلي بأسره نحو

التطرف وفرض أجنداته السياسية على المشهد اإلسرائيلي بأكمله.
 -2تشكل هذه الدراسة إسهاماً واضافة جديدة للمكتبات العربية التي تفتقر إلى مثل هذه األبحاث ،فهي
تتناول حزب جديد النشأة والتكوين ،لم يتناوله باحث بالدراسة من قبل حسب علم الباحث ،وتغطي

فترة تاريخية حديثة لم تفرد بالدراسة من قبل.
 -3تظهر الدراسة لصانع القرار السياسي الفلسطيني ،خبايا والتزامات االئتالفات الحكومية في
إسرائيل ،والتي تتم في شكل اتفاقيات ثنائية بين هذه القوى ،وبين الحزب الفائز بأعلى األصوات.

 4.1أهداف الدراسة.
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:
 -1الكشف عن الجذور األيديولوجية لألحزاب الصهيونية الدينية.

 -2التعرف على التركيبة البنائية للقوى المشاركة في ائتالف البيت اليهودي.
 -3معرفة الدور الذي يلعبه حزب البيت اليهودي في النظام السياسي.

 -4تسليط الضوء على مدى تأثير حزب البيت اليهودي في دوائر صناعة السياسة الخارجية.
 -5بيان أثر العامل الديني في رسم السياسيات العامة في إسرائيل.

 -6محاولة استشراف مستقبل حزب البيت اليهودي في ظل التغيرات الدراماتيكية في المجتمع
اإلسرائيلي وميوله نحو اليمين.

 5.1منهجية الدراسة.
من الصعب القول إن هناك منهجاً منفرداً يصلش لدراسة ظاهرة سياسية ما؛ فالظاهرة السياسية
جزء من كل ،وهي نتاج لتفاعل عوامل وظواهر أخرى ،لذلك يفترض أن يلجأ الباحث إلى نوع من

التكامل المنهجي ،أي أن يوظف– كلما أمكن ذلك– كل المناهج المالئمة لالقتراب من الظاهرة التي

يدرسها؛ ليتمكن من تحقيق الشمولية والموضوعية .وقد اعتمدت الد ارسة بشكل أكبر على المناهج
االتية:
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المنهج التاريخي :وذلك للتعرف إلى نشأة األحزاب الصهيونية الدينية ،والظروف والمحطات التاريخية
التي صاحبت تلك النشأة ومراحل تطورها.
المنهج الوصفي التحليلي :لتحليل التفاعل مع الظروف والمستجدات على الساحة السياسية ،وتأثير
البيئة الداخلية والخارجية على تشكيل القوى الدينية الصهيونية ودورها في الحياة السياسية.

منهج تحليل المضمون :وذلك لتحليل البرامج السياسية واالنتخابية لحزب البيت اليهودي ،واالتفاقيات
الثنائية بينه وبين األحزاب األخرى ،والحكومات االئتالفية التي شارك فيها.

االقتراب المؤسسي :لقياس مستوى المؤسسية طرح هانتغتون (عالم السياسة األمريكي) ،أربعة معايير
عن مؤشرات المؤسسية بالنسبة إلى األحزاب السياسية هي :القدرة على التكيف ،ودرجة التشعب والتعقد

التنظيمي ،واالستقاللية ،والتماسك والتجانس ( .)Huntington, 1966: 12- 23ونحن نستخدم
المنهج المؤسسي؛ بهدف دراسة األحزاب اإلسرائيلية كمؤسسات ،ولمعرفة مدى دقة التنظيم فيها،

وقدرتها على التعامل مع الواقع.

المنهج االستشرافي :بهدف استشراف مستقبل حزب البيت اليهودي في ظل التغيرات الحاصلة في

المجتمع اإلسرائيلي وتداعياتها المحتملة؛ وذلك للمساهمة الضرورية للتخطيط المستقبلي ،واقتراح الحلول

العملية الواقعية والبدائل العقالنية.

 6.1حدود الدراسة:
لقد تم تحديد الدراسة في إطار محددين رئيسين ،هما:
الحد المكاني  :ينحصر مكان الدراسة في إسرائيل؛ كون الظاهرة المرصودة -موضوع البحث -تعتبر
أحد المكونات السياسية والحزبية داخل إسرائيل.
الحــد الزمــاني :تكمككن الحككدود الزمنيككة للد ارسككة فككي الفت كرة الممتككدة بككين عككامي ( ،)2014 -2008حيككث

بدايككة تأسككس حككزب البيككت اليهككودي عككام  ،2008وحتككى انهيككار االئككتالف الحككاكم بتككاري  8كككانون أول/

ديس ككمبر  ،2014وق ككد ش ككارك الح ككزب خ ككالل تل ككك الفتك كرة ( )2014 -2008ف ككي الحي ككاة السياس ككية ف ككي

إسرائيل.
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 7.1مصطلحات الدراسة:
الحركة الصهيونية :بدأت األيديولوجية الصهيونية كحركة لألقليات اليهودية ،رغم أنها استندت في
األساس إلى أن اليهود يشكلون شعباً يحق له قانوناً العودة إلى فلسطين كوطن شرعي بغية إقامة "دولة

قومية"( .)Taylor, 1974: 47و"الصهيونية هي اإلطار العام للشعب اليهودي ،الذي أقيم ألجل تحقيق
الطموحات القومية للشعب اليهودي واقامة دولته ،وايجاد حل قانوني سياسي لمشكلة اليهود عبر
توطينهم في فلسطين" (درون .)80 :1983 ،وأول من استخدم هذا المصطلش اليهودي نتان بيرنبوم

مقتبسا المصطلش من كلمة "صهيون"؛ لإلشارة إلى الحركة التي تؤيد استيطان اليهود في فلسطين
ً
(منصور.)292 :2009 ،

الصهيونية الدينية" :حركة صكهيونية دينيكة معارضكة للتيكار العلمكاني .وتحولكت هكذه الحرككة إلكى حكزب
سياسي باسم "همزراحي" عام  ،1902واتخذ الحكزب شكعا اًر لكه( :أرض إسكرائيل لشكعب إسكرائيل بموجكب

أيضا شعار (التوراة والعمل) ،أي اإليمان والعمل .ومن بين اآلراء األخرى التي نكادوا
شريعة إسرائيل) ،و ً
بها :أن اليهود أمة مميزة عن بقية األمم ،وذلك يعود إلى أن هللا بنفسه أوجدها ،فهي -األمة اليهودية-
تخص هللا ،وأن اتحاد الكيان اليهودي الحقيقي يكون فقط بتوجيه الفكر اليهودي نحكو التكوراة وفلسكطين؛
باعتبارهما ركنين مهمين للغاية في تاري والشعب اليهودي وحياته" (منصور.)293-292 :2009 ،

األحزاب الدينية :تعرف األحزاب الدينية بأنها تلك األحزاب التي تسعى للوصول إلى السلطة من خكالل
المشاركة في االنتخابات ،وتهدف إلى إقامة دولة دينية يكون حكامها من رجكال الكدين ،وتحككم بواسكطة

التشريع اإللهي والكتب المقدسة وتلتزم بالمعايير الدينية (الشرعة ،وبركات.)192 :2006 ،

األحزاب الصهيونية الدينية :هي األحزاب التي تعترف بالحركة الصهيونية ،وتتسم بالخروج على الفكرة
التي آمن بها عامة اليهود ،والداعية إلكى انتظكار "المسكيش المخلكص"؛ بهكدف قيكادة اليهكود نحكو فلسكطين
إلقامة "مملكة إسرائيل" ،وباإليمان بفكرة الحركة الصهيونية الداعية إلى عدم انتظار "المسيش" واالعتماد
على عمل اليهود أنفسهم بهدف "العودة" إلى فلسطين إلقامة الدولة (الشرعة ،وبركات.)254 :2006 ،

األرثوذكسية :األرثوذكسية ذات أصل يوناني ومعناهكا العقيكدة القويمكة أو الملتزمكة أو المسكتقيمة ،وتقكوم
األيديولوجيككة األرثوذكسككية علككى أسككاس اإليمككان بالتمسككك بكككل مككا هككو موجككود فككي أوامككر الككدين اليهككودي
القككديم وتعاليمككه ،واسككتعملت ألول م كرة فككي األدب الككديني اليهككودي عككام  1795علككى يككد اإلصككالحيين،
ويعد التيار األرثوذكسي التيار المركزي األكبر بين التيارات اليهودية في العالم واألوسع انتشا اًر .ويضكم

في صفوفه الجماعات المتدينة الوطنية اليهودية والجماعات األكثر تزمتاً وتشدداً بما له عالقكة بأصكول
الديانة اليهودية ،وفي مقدمة هؤالء" الحريديم" أي المتشددون دينياً واجتماعياً (منصور.)525 :2009 ،
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األيديولوجية :علم األفكار أدخل المصطلش ديستوت دي تراس (أوائل القرن التاسع) ؛ للداللة على علم
األفكار الذي يدرس أصلها وقوانين تطورها ودرجة صحتها ومجال تطبيقها ،وبمعنى قريب من ذلك
استخدم المصطلش ماركس وانجلز ،فقصدا فيه الوعي الزائف المشروط أساسه بمصالش طبقية معينة،

وفي األدبيات الغربية كثي اًر ما تدل األيديولوجيا على الموقف المذهبي المتحيز الذي ينطلق من

االعتبارات السياسية أو الطبقية أو الطائفية أو اإلثنية ،وذلك في مقابل الرؤية العلمية الموضوعية

(يفريمونا ،سلوم .)207 :1992 ،كما أنها النظرة الشاملة إلى الفرد عن طبيعة هذا العالم وكيف يعمل،
ومثال على األيديولوجيا هي السياسة التي تنتهجها حكومة أو حزب يسعي لتحقيق أهدافه (الدجاني،

.)58 :2001

الهاالخــاه (الشــريعة اليهوديــة)" :يطلككق هككذا االسككم علككى الجككزء الخككاص بالحيككاة العمليككة لإلنسككان فككي
الديانككة اليهودي ككة ،وال ككذي يح ككدد المحرم ككات والمحل ككالت ،وم ككا هككو واج ككب وم ككا ه ككو غي ككر واج ككب ،وتحت ككل

"الهاالخككاه" مكانككة ممي كزة فككي التككوراة المكتوبككة ،كمككا تحتككل مكانككة أساسككية فككي التككوراة الش كفهية (التلمككود)،
ويهككتم األدب التلمككودي الربككاني فككي معظمككه بككأمور "الهاالخككاه" ،وتعككالج "الهاالخككاه" العالقككات بككين فككرد

وآخر ،وبين الفكرد والجماعكة ،وبكين جماعكة وأخكرى ،وبكين بنكي إسكرائيل وبكاقي الشكعوب ،بكل وحتكى بكين
بعضا "(الشامي.)106 :2003 ،
باقي الشعوب وبعضها ً

الماشيح أو المسـيا( :ومعناهكا المسكيش)" ،فكي اإليمكان اليهكودي هكو إنسكان مثكالي مكن نسكل الملكك داود
(النبي داود في اإلسالم) يباشر بنهاية التاري ويخلص الشعب اليهودي من ويالته .واألحداث المتوقعة
عند وصول الماشيش حسب اإليمان اليهودي تشابه أحداث يوم القيامة في اإلسالم والمسيحية ،وتتشكابه

النبككوءات التككي يعتقككد بتحققهككا اليهككود مككع بعككض األحككداث المتوقككع حصككولها بعككد قيككام القككائم المهككدي فككي

اإلسككالم ،وكككذلك بعككض صككفاته فككي أنككه الشككخص المثككالي الككذي يترقبككه العككالم بأس كره" (المسككيري:1975 ،
.)353

تناخ (العهد القديم) :هو اختصار ألسفار العهكد القكديم ويفسكر بكلمكات :تكوراة ،أنبيكاء ،مكتوبكات ،وهكو
النبع الذي استقوا منه الشرائع واألحكام ،وتضم التوراة خمسة أسفار وهي :التكوين ،والخروج والالويكين،
والعدد ،والتثنية ،أما األنبياء األوائل والمتأخرون "فهي ثمانية أسفار :يشوع القضاة ،وصموئيل ،وملوك،

واشعياء ،وارميا ،وحزقيال .واالثنا عشكر سكف اًر لألنبيكاء والصكغار التكي تعكد سكف اًر واحكداً .أمكا "المكتوبكات"

كفر واح ككداً) ،أخب ككار األي ككام،
فتضككم س ككتة أس ككفار :مزامي ككر ،وأمثككال ،وداني ككال ،وع ككز ار ،ونحمي ككا (ويع كدان س ك ًا
واللفككائف الخمككس( :نشككيد األنشككاد ،روث ،م ارث كي أرميككا ،الجامعككة ،اسككتير) .وبعككد أن تككم تجميككع أسككفار

العهد القديمة؛ أطلق عليها األسفار القديمة لتمييزها عن األسفار الخارجية التي لم يضمها العهكد القكديم
(الشامي.)309 :2003 ،
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اليهــود" :كلمككة "يهككودي" كانككت تشككير إلككى الشككخص الككذي يعتنككق اليهوديككة ،وقككد ظهككرت بعككد الكلمتككين
األخريين "عبراني" و "يسرائيلي" أو عضو "جماعة يسكرائيل" ،و"يهكودي" كلمكة عبريكة مشكتقة مكن يهكودا،

وهو اسم أحد أبناء يعقوب ،والكذي سكميت بكه إحكدى قبائكل العبكرانيين اإلثنتكي عشكرة ،واالسكم مشكتق مكن

االسم السكامي القكديم "ودي" التكي تفيكد اإلقكرار والجكزاء ،واكتسكبت هكذه المكادة معنكى االعتكراف بالجميكل،
فكلمة "يهوه" تعني الرب "ودي" تعني الشكر ومنهما " يهودي" ،وقد عكرف الشكرع اليهكودي بأنكه مكن ولكد

ألم يهودية وتهود حسب الشريعة اليهودية (المسيري.) 161 :2003 ،

التوراة" :يشير هذا المفهوم الموجز إلى أسفار التوراة الخمسة وتسمى "التوراة المكتوبة" ،وتعتقد
المرويات اليهودية أن هذه التوراة أنزلت على موسى كتابة في جبل سيناء ،ونزلت معها تفاسير التوراة

ووصاياها شفاهة ،وتشتمل التوراة بهذا الشكل على مجمل الثقافة اليهودية سواء صراحة أو باإلشارة.
ويشير مفهوم "توراة" الواسع إلى مجمل الثقافة اليهودية .ويفترض حكماء "القبااله" أن "التوراة الخفية"

(القبااله) موجودة كلها في التوراة" (الشامي.)305 :2003 ،

دار الحاخامية :هي مؤسسة شبه حكومية معترف بها من قبل الحكومة اإلسرائيلية ،وتمتكد سكلطتها إلكى
نكواح عديكدة مكن حيكاة السككان اليهكود .ويتككون مجلكس الحاخكامين مكن  10أشكخاص نصكفهم مكن اليهكود

الش كرقيين ،والنصككف اآلخككر مككن اليهككود الغ كربيين ،ولكككل مجموعككة رئككيس يسككمى الحاخككام األكبككر ،ويككتم
انتخككابهم ك كل خمككس سككنوات ،وتمثككل دار الحاخاميككة المحكمككة العليككا لالسككتئناف للق ك اررات الصككادرة عككن
المحاكم الدينية ،وتتولى دار الحاخامية مسألة تقرير من هو اليهودي ،وبالتالي لها دور كبير في مجال
تقرير حقوق المواطنة والجنسية باإلضافة إلى األمور الدينية (الشرعة ،بركات.)256 :2006 ،

األصولية :تعرف األصولية اليهودية في إسرائيل على المعتقد بأنها :األرثوذكسية اليهودية القائمة على
التلمود البابلي؛ إذ يعتقد األصوليون اليهود بأن التوراة نفسها ليست حجة إن لم تفسر بالتلمود ،ويمكن

فهم أهمية األصولية في إسرائيل فقط في سياق الكيان اليهودي اإلسرائيلي ،وكجزء من مساهمة الدين

اليهودي في االنقسامات المجتمعية الداخلية ،سياسياً واجتماعياً ومدى تأثير األصولية اليهودية بدرجات

متفاوتة ،سامحة لهم بالحصول على قوة سياسية في إسرائيل أكبر كثي اًر مما قد تؤهلهم له نسبتهم

السكانية (شاحاك ،ميزفينسكي.)21 :2003 ،

 8.1الدراسات السابقة:
اهتم العديد من الدارسين والباحثين بموضوع األحزاب والجماعات الصهيونية الدينية في إسرائيل
من حيث النشأة والتطور والمراحل التي مرت بها هذه األحزاب ،كما رصدت العديد من األدبيات دور

تلك األحزاب والجماعات في الحياة السياسية اإلسرائيلية .وفيما يلي عرض لبعض هذه الدراسات:
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 -1دراسة :خالد شعبان" ،تطور قوى اليمين الصهيوني في إسرائيل وأثره على عملية التسوية
السياسية مع الفلسطينيين" بحث منشور في مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية العدد

 ،46سنة  .2014هدفت الدراسة إلى رصد التطور المتزايد لقوى اليمين السياسية واالجتماعية

والدينية وبشكل مضطرد ،وبالتالي فإن تحميل هذه الظاهرة وتفسيرها انطالقاً من القوى الفاعلة من
فكر وحركات وأحزاب ،وهذا يستتبع بالضرورة الوقوف على أثر هذه القوى اليمينية وتطورها من

عملية السالم الدائرة مع الفلسطينيين ،حيث تحتل الكثير من الضوابط والرؤى بشكل مناقض

لعملية السالم مكانة واسعة ممتدة داخل أفكار قيادات تلك المجموعات وأفرادها ،وانطالقاً من ذلك

وجد الباحث أن هناك أشكاالً متعددة للصراع ،وأهم مؤشراتها وجود أحزاب وحركات يمينية تزيد من

هذا الصراع بل تدفعه نحو التطرف ،وتتعدد الحركات واألحزاب السياسية اليمينية واليمينية

المتطرفة في إسرائيل ويربطها جميعاً دعم االستيطان وتعزيزه في فلسطين كلها ،وتسعى جاهدة
لتحقيق أهدافها من خالل المبادرة إلى العمل والتنفيذ في مجال االستيطان دون االنتظار لق اررات

الحكومة اإلسرائيلية ،وكذلك يتزايد عدد أعضاء الكنيست المحسوبين على اليمين واليمين

المتطرف ،فالمجتمع اإلسرائيلي بعمومه يتجه نحو التشدد؛ وذلك لطبيعته العسكرية ونزعته

األيديولوجية ،وهو األمر الذي يؤثر سلباً على مجمل عملية التسوية السلمية مع الفلسطينيين.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :من السياسات التي يتبعها نتنياهو وحكوماته التي ارتكزت على

قوى اليمين ،أنها تقوم على إدارة الصراع وليس حل الصراع ،وينتش عن ذلك أن هناك فهماً
إسرائيلياً لدى الليكود ونتنياهو والقوى اإلسرائيلية أن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي غير قابل للحل.
 -2دراسة :راني األغا ،بعنوان" :التوجه اإلسرائيلي نحو اليمين وأثره على قضية القدس (-2000
 ")2011رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر  .2013تعالج الدراسة موضوعاً غاية في

األهمية والخطورة؛ لما له من تداعيات على قضية القدس التي تعد من أهم قضايا الحل النهائي

في عملية التسوية السياسية وأصعبها ،وهي الفترة التي شهدت توجهاً إسرائيلياً واضحاً نحو اليمين،

بدءاً من عام  2000الذي اندلعت فيه انتفاضة األقصى؛ وذلك بعد فشل محادثات كامب ديفيد
الثانية ،ومن ثم تولى زعيم حزب الليكود آرييل شارون للحكم لفترتين متتاليتين خالل الفترة

الدرسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :إن
( ،)2005-2001وصوالً إلى عام  .2011وخلصت ا

البيئتين الداخلية والخارجية بكافة أبعادهما األمنية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والديموغ ارفية

اإلسرئيلي
ا
اإلسرئيلي نحو اليمين المتشدد .وأن اليمين
ا
قد لعبتا دو اًر مهماً أساسياً في دفع المجتمع
استطاع توحيد الجهود الحكومية وغير الحكومية ليدعمان بعضهما بعضها؛ من أجل عمليات

التهويد والتغيير الديموغرافي لمدينة القدس ،محاوالً فرض أمر واقع يصعب معه حل قضية القدس

في أي تسوية.
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 -3دراسة :إياد رسمي الرفاتي ،بعنوان" :االستيطان في فكر األحزاب الصهيونية الدينية في إسرائيل
وأثره على عملية التسوية السياسية ( ")2009 -1991رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

األزهر  .2013رصدت الدراسة التوسع االستيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلة من
عام 1991حتى العام  ،2009سواء كان في مدن الضفة الغربية ،أو القدس التي كان لها
النصيب األكبر من الزحف االستيطاني ،وقد تناولت الدراسة دور األحزاب الصهيونية الدينية في

دعمها للمشروع االستيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  ،1967وذلك من خالل هيمنة

تلك القوى على الهيئات الممثلة للمستوطنين ممثلة في مجلس المستوطنات "يشع" ،و"المجلس

التنفيذي" ،و"رؤساء المجالس اإلقليمية" ،حيث تعكس تلك السيطرة على استحواذ تلك القوى على
القرار الممثل للمستوطنين في األراضي الفلسطينية المحتلة ،وتساهم هذه القوى بشكل كبير في
توجيه أصوات ناخبيها داخل المستوطنات إلى األحزاب الصهيونية الدينية وقوى اليمين المتطرف.

وقد توصلت الدراسة إلى :أن األحزاب الصهيونية الدينية كان لها الدور األكبر في االستيطان

داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام  ،1967بل تعد المحرك األول في ذلك ،وأرفقته بشعارات
ومقوالت وأسماء دينية يهودية مبتدعه؛ لكي تعزز االستيطان هناك.

 -4دراسة :سهيل شمعة ،أيديولوجية القوى الدينية الرافضة للصهيونية ودورها في الحياة السياسية
في إسرائيل للفترة الممتدة بين أعوام ( ،)1984-2010رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

األزهر  .2012تخصصت هذه الرسالة في دراسة الدور الذي تقوم به القوى الدينية الرافضة
للصهيونية (الحريدية) ،في التأثير على عملية رسم السياسات العامة ،وعملية صنع القرار السياسي

من جهة ،ومعرفة مدى التوافق بين القوى البرلمانية لألحزاب الدينية الرافضة للصهيونية
ِ
الممتدة من -1984
(الحريدية) ،وتعمقت في بيان دورها الفعلي في الحياة السياسية خالل الفترِة
 .2010وقد توصلت الدراسة إلى أن القوى الدينية الرافضة للصهيونية تلعب دو اًر ممي اًز فاعالً في
الحياة السياسية في إسرائيل خالل الفترة الممتدة من ) ،)2010 -1984يفوق قوتها البرلمانية في

الكنيست ،ويتعدى حجم مشاركتها في االئتالفات الحكومية ،وأنها تستند في كل ذلك إلى أحكام

الديانة اليهودية وشرائعها .وأن القوى الدينية الرافضة للصهيونية في إسرائيل ،تسعي لتحويل

إسرائيل ،إلى دولة يهودية دينية تحكمها مبادئ التوراة وقوانين الهاالخاة وفق المذهب األرثوذكسي.

 -5دراسة :يحيى أبو عودة ،بعنوان" :جدلية العالقة بين الدين والسياسة في إسرائيل وأثرها على
اتجاه التسوية" رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر  .2012مثّل الدين اليهودي أحد

أهم معالم مسيرة الحركة الصهيونية ،ضمن عالقة تتراوح بين اإلقصاء والتكامل ،فقد حاول

المشروع الصهيوني منذ البداية إقصاء الدين عن ساحة العمل بإبقاء الحاخامات في معابدهم،

وذلك من أجل بلورة الجماعات اليهودية المختلفة كشعب وليس كدين ،ومن ناحية أخرى امتنع عن
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التخلي عنه حتى النهاية؛ ألنه كان بحاجة إلى ذلك الدين وأدواته ،وتلك العالقة أنتجت شكالً
مبهماً ملتبساً من عالقة الدولة بالدين ،وأرست مفاهيم دينية في العمل السياسي الصهيوني،
وترسخت الحقاً كمركبات أساسية في الهوية القومية لليهود ،وأعطت مجاالً واسعاً للمتدينين اليهود
والذين رفضوا الصهيونية في البداية ،بأن يتغلغلوا داخل المجتمع اإلسرائيلي ،وأن يشاركوا بدرجة

كبيرة في رسم مالمش دولة إسرائيل .توصلت الدراسة إلى أن االستخدام المفرط للدين ونصوصه
في حالة الصهيونية واسرائيل جعل شكل العالقة معقدًا ملتبساً ،وأدخل إسرائيل في حالة صراع

داخلي بين المتدينين والعلمانيين ،ليس على طبيعة الدولة وشكلها فقط ،بل طال الصراع كافة

مناحي الحياة داخل إسرائيل ،وال زال مستم اًر ضمن نفس العالقة التي أرستها الصهيونية ما بين

اإلقصاء والتكامل .والتي ال زالت تلقي بظاللها على طبيعة المجتمع اليهودي في إسرائيل ،وعلى

الخطاب السياسي اإلسرائيلي ،والذي انعكس بوضوح على مجريات العملية التفاوضية بين
الفلسطينيين واسرائيل.

 -6دراسة :محمد السيد ،الحركات الدينية الرافضة للصهيونية داخل إسرائيل ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة الزقازيق ،القاهرة  .2007قسمها الباحث إلى عشرة مباحث ،حيث تناول في

المبحث األول موقف الحركة الصهيونية من الدين اليهودي بصفة عامة ،أما المبحث الثاني فقد
تابع فيه الباحث بداية الرفض اليهودي للصهيونية منذ لحظة ميالدها ودعوتها إلى قيام وطن

قومي .أما المبحث الثالث فقد تناول فيه الباحث العقيدة التي شكلت حجر األساس في الرفض
اليهودي للصهيونية في الكتب المقدسة لدى اليهود وفي التاري اليهودي .أما المبحث الرابع فقد

تطرق فيه الباحث إلى مكانة الدين لدى اإلسرائيليين ،وأهم القضايا الخالفية التي تقدم على أساس
الدين داخل المجتمع اإلسرائيلي .وتناولت المباحث من الخامس إلى العاشر الحركات الرافضة

للصهيونية من حيث تاريخها وعقائدها وأبرز قادتها وموقفها من الصهيونية ،وهي على التوالي:

الطائفة السامرية ،والحركة الحسيدية ،وحركة حباد ،وحركة ساطمر ،وحركة ناطوري كارتا ،وأخي اًر
الطائفة الحريدية.

 -7د ارسككة :محمــد الشــرعة ونظــام بركــات بعن ـوان :القــوى الدينيــة ودورهــا فــي الحيــاة السياســية فــي
إس ـرائيل ،عمــان ،األردن 2006م .استعرضككت الد ارسككة دور القككوى الدينيككة فككي الحيككاة السياسككية فككي

إسكرائيل ،قبككل قيككام الدولككة وبعككد قيامهككا مككن خكالل ثالثككة عوامككل رئيسككة :األول يتنككاول تعريككف مفهككوم
القككوى الدينيككة ودورهككا فككي بنككاء الدولككة ،بحيككث كككان للقككوى الدينيككة فككي إس كرائيل دور فاع كل كبيككر فككي

تحدي ككد مالم ككش العالق ككة القائم ككة م ككا ب ككين ال ككدين والدول ككة ،م ككن خ ككالل تس ككخير الق ككوى الديني ككة لطاقاته ككا

وجهودها وارثها العقدي لمحاولة بناء دولة إسرائيل على أسس دينية ،والثاني ُيناقش إشكالية العالقة
يبين دور القوى الدينية في الحياة السياسية فكي إسكرائيل مكن
بين الدين والصهيونية والدولة ،والثالث ّ
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خالل مشاركتها وتمثيلها في مختلكف المؤسسكات اإلسكرائيلية ،مثكل :الحكومكة ،والبرلمكان ،والمؤسسكة

العسكككرية ،وغيرهككا .وقككد توصككلت الد ارسككة إلككى :أن نفككوذ القككوى الدينيككة قككد تعككاظم فككي الفتكرة األخيكرة،
ولكككن هككذه العمليككة مرتبطككة بجملككة متغيكرات محليككة ودوليككة تككؤثر فيهككا وتؤكككد قدسك ّكية العالقككة بككين هللا
والشعب اليهودي.
 -8دراسة :شادي عبد العزيز ،دور األحزاب الدينية في النظام السياسي اإلسرائيلي في الفترة ما بـين
 ،1988 -1969رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،القــاهرة 1992م ،يككرى الباحككث أن األح كزاب

الدينيككة فككي إس كرائيل نشككأت قبككل نشككأة الدولككة ،حيككث مككرت بمككرحلتين :مرحلككة تكوينيككة جنينيككة؛ بينمككا
تحولت تلك األحزاب من مجرد دعوات إيديولوجية إلى حركات استيطانية في المرحلة الثانيكة ،وبعكد

نشككأت الدولككة تككأثر دور األح كزاب بتطورهككا المؤسسككي .ويككرى أن دور األح كزاب الدينيككة يتوقككف فككي
صنع االئتالفات الحزبية الحاكمة على شكل النظام الحزبي الذي يتكأثر بفعكل عوامكل عديكدة أهمهكا:

النظككام االنتخككابي ،شكككل البنككاء االجتمككاعي واإليككديولوجي .ويؤكككد الباحككث تعككدد أنمككاط عككدم التكامككل

القككومي داخككل المجتمككع اإلس كرائيلي ،فهنككاك التنككاقض االشكككنازي /السككفاردي ،وهنككاك الص كراع الككديني
العلم ككاني ،وأخيك ك اًر هن ككاك التن ككاقض اليه ككودي العرب ككي ،وه ككذا ب ككدوره أدى إل ككى ب ككروز أزم ككة الهوي ككة ف ككي

المجتمككع اإلسكرائيلي .وقككد توصككلت الد ارسككة إلككى نتككائج أهمهككا :أن التككدين المت ازيككد قككد عمككق مككن أزمككة
الهويككة فككي المجتمككع اإلس كرائيلي ألنككه ارتككبط بمككذهب معككين هككو المككذهب األرثوذكسككي ،لقككد وصككل
الصراع الديني الالديني إلى مرحلة الصراع العنيف ،هذا الصكراع سكيتأجج إذا حكدثت وتمكت التسكوية

السياسية بين إسرائيل والدول العربية.
 9.1تعقيب على الدراسات السابقة.

يمكن تصنيف الدراسات السابقة إلى أربعة مستويات ،أولى هذه الدراسات هي الدراسات المتعلقة

باالستيطان ونظام الحكم في إسرائيل؛ فقد أسهمت هذه الدراسات في تحديد الدور الرئيس الذي تلعبه

األحزاب والجماعات الصهيونية الدينية في االستيطان ،دون التطرق إلى دورها في الحياة السياسية،
وان حصل وتحدثت عن عالقتها بالنظام السياسي ،لكنها لم تتطرق إلى دور هذه األحزاب في صناعة

القرار السياسي ،وتأثيرها في السياسة الخارجية.

ثاني هذه الدراسات ركزت على العالقة بين الدين والدولة وجدلية العالقة بينهما ،وجدلية العالقة

بين الدين والحركة الصهيونية من جهة أخرى ،وأسهمت في بلورة تفسيرات أولية لبروز األحزاب

الدينية ،وكذلك التعرف إلى خصائص الفكر الديني بعد نشأة الدولة ،كما حددت إشكالية العالقة بين

القوى الدينية الصهيونية في الدولة ،وأهم خصائص الصراع الديني العلماني .وقد تناولت بعض هذه
12

الدراسات القوى الدينية مجتمعة ،ودورها في تشكيل االئتالفات الحكومية ،دون التطرق إلى دورها في
صنع السياسة العامة.

ثالث هذه الدراسات تناولت دور األحزاب الدينية في الحياة السياسية ،لكن أهم ما يميزنا عن

هذه الدراسات ،أنها تناولت القوى الدينية ،واألحزاب والحركات الدينية الصهيونية أو األحزاب والحركات

الدينية المعارضة للصهيونية مجتمعة ،فهي لم تسلط الضوء على حزب البيت اليهودي الذي لم تتناوله
دراسة بالبحث من قبل حسب علم الباحث ،إضافة إلى أنها كانت في فترات زمنية سابقة عن هذه

الدراسة.

لذلك تستفيد الدراسة من إسهامات الدراسات السابقة ،خاصة فيما يتعلق بدور األحزاب

الصهيونية الدينية في الحياة السياسية ،وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها تركز على:

حزب البيت اليهودي ،ودوره في الحياة السياسية في إسرائيل.
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الفصل الثاني
اجلذور التارخيية للصهيونية الدينية
 نشأة وتطور التيار الصهيوني الديني القومي (الصهيونية الدينية).
 الجذور التاريخية لألحــزاب والحركات الصـــهيونية الدينيــــة.
 دور األحــــزاب الصهيونية الدينيــة في النظـام السيـاســـي اإلسرائيلـي.

 1.2مقدمة:
ال يمكن البحث في التيار الصهيوني الديني دون أن نأخذ بعين االعتبار أيديولوجيته وتنظيمه
وأحزابه وأهم رواده ومفكريه وموقفه من الدولة والحركة الصهيونية ،ومساهمة أعضائه في النظام
السياسي بصورة عامة ،وفي النشاط الحزبي بصورة خاصة .وعلى صعيد آخر ال يمكن أن نفهم بنيان
حزب سياسي معين في الوقت الحاضر وأوجه اختالفه عن األحزاب األخرى ما لم نبحث ونتحرى
معرفة األسباب والعوامل التي دفعت به إلى الوجود ،ثم مراحل تطوره وبنائه التنظيمي ،وقياس ذلك في
إطار المنهج المؤسسي الذي وضعه هانتغتون؛ لمعرفة مراحل تطوره عبر تفاعله مع األحداث التي
واجهها والمواقف التي اتخذها إزاءها.
ونتناول في هذا الفصل الجذور األيديولوجية للصهيونية الدينية في ثالثة محاور أساسية على
النحو اآلتي:

 أوالً :نشأة وتطور التيار الصهيوني الديني القومي (الصهيونية الدينية).

 ثاني ًا :جذور األحزاب والحركات الصهيونية الدينية.
 ثالثاً :دور األحزاب الصهيونية الدينية في النظام السياسي.
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 2.2نشأة وتطور التيار الصهيوني الديني القومي (الصهيونية الدينية):
ظهككرت الصككهيونية الدينيككة كحركككة دينيككة مسككتقلة داخككل الحركككة الصككهيونية ،كتيككار وسككط بككين

الصهيونية السياسية واألرثوذكسية الدينية المتشددة "الحريدية" ،لكن جكذورها الفكريكة تعكد نتاجكاً للنبكوءات

واألساطير الدينية اليهودية ،وثما اًر لكتابات العديد من الحاخامات اليهود.
 1.2.2الصهيونية الدينية نشأتها وأسسها الفكرية واأليديولوجية:
ظهرت الصهيونية الدينية أحد أقطاب القوى الدينية

()1

الصهيونية العلمانية

()2

والحريدية الدينية

()3

الرئيسة في إسرائيل ،كحل وسط بين

(الالصهيونية) ونهجت استراتيجية التكيف مع الدولة ،وتعد

1
"تعرف القوى هنا بأنها "الجماعات التي تملك القدرة على التأثير في سلوك اآلخكرين والكتحكم فكي صكنع
 القوى الدينيةّ :الق اررات" .أما مفهوم القوى الدينية "فيقصد به تلك الجماعات التكي تتبنكى أفككا اًر وأيديولوجيكة دينيكة أو علكى عالقكة مباشكرة
كاء علككى ذلككك فككإن مفهككوم القككوى الدينيككة فككي
بالمؤسسككة الدينيككة ،وهككي التككي تسككعى إلقامككة مجتمككع متككدين ودولككة دينيككة" .وبنك ً

إسرائيل يشمل جميع التيارات واألح ازب والحركات الدينية سواء المنظمة أم غير المنظمة ،وسواء أكانت داخل السلطة أم

خارجهككا ( الشككرعة ،وبركككات .)254 :2006 ،ولقككد انقسككمت القككوى الدينيككة -إزاء موقفهككا مككن الصككهيونية -إلككى ف كريقين
رئيسيين:
األول -يعتككرف بالص ككهيونية ،ويتس ككم بككالخروج عل ككى الفكك كرة الت ككي آم ككن به ككا عامككة اليه ككود والداعي ككة إل ككى انتظ ككار "المس ككيش
المخلص" بهدف قيادة اليهود نحو فلسطين إلقامة "مملكة إسرائيل" ،وباإليمان بفكرة الحركة الصكهيونية الداعيكة إلكى عكدم
انتظار "المسيش" واالعتماد علكى عمكل اليهكود أنفسكهم بهكدف "العكودة" إلكى فلسكطين إلقامكة الدولكة .وقكد سكميت أفككار هكذا
الفريق "الصهيونية الدينية".
اآلخر -يرفض الصهيونية ،ويرى أن "خكالص" اليهكود ال يمككن أن يكتم بجهكود بشكرية ،وانمكا علكى يكد" المسكيش المخلكص"
الذي سيرسله "الرب" للقيام بهذا العمل واقامة "مملكة إسرائيل" على "أرض إسرائيل :ارتكس يسكرائيل" وقكد نعكت أفككار هكذا
الفريق ب "اليهودية األرثوذكسية المتطرفة أو المتشددة" (ماضي.)201 :1999 ،
 -2الصهيونية العلمانية :اسم لحركة وأيديولوجية تقدم نفسها على أنها تعبر عكن رغبكات وطموحكات الشكعب اليهكودي فكي
العصر الحديث ،وفي مقدمتها "العودة إلى أرض إسرائيل" على حد تعبير هذه الحركة .والحركة في أسسها العملية حركة
اسككتعمارية قريبككة مككن الحركككات االسككتعمارية التككي انتشككرت فككي القككرن التاسككع عشككر ومطلككع القككرن العش كرين" (منصككور،

.)292 :2009
 -3الحرديم (المتزمتين دينيا)" :تسمية للجمهور اليهودي الذي يقيم طقوسه الدينية ويعيش حياته اليومية وفق التفاصيل
الدقيقة للشريعة اليهودية .ويحافظ "الحريديم" بدقة متناهية على كافة األنظمة والقوانين الوارد ذكرها في التوراة والكتب

الدينية المقدسة ،ويعارضون بشدة إحداث أي تغيير فيها .ويعتقد هؤالء إن دولة إسرائيل ونظم حياة اليهود يجب أن
تسير وفق قوانين وأنظمة الشريعة اليهودية وليس بموجب قوانين حددها ونظمها بنو البشر .ويحاول هؤالء بين الفنية=
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نتاج مجموعة من األفكار التي تبلورت وتوافقت جميعها على فكرة دعم الحركة الصهيونية في العودة

إلى أرض فلسطين ،وعدم انتظار المسيش المخلص ،فقد جاء في أسفار اليهود الكثير من النصوص

التي أولتها الصهيونية الدينية وغلفتها بطابع سياسي ،والتي تدعو إلى الخالص الذاتي والعودة إلى
"أرض الميعاد".

 1.1.2.2الصهيونية الدينية وعقيدة الخالص:
انطلقت الصهيونية الدينية من فكرة أساسية تتمثل في معارضة الفكرة التي يؤمن بها
األرثوذكس المتزمتين ،والداعية إلى االعتماد على عودة "المسيش المخلص"؛ كي يقودهم صوب

فلسطين ،من أجل إقامة "مملكة إسرائيل" ،واالعتماد على عمل اليهود أنفسهم في العودة إلى فلسطين
بهدف إقامة دولتهم ،وهكذا خرج رواد الصهيونية الدينية على الرأي الذي ساد منذ دخول الرومان

فلسطين وتشتيتهم لليهود في القرن األول ق.م (الزرو ،)163 :1990 ،لذا عقد زعماء المتدينين الصهاينة
ثالثة وعشرين مؤتم اًر منذ سنة  1897حتى سنة  ،1951وكان أحداها المؤتمر الذي انعقد في القدس

ألول مرة في  14أغسطس1951؛ ليبحث في الظاهر مسألة الهجرة إلى إسرائيل وحدودها ،وكان

الغرض من هذه المؤتمرات جميعها دراسة الخطط التي تؤدي إلى تأسيس مملكة صهيون العالمية دون

انتظار لظهور الماشي (التونسي.)45 :2007 ،

والمتدينون الصهيونيين يبحثون عن صلة تربط الصهيونية بالتراث اليهودي؛ فهم يرون في

الحركة رم اًز لمفهوم" نهاية األيام" ،ويرون فيها أيضاً تحقيقاً للتحرر من حياة المنفى ،ونهاية لحياة

التجوال ،وبداية لالستقرار ،وهذا كله يعني أن فكرة الصهيونية في رأيهم امتداد للفكر الخالصي في

اليهودية (حسن .)17 :1997 ،فقد استوحت الصهيونية الدينية بعض "االدعاءات والعبارات" التي
استخدمتها لتنفيذ الخالص الذاتي ،مثل :مقولة" أرض بال شعب لشعب بال أرض" ،وكذلك عبارات

مثل" :جنة األرض" "أرض السمن والعسل وأرض اللوز والعنب واللبن"...إل ؛ بهدف "الترغيب

الصهيوني" لليهود بالعودة إلى "أرض الميعاد" من خالل النصوص التوراتية التالية :جاء في سفر
14
ِ ِ ِ
ِ
ِ
وما َوَي ْش َرُبو َن َخ ْم َرَها،
عاموس " َوأ َُرُّد َس ْب َي َش ْعبي إ ْس َرائ َ
يل َف َي ْبُنو َن ُمُدًنا َخرَب ًة َوَي ْس ُكُنو َنَ ،وَي ْغرُسو َن ُك ُر ً
15
َِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ط ْيتُ ُه ْم،
َع َ
ص َن ُعو َن َجَّنات َوَيأ ُ
ْكلُو َن أَ ْث َم َارَهاَ .وأ ْ
َغ ِرُس ُه ْم في أ َْرض ِه ْمَ ،وَل ْن ُيْقَل ُعوا َب ْعُد م ْن أ َْرض ِه ِم التي أ ْ
َوَي ْ
َقال َّ ِ
ك" (عاموس ،إصحاح  :9فقرة .)15-14
له َ
َ
الر ُّب إ ُ

=واألخرى فرض شرائع التوراة على المشهد الحياتي في إسرائيل .وينقسم "الحريديم" من الناحيتين الدينية والسياسية إلى

مجموعتين :أقلية صغيرة وتحمل اسم "الطائفة الحريدية" ،وأغلبية ساحقة أكثر اعتداال محسوبة على حزب "أغودات
إسرائيل" ومؤيديهم (منصور.)196-197 :2009 ،
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وجاء أيضاً في سفر زكريا أن اإلله يخلص بني إسرائيل من المنافي من كل أصقاع األرض،
هك َذا َقال ر ُّب اْلجُن ِ
ود:
ويجمعهم في "األرض المقدسة" أرض فلسطين؛ ليكونوا شعب هللا وخاصتهَ 7" .
ُ
َ َ
ِ ِ
هأ ََن َذا أ َ ِ
ِ
ض م ْغ ِر ِب َّ
الشم ِ
ِق و ِم ْن أ َْر ِ
ِ
سَ 8 .و ِآتي ِب ِه ْم َف َي ْس ُكُنو َن ِفي َو َس ِط
ُخّل ُ
ْ
ص َش ْعبي م ْن أ َْرض اْل َم ْشر َ
َ
أ ِ
َكو ُن َلهم ِإ ِ
ق واْلِب ِّر" (زكريا ،إصحاح  :8فقرة .)8:7
ونو َن لِي َش ْعًباَ ،وأ ََنا أ ُ
يمَ ،وَي ُك ُ
ُ
لها باْل َح ِّ َ
ُْ ً
ُورَشل َ
وهكذا يعنكي أن الصكهيونية الدينيكة ،هكي إحكدى الوسكائل التكي وظفهكا قكادة الحرككة الصكهيونية
واسككتغلوا فك كرة دينيككة لهككا مكانتهككا فككي الديانككة اليهوديككة ،وهككي فك كرة الخككالص الككذاتي ،وحككاولوا تنفيككذ هككذه
الفك كرة بوسككائل علمانيككة عككن طريككق اسككتغالل الظككروف السياسككية وتطبيككق سياسككة االسككتيطان ،ومحاولككة

إقناع الجماعات اليهودية بأنها أمة لها حريكة تقريكر المصكير ،وككذلك إقنكاع العكالم بكأنهم أمكة قوميكة لهكم

الحق في هذه

األرض.

 2.1.2.2الصهيونية الدينية وعقيدة الشعب المختار:
استغلت الصهيونية الدينية ،مقولتين أساسيتين يؤمن بهما عامة اليهود ،وجعلتهما دعامة فكرية
لمفاهيمها وهما :الشعب المختار ،وأرض الميعاد ،فال بد أن ينعزلوا عن بقية المجتمعات ،ومن هنا
كانت النظرة العنصرية إلى غير اليهود (الغوييم) (الشامي .)85 :1994 ،ويعد اليهود بوصفهم الشعب

المختار أنهم أسمى في جوهرهم من جميع البشر اآلخرين؛ فاختيارهم كان إلهياً ،فهم خاصة هللا
وأحباؤه ،وهم صفوة خلق هللا؛ وقد حاول كثير من حاخامات اليهود وكثير من فقهائهم ومفكريهم تفسير
فكرة االختيار ،فجاءوا بتفسيرات كثيرة ،ففكرة االختيار على وجه العموم تؤكد فكرة االنفصال واالنعزال

عن اآلخرين ،تجيء في مقام التعبير عن القداسة الناجمة عن الحلول اإللهي في الشعب (المسيري،

.)45 :1999

واالعتقاد في أن اليهود هم "شعب هللا المختار" اعتقاد له أصول ثابتة في الديانة اليهودية،

ويساهم في البناء العام لليهودية كدين .جاء في العهد القديم الكثير من النصوص التي تدل على ذلك:
2
ِ
اصا
اختَ َار َك َّ
الر ُّب لِ َك ْي تَ ُكو َن َل ُه َش ْعًبا َخ ًّ
فقد جاء في سفر التثنية " ألََّن َك َش ْع ٌب ُمَقَّد ٌس لِ َّلر ِّب ِإل ِه َكَ ،وَقد ْ
الشع ِ َّ ِ
َفو َق ج ِم ِ ُّ
ين َعَلى و ْج ِه األ َْر ِ
ض"(التثنية ،اصحاح  :14فقرة  ،)2والفكرة نفسها تتواتر في سفر
وب الذ َ
يع ُ
ْ َ
َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
الشع ِ
الر ُّب ِإله ُكم الذي مي ََّزُكم م َن ُّ
وبَ .فتُمِّي ُزو َن َب ْي َن اْل َبهائ ِم الطاه َ ِرة َو َّ
الن ِج َسةَ ،وَب ْي َن
الالويين "أ ََنا َّ
ُ
َ ْ
َ
َ
ُ ُ
ور َّ ِ ِ َّ ِ
اهرِةَ .فالَ تُدِّنسوا نُفوس ُكم ِباْلبه ِائ ِم و ُّ
ُّ
ور ،والَ ِب ُك ِّل ما َيِد ُّب َعَلى األ َْر ِ
الطُي ِ
الطُي ِ
ض ِم َّما َمي َّْزتُ ُه
النج َسة َوالط َ
َ
َ ُ ُ َ ْ ََ َ
َ
26
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
الشع ِ
ُّ
ونوا لِي"
وس أ ََنا َّ
وب لِتَ ُك ُ
َل ُك ْم لِ َي ُكو َن َن ِج ًساَ .وتَ ُك ُ
ونو َن لي قّديس َ
ين ألَّني ُقُّد ٌ
الر ُّبَ ،وَق ْد َمي َّْزتُ ُك ْم م َن ُ
(الالويين ،اصحاح  :20فقرة .)26-24
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أم ككا النص ككوص التلمودي ككة الت ككي تناول ككت عقي ككدة االختي ككار واالص ككطفاء فق ككد جعل ككت م ككن الج ككنس

اليهككودي جنس كاً ممي ك اًز عككن األجنككاس البش كرية األخككرى فككي التكككوين والمكانككة وطريقككة التعامككل مككع غيككر
اليهود .فقد جاء في التلمود" :نحن شعب هللا في األرض ،سخر لنا؛ الحيوان اإلنساني ،وهو وكل األمكم

واألجناس سخرهم لنا ألنه يعلم أننا نحتاج إلى نوعين من الحيوان :نوع أعجم كالدواب واألنعام والطير،
ونكوع كسككائر األمككم مككن أهككل الشككرق والغككرب...إن اليهكود مككن عنصككر هللا ،كالولككد مككن عنصككر أبيككه ومككن
يصفع اليهودي كمن يصفع هللا( "..الهندي ،وابراهيم.)21 :1958 ،

أرادت الصهيونية الدينية من خالل ربط أفكارها السياسية باألفكار والمقوالت الدينية إعطاء

مبررات أخالقية ودينية لتصرفاتها .وثمة تيار يرى أن هدفها تطبيع اليهودي ،أي تحويله إلى إنسان
سوي عادي يعيش في دولة قومية شأنه شأن الشعوب األخرى ،وتسيطر فكرة الشعب المختار على
الفكر الصهيوني بجميع اتجاهاته.

 3.1.2.2الصهيونية الدينية وأرض الميعاد:
إن مفهوم" أرض الميعاد" مفهوم روحي المعنى ،رمزي الداللة عند أحبار اليهود وعلماء

الالهوت ،وقد ظل هكذا طوال التاري اليهودي ولكن مع ظهور الصهيونية في القرن آواخر التاسع

عشر فسر هذا المفهوم تفسي اًر سياسياً ال يمت إلى األصل بصلة (هاشم)23 :2010 ،؛ فقد ادعى
الصهاينة المتدينون أن "يهوه" إلههم قد وعد أحفاد إبراهيم بتملك أرض العرب التي تمتد من مصر-

النيل -إلى العراق-الفرات،-

"المسيش المخلص" لكي يحقق
َم َع أ َْب َر َام ِميثَاًقا َق ِائالً" :لِ َن ْسلِ َك

(التكوين ،إصحاح  :15فقرة .)18

وأن عليهم أن يعملوا على تحقيق هذا الوعد بأنفسهم ،وأال ينتظروا
لهم هذا الوعد .فقد جاء في سفر التكوين "ِ 18في ِ
الر ُّب
ط َع َّ
ذل َك اْل َي ْو ِم َق َ
ِِ
أ ِ
ير ،نه ِر اْلُفر ِ
ِ
ِ
ِ
ص َر ِإَلى َّ
ات"
ْ
ُعطي هذه األ َْر َ
َ
الن ْه ِر اْل َكب ِ َ ْ
ض ،م ْن َن ْه ِر م ْ

وجاء في سفر المزامير "ِ5إن ن ِسيتُ ِك يا أُورَشلِيم ،تَْنسى ي ِم ِيني! 6لِيْلتَ ِ
ص ْق لِ َس ِاني ِب َح َن ِكي ِإ ْن َل ْم
ْ َ
َ
َ ُ ُ َ َ
ِ
ضل أ ِ
ِ ِ
ظ ِم َف َرِحي!" (المزامير ،إصحاح  :137فقرة  ،)6-5وفي سفر صمويل
َع َ
يم َعَلى أ ْ
أَ ْذ ُك ْرك ،إ ْن َل ْم أَُف ّ ْ ُ
ُورَشل َ
9
7
ِ
ِ ن ِ
ِ
ام َد ُاوُد ِفي
الثاني " َوأ َ
َخ َذ َد ُاوُد ح ْ
ص َن ص ْه َي ْو َ  ،ه َي َمد َين ُة َد ُاوَد" .وورد أيضا في نفس السفر" َوأََق َ
ِ
اْل ِحص ِن وس َّماه ِ
ير ِمن اْلَقْلع ِة َفد ِ
اخالً" (صمويل الثاني ،إصحاح  ،5فقرة -7
َ َ
"مد َين َة َد ُاوَد"" .وبني َد ُاوُد ُم ْستَد ًا َ
ْ ََ ُ َ
1
ِ
ِ
ضا ع ْن َد َما تَ َذ َّك ْرَنا ص ْه َي ْو َن"
اك َجَل ْس َناَ ،ب َك ْي َنا أ َْي ً
 ،)9وورد أيضاً في سفر المزامير " َعَلى أ َْن َه ِار َباِب َل ُه َن َ
(المزامير ،إصحاح  :137فقرة.)1

من هنا تؤكد النصوص السابقة أن اختيار مصطلش "صهيونية" مبني على أسس دينية ،ليعبر عن

الرغبة اليهودية في العودة إلى "أرض إسرائيل" حيث يوجد "جبل صهيون" ،وقد حاول مفسرو
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الصهيونية فيما بعد وضع هدفها في إطار ديني؛ ليتم تحقيقه بجهود القادة المتعصبين من اليهود،
للوصول إلى تأمين يهود الشتات واستقرارهم.

وحاولت الصهيونية الدينية أن تثبت أن الفكر الديني اليهودي يحتوي بداخله بذور للفكرة

القومية ،وتلخص ذلك في الربط بين الشعب اليهودي و"أرض إسرائيل" من خالل فكرة الوعد اإللهي.

وقد شكل الطابع القومي للفكر اليهودي األرض الخصبة التي ترعرعت من خاللها المفاهيم والتأويالت
التي استخدمتها الحركة الصهيونية لتحقيق أهدافها السياسية.
 2.2.2أفكار الصهيونية الدينية في مؤلفات حاخاماتها:
لم تكن الصهيونية الدينية من بنات أفكار شخصية واحدة ،فقد برز على مر التاري مجموعة

من الحاخامات ،الذين تمتعوا بتأثير معنوي ومادي على الجاليات اليهودية المنتشرة في شرق أوروبا،
كما أنها لم تتبلور بوضوح دفعة واحدة ،إنما تطورت بتراكم أفكار دعاتها الذين عاشوا في مناطق

وأزمنة مختلفة ،وأن فهم "الصهيونية الدينية" التي يعد أتباعها أكثر فئات المجتمع اليهودي عداء للعرب
والمسلمين ،يقتضي تتبع المنطلقات الفكرية التي انطلقت منها ،وأفكار أبرز رموزها الفكرية والتنظيمية.
 1.2.2.2الحاخام "موشيه بن نحمان" الملقب "رمبام" (1270 -1194م):
تعود األصول الفكرية للصهيونية الدينية ومفاهيمها الرئيسية إلى الحاخام "موشيه بن نحمان،
الذي أضفى في تفسيره للتوراة سمة القداسة على أرض فلسطين فاعتبر أنها "مركز العالم" ،وأن

"أورشليم" ،هي مركز "أرض إسرائيل" ،وأن هذه األرض هي المكان المناسب الوحيد لتأدية الوصايا

الدينية المنصوص عليها في التوراة ،وفيها يصل اإلنسان وكذلك الحيوان إلى قمة كماله (ماضي،

 ،)220 :1999لذلك دعا بن نحمان إلى االستيطان في "أرض إسرائيل" وأعده واجباً دينياً ،بل واعد أنه
يوازي كل فرائض التوراة مجتمعة (أبو شومر.)45 :2006 ،
 2.2.2.2الحاخام يهودا القلعي (1878 – 1798م):
انطلقت البداية الحقيقية للصهيونية الدينية في العصر الحديث من أفكار الحاخام يهودا القلعي

"القبااله"( .)4واقترح في كراسته "اسمعي يا
الذي دعا إلى خالص اليهود بالعودة إلى التلمود ،وأساطير ّ
 -4القبككااله :يعككرف الت كراث الصككوفي اليهككودي باسككم القبككااله ،ويمكككن التمييككز بككين نمطككين مككن التصككوف :واحككد يككدور فككي
نطاق إطار توحيدي على شككل تكدريبات صكوفية لككبش جمكاح الجسكد تعبيك اًر عكن حكب اإللكه ،أمكا الكنمط الثكاني فيكدور فكي
إطار حلولي حيث يبحث المتصوف عن الصيغ التي من خاللها التوحكد مكع الخكالق ثكم الكتحكم فكي اإلرادة اإللهيكة ،وتعكد

القبااله بأنها ثورة على التراث الحاخامي (المسيري.)40-39 :1999 ،
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إسرائيل" (شمعي يسرائيل) التي نشرها عام 1834م العودة إلى فلسطين تحت قيادة زعامة بشرية ،دون
أي انتظار للمسيش المخلص ،كما دعا إلى إقامة مستعمرات يهودية في فلسطين؛ كي تكون مقدمة

لظهوره (العلوجي .)148 :2010 ،وهو ما فسره في كتابه "الخالص الثالث" الخالص الجديد على أساس
االستيطان في فلسطين؛ بقصد تعمير األرض "الخراب" ،واحياء اللغة العبرية (الشامي.)86 :1987 ،

 3.2.2.2الحاخام أبراهام إسحاق كوك (1935 -1865م):
يعد الحاخام أبراهام إسحاق هكوهين كوك أبرز اآلباء لحاخامات الصهيونية الدينية ،وقد تمتع
بشخصية قوية ،منحته "قداسة" ذاتية ونفوذاً روحياً واسع المدى وسط طائفة واسعة من مريديه ،وجعلت
قوة أفكاره وأصالتها -بعد عقود من وفاته -صاحب األساس النظري واأليديولوجي لنشأة األصولية
اليهودية المعاصرة (لوستيك .)38 :1991 ،وتتلخص فكرة الحاخام كوك في أن "االستيطان اليهودي في
أرض إسرائيل هو بداية الخالص" ،وأن الهجرة إلى فلسطين ،هي بمثابة فريضة على جميع اليهود في

العالم .وقد عد أن الصهيونية جزء من "خطة إلهية" موجهة من أعلى ،ولذلك فإنها ليست إلحاداً رغم
أنه يقودها علمانيون .ووعد كوك أن الصهيونيين هم "أداة بأيدي الرب وينفذون إرادته ،أال وهي إحياء
الييشوف

()5

في "أرض إسرائيل" ،رغم أنهم ال يعون ذلك .وبذلك فإنهم يقربون الخالص وقدوم المسيش

المنتظر"(عرابي .)400 :2009 ،بذلك تتعانق الصهيونية الدينية مع العلمانية في النواحي السياسية ،فيما
تختلف بالنواحي الروحية والتربوية ،بمعنى آخر أن الصهيونية الدينية تعترف بشرعية النشاط

االستيطاني للحركة الصهيونية العلمانية بل وتقف بجانبها وتذلل لها العقبات ،وتقدم لها الفتاوى
التوراتية والدينية ،لكن ليس معنى ذلك أن الصهيونيين المتدينين سلموا بصحة وجهة النظر الصهيونية.
 4.2.2.2الحاخام تسفي يهودا كوك (1982 -1891م):
يعد الحاخام تسفي يهودا كوك ،الشخصية األكثر تعبي اًر عن الصهيونية الدينية بعد قيام دولة
إسرائيل ،بل إن إسرائيل لم تعرف إلى وقتنا الحاضر ،شخصية أخرى تضاهي شخصية الحاخام تسفي
كوك في نشر أفكار الصهيونية الدينية ،واستقطاب أتباعها حوله ،ولئن كان والده يعد القائد الروحي

للصهيونية الدينية ،فإنه يعد القائد المباشر لها بعد قيام دولة إسرائيل (الزرو .)174 :1990 ،تتلمذ على
يدي الحاخام تسفي كوك اآلالف من دعاة الصهيونية الدينية ،الذين مثلوا في الماضي الجناح األكثر
 -5الييشككوف" :مصككطلش اسككتعمل للداللككة علككى اليهككود ومنظمككاتهم فككي فلسككطين منككذ الهج كرة اليهوديككة األولككى عككام 1882
وحتى اإلعالن عن إقامة إسرائيل عام  ،1948وعرفت هذه الفترة بك (فترة الييشوف) .اختلكف يهكود (الييشكوف) عكن يهكود

الك (ييشوف القديم) ،بكونهم ينتمون إلى الفكر الصهيوني واالستعماري ،ومتأثرين بالفكر االشتراكي من خكالل تطبيقكه فكي

الكيبوتسات( .منصور.)528 :2009 ،
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تشدداً في الحزب الديني الوطني "المفدال" ،وشكلوا فيما بعد حركة "غوش أمونيم" "كتلة اإليمان ،كان

الحاخام تسفي يردد دائماً أن "كل هذه األرض لنا جميعاً ،ويمنع التفريط بها للغرباء" ،وأن "على العالم
كله أن يعتاد على فكرة أن إسرائيل سوف لن تسلم بوصة واحدة من المناطق المحررة" (شعبان:2010 ،

 .)58-57يرى تسفي كوك أن "الجيش اإلسرائيلي كله مقدس؛ ألنه يمثل حكم شعب هللا على أرضه،
وملكوت السماء تتجلى في حكم ديفيد بن غوريون" (ماضي.)496 -495 :1999 ،

وتعكس أفكار تسفي كوك رؤية متكاملة للصهيونية الدينية سواء بتعاملها مع الحركة

الصهيونية ،والتي يعدها كوك وسيلة وليس غاية في تحقيق الوعد اإللهي ،بإقامة "مملكة إسرائيل
التوراتية" ،أو في نظرته التوسعية التي تقوم على االستيطان في األراضي الفلسطينية ،ورفض التنازل

عن أي جزء منها؛ ألن وجودهم على هذه األرض هو بداية الخالص الرباني ،ولئن كانت أفكار تسفي
كوك تقوم على يتوبيا مفرطة في التفاؤل ،فإنها كانت أكثر واقعية وعقالنية في تعاملها مع الدولة

وقضاياها من التيار الديني األصولي الالصهيوني "الحريدي".
 3.2.2خالصة أفكار الصهيونية الدينية:
على عكس التيار الديني المتشدد (الحريديم) وخالفاً للتراث الديني الذي بقى سائداً في الوسط

اليهودي منذ السبي البابلي ،ترفض الصهيونية الدينية فكرة انتظار"المسيش المخلص" للعودة إلى أرض

فلسطين "إلقامة دولتهم" ،واإليمان بأن الخالص يجب أن يسبقه مقدمات عملية من البشر أنفسهم ،وأن

هذه الخطوات تكون "بالخالص الدنيوي" أي بالعودة إلى أرض فلسطين من خالل تهجير اليهود
وتوطينهم في فلسطين.
وقد استند رواد الصهيونية الدينية في ذلك إلى نصوص دينية واصحاحات تلمودية تعد
االستيطان في "أرض إسرائيل" وصية من وصايا الدين ،بل هي أعظم العبادات ،وهي تمهيد ومقدمة

لقدوم "المسيش المخلص" ،وخالص اليهود ال يكون في المنفى بل بعودتهم إلى أرض فلسطين،
والص هيونية الدينية بأفكارها تلك ،قدمت الشرعية لمطالب الحركة الصهيونية المتمثلة في تهجير اليهود

إلى أرض فلسطين إلنشاء دولة لهم ،كما أضفت عليها طابعاً دينياً ذا صبغة توراتية،
ورداء تلمودياً
ً
"الرسالة الشفوية" .وهكذا قامت عالقة شبه تكافلية بين الصهيونية الدينية وبين الصهيونية السياسية
العلمانية.
جاءت جهود الصهيونية الدينية وأفكار روادها األوائل مساندة لجهود الحركة الصهيونية

السياسية ،التي دعت إلى هجرة اليهود إلى فلسطين ،وبدأت المشروع االستيطاني بشكل عملي،

وأسهمت بفاعلية في بناء مؤسسات الدولة ،فلقد أعطت الصهيونية الدينية للحركة الصهيونية قد اًر من
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الشرعية الدينية ،التي كانت بحاجة إليها لمواجهة المعارضة الشديدة التي القتها الحركة الصهيونية من

أصحاب مشروع االندماج (الهسكاله)( ،)6ومن األحزاب الدينية الحريدية.
 3.2الجذور التاريخية لألحزاب والحركات الصهيونية الدينية:

كما أسلفنا تنقسم القوى الدينية في إسرائيل إلى قوى دينية معارضة للصهيونية تتمثل في

أحزاب سياسية مشاركة في الحكومة وهي( :حزبي أغودات إسرائيل وعمال أغودات إسرائيل ،وحركة

شاس ،وديغل هتوراه ويهدوت هتوراه) ،إلى جانب حركات ضغط سياسي واجتماعي أهمها (ناطوري

كارتا وحركة حباد الحسيدية والطائفة الحريدية) ،وقوى صهيونية دينية ،حيث تتكون الصهيونية الدينية
في إسرائيل من أحزاب وحركات وجماعات متطرفة ،ورغم أصولية هذه األحزاب وتطرفها في سياستها

الخارجية إال أنها أكثر واقعية وبرغماتية في سياستها الداخلية من الحركات والجماعات المتطرفة ،تلك

الحركات األصولية تقوم بأعمال عنف وشغب داخل إسرائيل خارجة عن القانون ،كما تمارس كل
أشكال العنف والتخريب ضد الفلسطينيين وأراضيهم ومزروعاتهم ،وهنا سوف نسلط الضوء على تلك

األحزاب والحركات األصولية وهي (المزراحي ،وهبوعيل همزراحي ،والمفدال ،واالتحاد الوطني والبيت
اليهودي) إلى جانب حركات منها (ميماد وتامي وغوش ايمونيم) .والشكل التالية رقم ( )1توضش جذور
هذه القوى الدينية وتطورها ،وتبين االندماجات واالنشقاقات التي تعرضت اليها.

 -6الهسكاله :حركة تنوير يهودية ظهرت في أوروبا تنادي اليهود باالندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها للحصول
على حقوقهم.
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شكل رقم ()1

خريطة لألحزاب الدينية في إسرائيل
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 1.3.2جذور األحزاب الصهيونية الدينية:
ينصب اهتمامنا هنا على نشأة األحزاب الصهيونية الدينية ،هذا إلى جانب تطورها التنظيمي

والمؤسسي والبناء الداخلي لكل حزب ،هذا إلى جانب تناول األيديولوجية والمواقف السياسية لها ،وأبرز

حاخاماتها وقياداتها.

تعود جذور األحزاب الصهيونية الدينية في إسرائيل إلى حركة أو منظمة دينية واحدة تبلورت

داخل الحركة الصهيونية في أوروبا منذ مطلع القرن العشرين ،وأطلقت على نفسها اسم "همزراحي"
وهي اختصار لكلمتي "مركز روحاني"(الشامي .)97 :1994 ،وقد تعرضت تلك األحزاب للعديد من

االنشقاقات التي لعبت فيها األبعاد الطائفية والخالفات ذات الصبغة التنظيمية دو اًر رئيسياً شأنها في

ذلك شأن بقية األحزاب السياسية األخرى .ومن هنا فقد ظهرت عدة أحزب دينية منشقة عن الحزب
الرئيسي" :المزراحي" ،احتلت هذه األحزاب المنشقة موقعاً مرموقا في الحياة السياسية ،تفوقت فيه على

الحزب الرئيس ،ومن هذه األحزاب :حزب المفدال ،وتامي ،وميماد ،وهي تعطي والءها للحركة
الصهيونية ودولة إسرائيل ،وتشارك في مؤسساتها وفي الجيش اإلسرائيلي على أساس المعتقدات

الدينية.

 1.1.3.2حزب المزراحي:
ظهر أول حزب ديني صهيوني في أوروبا عام 1902م تحت اسم حركة "مزراحي" ،على يد
الحاخام "اسحق يعقوب رينز (")1915 -1839؛ وذلك كرد فعل تجاه تزايد نفوذ التيار العلماني في

مجال التربية بين يهود العالم ،وقد انعقد المؤتمر التأسيسي لالتحاد الجديد المزراحي في مارس من

العام 1902م ،في مدينة (فيلنا) بليتوانيا برئاسة الحاخام "رينز" وبمشاركة اثنان وسبعون عضواً من
الصهيونيين المتدينين ،وقرروا إقامة حزب "مزراحي" اختصا اًر لكلمتي (مركز روحاني) ككتلة متدينة
مستقلة داخل المنظمة الصهيونية (ماضي.)245 :1999 ،

أطلقت المزراحي في ذلك المؤتمر شعارها التكاريخي "أرض إسرائيل لشعب إسرائيل بموجب

توراه إسرائيل" وخالل المؤتمر العالمي األول للمزراحي المنعقد في مدينة بريسبورغ بهنغاريا عام 1904

أقر دستور لهذه المنظمة الجديدة جاء فيه" :إن المزراحي منظمة صهيونية ملتزمة ببرنامج "بازل"،
تسعى للعمل من أجل بعث حياة اليهود القومية ،وتعتقد المزراحي أن وجود الشعب اليهودي يعتمد
على محافظته على التوراة والتقاليد الدينية وأداء الفرائض ،والعودة إلى أرض اآلباء وأن المزراحي

ستبقى في المنظمة الصهيونية ،وتناضل داخلها من أجل آرائها" (الزرو.)310-309 :1990 ،
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واعتمدت المزراحي في مواقفها على أفكار الحاخام "أبراهام إسحاق كوك" الذي ساند النشاط

االستيطاني ومشاركة األرثوذكس في القومية اليهودية الحديثة في العشرينيات من القرن الماضي،
ر في مسار حركة المزراحي من الصهيونية البرجماتية إلي الصهيونية المسيحية(الجندي
وأحدثت تغيي اً

 .)158 :2011،وكان الرئيس األول لهذا الحزب هو :الحاخام شيحاك يعكوف رينس المتطرف ،الذي
بدأ في قيادة الحزب من روسيا ،وقد شارك هذا الحزب الحملة الصهيونية كافة نشاطاتها ومؤتمراتها،

كجزء رئيسي فيها ،وكانت له نشاطات في مجال التعليم ،وقام ببناء عدة "كنس" وعدة مدارس (اليعيزر،

موشيه.)150 :1983 ،

واسم مزراحي اختصار لكلمتي "مركز روحاني" والذي تهدف الحركة القامته داخل الكيان

الصهيوني ،ولقد كانت حركة مزراحي على خالف مع األحزاب والحركات الدينية التي كانت تعارض
الحركة الصهيونية .وقد وضعت لنفسها استخدام الشعارات الدينية للتأثير على اليهود في العالم لصالش

الحركة الصهيونية ومشروعها (اليعيزر ،موشيه.)150 :1983 ،

 1.1.1.3.2األفكار والمواقف السياسية لحزب المزراحي:
كانت أيديولوجية المزراحي بمثابة خط وسط بين تيارين :فهي -من ناحية -ترفض الحركة

الصهيونية كحركة علمانية؛ بدعوى أن القيم الروحية أساسية في الشعب اليهودي ،وكانت ترى أن

التقاليد الدينية اليهودية يجب أن تصبش تقاليد إسرائيل ،ومن ناحية ثانية؛ ترى المزراحي ،أن اإليمان
الديني دون روح قومية (يهودية) هو مجرد شبه يهودية ،وأصرت على أن تكون اللغة العبرية هي لغة

الحياة الروحية واليومية على حد سواء(عرابي.)402 :2009 ،

وعملت المزراحي على محاربة تيار االندماج الذي أخذ يسيطر على قطاعات واسعة من

ز أساسياً ،وقاعدة بشرية كبيرة(تيم:1989 ،
الشباب اليهود في العالم ،مما أفقد الحركة الصهيونية مرتك اً

)443؛ لذا عملت الحركة على تشجيع الهجرة إلى فلسطين وأنشأت العديد من المستوطنات قبل قيام
دولة إسرائيل؛ فأقامت أول مستوطنة تعاونية "موشاف" تابعة للحركة عام 1925م وأول مستوطنة

جماعية "كيبوتس" عام 1930م(المسيري.)286 :1999 ،

وتفرعت عن حزب المزراحي جميع األحزاب الدينية سواء الصهيونية أو المعارضة للصهيونية،

وذلك جاء نتاج أفكار الحاخامات سالفي الذكر ،التي تمحورت حول الخالص الذاتي ،والصهيونية هي
يد هللا في األرض ،واالستيطان هو تطبيق إلرادة الرب.
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 2.1.3.2هبوعيل همزراحي (العامل المزراحي):
أعلن عن تأسيس حركة العامل المزراحي (العامل الشرقي) في العام 1922م ،كجناح عمالي

للحركة األم (المزراحي) ،وقد استمدت هذه الحركة الجديدة فلسفتها من أفكار الحاخام (شمشون رفائيل
هيرش) ،وجاء في دستورها ،أن هدفها هو "تنظيم العمال المتدينين القوميين الساعين لبناء البلد،

بموجب التوراة وعلى أساس العمل"(الزرو .)311 :1990 ،وقد ظلت حركة "العامل المزراحي" تعمل في

إطار المنظمة الصهيونية العالمية كجزء من حركة المزراحي ،إال أنها راحت تلعب– بالتدرج– دو اًر

مستقالً عنها في مؤسسات "اليشوف"(ماضي.)247 :1999،

وخالل فترة ما قبل قيام الكيان الصهيوني ،شارك حزب "هبوعيل همزراحي" في انتخابات
اللجنة التحضيرية ،وبعد قيام الكيان الصهيوني ،كان شريكاً لحزب همزراحي في جبهة دينية قومية
تنافست على مقاعد الكنيست سنة ،1949وكذلك سنة  .1955ومنذ العام  1956أصبش حزب

"هبوعيل همزراحي" جزءاً من جبهة ائتالفية انتخابية برلمانية باسم "المفدال"(بن يامين.)142 :1997 ،

وكان لدى هذه الحركة إمكانات تنظيمية فتحولت إلى حزب سياسي ،وأصبش الحزب قاد اًر على كسب

المهاجرين الجدد ،أكثر مما لدى "المزراحي" ،وقد تبين ذلك في االنتخابات العامة عام 1951م ،إذ

حصل "العامل المزراحي" على  8مقاعد في الكنيست ،وفاز المزراحي بمقعدين فقط (العلوجي:2010،

 .)161-159وتزعم هذه الحركة لفترة طويلة موشي شيب ار والذي قام بتمثيلها داخل اإلدارة الصهيونية
والحكومة المؤقتة بصفة وزير الصحة والهجرة ،ويعد زيراح فرهفتيغ أحد قيادي الحركة ومندوبها في

مجلس الشعب ومجلس الدولة (منصور.)485 :2011 ،

 1.2.1.3.2األفكار والمواقف السياسية لحزب هبوعيل همزراحي:
وخالل المؤتمر السابع لحزب "هبوعيل همزراحي" الذي عقد في فلسطين في العام ،1935
دعا المؤتمر إلى االستيطان الجماعي القائم على الحركة والتنفيذ وعلى أسس جماعية في االستيطان

الزراعي ،وتجميع المستوطنين وتركيزهم في المستوطنات الزراعية ،بحيث تشمل هذه المستوطنات تعليم

المعتقدات اليهودية (يوسي.)162 :1988 ،

أقامت الحركة شبكة مستوطنات زراعية واسعة ،وكيبوتساً دينياً ،وأسست حركة "بني عقيبا"،

وأنشأت سلسة من المدارس الدينية الصهيونية الثانوية ،وبنكاً باسم الحزب ،والعديد من المؤسسات
االجتماعية واالقتصادية ،ومنظمات للمرأة والشباب الديني ،وبادر األعضاء إلى تأسيس الكيبوتس

المتدين (ماضي .)247 :1999،والدور الذي لعبه هذا الحزب في دعمه لالستيطان ،كان إنشاء الذراع

العملي له ،وذلك بتشكيله لحركة غوش إيمونيم المتطرفة التي أثرت في الواقع االستيطاني خاصة في
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األراضي الفلسطينية المحتلة عام  ،1967وقام بحمالت كان هدفها تدفق المستوطنين إلى هذه

المستوطنات(البابا ،شعبان ،)8 :1995 ،ساند حزب المزراحي الحركة الصهيونية في توجهاتها نحو إقامة
وطن قومي لليهود في فلسطين ،وربط بين الدين والقومية باعتبارهما مكملين لبعضهما من أجل تحقيق

الهدف األسمى ،وقبل بمبدأ الدولة اليهودية ،وأضفى عليها شرعية دينية.
 3.1.3.2الحزب الديني القومي (المفدال):

تأسس حزب المفدال وهو حزب ديني قومي -حزب صهيوني متدين( -أريان،)137 :1985 ،

سنة 1956م من اتحاد حزبي همزراحي وهبوعيل همزراحي (خليفة ،)218 :2011 ،وكان لكل منهما
أسبابه الذاتية والعامة في ذلك ،فعلى الصعيد العام ،يمنش توحيد الحزبين وزناً ونفوذاً أكبر ،وعلى

الصعيد الذاتي توفر عملية التوحيد لزعامة المزراحي التاريخية قاعدة جماهيرية منظمة (عايش:2007 ،

 .)189وقد استمر حزب المفدال مسيط اًر على المعسكر الديني حتى انتخابات الكنيست العاشرة عام
1981م .وبعدها بدأ الحزب يتعرض لسلسة متالحقة من االنشقاقات الداخلية التي قادتها مجموعات
متباينة من الغاضبين على الحزب وسياساته (جرايسي.)115 :2013 ،

وشكلت هذه المجموعات قوائم انتخابية منفصلة عن الحزب األم ،فظهرت قائمة "تامي" سنة

 1981بزعامة أهارون أبو حصيرة ،وقائمة "متساد" بزعامة الحاخامين "يوسف شابيرا" "حاييم دروكمان"

سنة  ،1984وقائمة "أورت" أضواء ،بزعامة حنان بورات ،وقائمة "أموناه" النسائية (الشرعة ،وبركات،

 .)194 :2006كذلك إنشاء حركة كاخ وحركة هتحيا ،التي استطاعت جذب عدد كبير من أعضاء

المفدال ،مما جعل الدور الذي يقوم به حزب المفدال دو اًر فرعياً وترك قيادة المستوطنين ألحزاب اليمين
المتطرف خاصة حزبي تسوميت وموليدت (شعبان ،البابا.)9 :1995 ،

ويعمل المفدال على بناء دولة إسرائيل ودعمها وتطويرها دينياً وثقافياً وأمنياً واقتصادياً

واجتماعياً ،وينمي حب إسرائيل واإلخالص لها بين اليهود ،ويسعى لبناء مجتمع مبني على األسس

الروحية واالجتماعية والدينية الواردة في التوراة (السعدي .)319 :1989 ،وقد تحول الحزب إلى حزب

متعصب دينياً ومتطرف وطنياً خاصة بعد تحول المجتمع نحو اليمين سنة 1977م ،فتحول من حزب

يهتم بالقضايا الدينية إلى حزب يضع "أرض إسرائيل" على رأس قائمة أولوياته ،وأخذ االتجاه القومي
واألمني يتقوى في أفكاره بالتركيز على االستيطان والدفاع عنه ،تحت شعار "أرض إسرائيل لشعب

إسرائيل ،وفق توراة إسرائيل" ،وبالتشديد على الحفاظ على القيم اليهودية والصهيونية التقليدية وبالدعوى
إلى إسرائيل الكبرى (عبد العالي.)220-219 :2010 ،
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 1.3.1.3.2البناء الداخلي لحزب المفدال:
تشكلت داخل المفدال مجموعة من الكتل بلغ عددها إحدى عشرة كتلة(عبد الدائم.)78 :2001 ،

التي سرعان ما أضحت مراكز قوى متنازعة ،وذلك على الرغم من قرار المؤتمر الثاني للحزب بالقضاء
على ظاهرة الكتل في إطاره .ومن أهم هذه الكتل(تيم:)445 -444 :1989 ،

 -1الكتلة المركزية :وكانت بزعامة زعيم الحزب السابق "موشيه شابيرا" ،ثم "زيرح فيرهافتي ".

 -2كتلة الشباب( :)7وهي أقوى الكتل وأكبرها ،ونشأت من شباب الحزب الذين تخرجوا في المدارس
الدينية ،وقد حملت لواء الفكر الديني القومي المتطرف ،وترأسها "زبولون هامر"(.)8

 -3والكتلة من أجل التوحيد ،والكتلة من أجل التحول (لمفنيه)

()9

بزعامة يوسف بورغ( ،)10وكتلة

ليكود أو تمو ار ،وكتلة الموشافيم ،وكتلة الكيبوتس الديني ،وكتلة السفارديم ،وكتلة التجدد

الديني ،وكتلة المرأة المتدينة (الدويك.)316 :2004 ،

ويتكون الحزب من مجموعة من المؤسسات التنظيمية التي يجري انتخابها حسب األصول
الدستورية وهي كاآلتي (ماضي:)249 :1999 ،

 -7جناح الشباب :تمثلت كتلة الشباب داخل المفدال بزعامة زبولون هامر ،وهي أقوى وأكبر الكتل ،نشأت مطلع
الستينات ،وتألفت في أغلبها من شبيبة الحزب التي ترعرعت في المدارس الدينية ،وحملت هذه الكتلة لواء الفكر الديني

القومي المتطرف (الزرو.)315 :1995 ،

 -8زبولون هامر :ولد في حيفا عام  ،1036تخرج من جامعة بار إيالن ،حيث تخصص في التربية والعلوم اليهودية
وعمل مدرساً ،لمع اسمه داخل المفدال كزعيم لكتلة الشباب منذ الستينات ،وعمل عضو في الكنيست منذ الدورة السابعة
للكنيست ،وفي عام  1975عين وزي اًر للشؤون االجتماعية ،ومع استالم الليكود السلطة  19777عين وزي اًر للمعارف،

وفي عام  1984عين وزي اًر لألديان ،باإلضافة المتالكه بعض الخبرة العسكرية ،فقد خدم خالل شبابه في حركة
الناحال (حركة الشباب الطالئعي المقاتل) ،وفي القوات المدرعة ،ثم تخرج من كلية األمن القومي(الزرو:1995 ،

.)328 -327
 -9جناح لمفنيه :هي إحدى الكتل التي كانت داخل المفدال ،وتسمى كتلة لمفنيه -من أجل التحول -برئاسة يوسف بورغ
(الزرو.)314 :1995 ،

 -10ولد في ألمانيا عام  ،1959حاصل على شهادة الدكتوراة في الفلسفة والقضاء الشرعي ،هاجر إلى فلسطين عام
 ،1939وعمل محاض اًر في مواضيع التوراة والعلوم اليهودية ،عمل عضواً في اللجنة التنفيذية الصهيونية خالل الفترة

 ،1939 -1937وعمل نائب رئيس الكنيست األولى خالل الفترة  ،1951 -1948وهو عضو في الكنيست منذ
تشكيلها ،وعلى مدى احدى عشرة دورة حتى عام  ،1988وقد مثل حزبه في االئتالفات الحكومية المتعاقبة ،حيث تسلم
العديد من الو ازرات ،اعتزل العمل السياسي قبل انتخابات الكنيست الثانية عشرة (1988الزرو.)313 -312 :1990 ،
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 -1المؤتمر العام :أعلى سلطة في الحزب ،ويعقد كل خمس سنوات .ويتم انتخابه من الفروع
واألقاليم ،ومهمته الرئيسة هي انتخاب الهيئات الرئيسة للحزب مثل اللجنة المركزية وغيرها.

 -2اللجنة المركزية :وهي أعلى سلطة حزبية خالل الفترة التي تفصل بين المؤتمرين.

 -3اإلدارة المشتركة للمزراحي والعامل المزراحي :وهي تنتخب من المؤتمر العام ،وتعد إدارته
العليا .ويأتي بعد هذه اإلدارة هيئتان صغيرتان تقومان باإلدارة الفعلية واليومية للحزب ،وهما:

السكرتارية المشتركة ،وكتلة الحزب البرلمانية.
 2.3.1.3.2أبرز القادة والمؤسسين لحزب المفدال:
من أبرز قادة هذا الحزب لدى تأسيسه حاييم موشيه شابيرا ،ويوسف بورغ ،ويتسحاق رفائيل،

وزيرح فيرهافتيغ ،حيث كان يمثل الجناح الديني في الحركة الصهيونية ،وتتكون قاعدة الحزب
االنتخابية في األساس من المتدينين الصهيونيين اإلشكنازيين ،وقد حظي بتأييد كبير في أوساط

المستوطنين اليهود في الضفة الغربية ،وبين المتدينين الصهيونيين وخاصة أولئك الذين يخدمون في
جيش االحتالل اإلسرائيلي (منصور.)219 :2011 ،

 3.3.1.3.2األفكار والمواقف السياسية لحزب المفدال:
يستند حزب المفدال أيديولوجياً إلى أفكار الصهيونية الدينية ،وينطلق منها في وضع برامجه

السياسية واالنتخابية .وفيما يلي سنعرض للثوابت األيديولوجية التي يعتنقها

الحزب:

 -1اإليمان التام بالحق الديني والتاريخي في "أرض الميعاد" ،وبمفهوم "أرض إسرائيل الكاملة" .انطالقاً
مما يسميه حزب المفدال "الوعد االلهي"؛ فإن "شعب هللا" "سيرجع إلى أرض آبائه وأجداده ،ويقيم

فيها "مملكة التوراة" ،في الحدود التي وعد بها هللا "شعب إسرائيل" ،وهي من الفرات إلى النيل

(شعبان.)34 :2010 ،

 -2يرى المفدال أن "التطورات السياسية واألمنية منذ قيام إسرائيل ،كانت بداية لتحقيق الغاية اإللهية،
وخطوة على طريق الخالص لشعب إسرائيل" ،ويعد توسيع حدود إسرائيل ،بعد حرب حزيران /يونيو

1967م" ،خطوة أخرى على طريق الخالص"(شعبان.)34 :2010 ،

 -3يؤيد الحزب مفاوضات سالم مباشرة مع جميع الدول العربية ،على أساس ضمان األمن الكامل
الدائم لألفراد والدولة (األسدي.)244 :1999 ،

 -4رفض إنشاء دولة فلسطينية ،ورفض أي مشروع يتضمن ما يعتبر تنازالً عن أي جزء من أرض

إسرائيل التاريخية" -أرض اآلباء" ،والرفض الكامل إلزالة أية مستوطنة يهودية من مكانها (السعدي،
.)324 :1989
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 -5يعد حزب المفدال العمل االستيطاني في جميع أرجاء "مملكة إس ارئيل" ،تجسيداً لألمر اإللهي
ورؤية األنبياء بعودة إسرائيل إلى أرضه واستيطانه إلى األبد ،وفيه حركتان تقومان بمهام
االستيطان هما :الكيبوتس الديني ،ورابطة الموشافيم (عبد هللا.)121 :1981 ،

 -6ضم الضفة والقطاع والقدس والجوالن إلى دولة إسرائيل ،وتطبيق القانون اإلسرائيلي عليها (شعبان،

.)34 :2010

ورغم أن حزب المفدال جاء نتيجة اندماج حزبي المزراحي والعامل المزراحي ،وعكس أفكار

الصهيونية الدينية ،إال أنه لم يستطع المحافظة على وحدته ،فانشقت عنه وتفرعت منه كافة األحزاب
والحركات الصهيونية الدينية ،ويعود ذلك إلى الخالفات الطائفية واإلثنية واأليديولوجية ،لكن المفدال
بقي الوجه الحقيقي للبراغماتية التي تمتعت بها الحركة الصهيونية الدينية.

 4.1.3.2حزب تامي (حركة تقاليد إسرائيل):
تأسس حزب تامي سنة 1981م نتيجة صراعات طائفية وليست لخالفات أيديولوجية ،حيث

قامت مجموعة من أبناء الطوائف الشرقية بقيادة أهارون أبو حصيرة باالنشقاق عن حزب المفدال
(السعدي)352 :1989 ،؛ احتجاجاً على عدم تمثيل اليهود الشرقيين في الحزب ،وقد حاول الحزب
استقطاب الجماعات الدينية من اليهود الشرقيين بخاصة يهود شمال أفريقيا والمغرب بالذات ،إلى درجة

أن بعضهم أطلق عليه اسم مفدال شمال أفريقيا (الشرعة ،وبركات .)196 :2006 ،شارك الحزب في

انتخابات الكنيست العاشرة عام  ،1981وفاز بثالثة مقاعد ،وانضم أبو حصيرة إلى الحكومة االئتالفية

برئاسة بيجين ،وزي اًر للعمل والرفاهية ،إلى أن استقال في  30أبريل  1982على أثر إدانته بفضيحة

مالية (الشامي .)114 :1994 ،ولم يحصل الحزب إال على مقعد واحد في انتخابات 1984م ،وبعدها
تراجع إلى أن تم حله وانضم أنصاره إلى الحركات الدينية األخرى (الشرعة ،وبركات.)197 :2006 ،

 1.4.1.3.2األفكار والمواقف السياسية لحزب تامي (حركة تقاليد إسرائيل):
ال تختلف مواقف حزب تامي السياسية كثي اًر عن مواقف المفدال ،وقد أيد الحزب االستيطان

اليهودي في "أرض إسرائيل" وقطاع غزة ،ورأى أنه إذا كان ثمة تغييرات مستقبلية فيجب أن تتم بعد

إجراء استفتاء شعبي ،وقد رفض حزب تامي قيام دولة فلسطينية رفضاً قاطعاً .من ناحية أخرى ال

يمانع الحزب االنسحاب من األراضي اللبنانية ،لكن بشرط عدم تعرض سكان الجليل العتداءات
تخريبية وأعمال قصف (تيم.)477 :1989 ،
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 2.4.1.3.2أبرز الشخصيات القيادية لحزب تامي (حركة تقاليد إسرائيل):
 -1أهارون أبو حصيرة ،وهو رئيس الحزب ومؤسسه .شغل منصب وزير األديان في حكومة بيجن
األولى ،ثم عمل وزي اًر للعمل والرفاه واالستيعاب.

 -2أهارون أوزان ،وهو الرجل الثاني في الحزب .عين وزي اًر للزراعة واالتصال عام 1973م ،وشغل

عضوية الكنيست السادسة والعاشرة ،وعمل بعد انضمامه إلى حزب تامي نائب وزير االستيعاب،

ثم وزي اًر للعمل والرفاه.
 -3بن تسيون روبين ،من مؤسسي الحزب ،عمل نائباً لوزير العمل والرفاه االجتماعي ،وشغل عضوية
الكنيست في الدورتين التاسعة والعاشرة (تيم.)478 :1989 ،

وتشكككل الخالفككات الطائفيككة معضككلة كبيكرة بككين األشكككناز والسككفارديم فككي المجتمككع اإلسكرائيلي ،ونككتج

عككن ذلككك بككروز انقسككام عميككق ،جعلككت السككفارديم يشككعرون بككالظلم والدونيككة .وهككذه الحال كة تنسككحب علككى

السفارديم المتدينين ،حيث الهيمنة الدائمة لألشكناز ،األمر الذي أدى إلى التمرد ،وظهور حزب (تامي)
الذي فتش الطريق أمام مزيد من االنشقاقات الطائفية فيما بعد.
 5.1.3.2حزب مورشاه (التراث):
تأسس حزب مورشاة عام 1984م بزعامة الحاخام المتطرف حاييم دروكمان ،ويتكون من
"متساد ،أي "المعسكر الصهيوني الديني" برئاسة دروكمان ،ومن "أورت" أضواء بزعامة "حنان بن

بورات" أ حد قادة حركة "غوش إيمونيم" األصولية االستيطانية المتطرفة ،ومن حزب "عمال أغودات

يسرائيل" ،الذي مني بفشل ذريع في انتخابات الكنيست العاشرة عام 1981م(عبد العالي،)220 :2010 ،

وقد جاء هذا التحالف نتيجة تبدد األمل في توحيد المعسكر الديني القومي بعد أن رفض زعيم المفدال

بورت .وتعد قائمة "موراشاه"
يوسف بورغ اعتزال رئاسة الحزب ،كما كان يطالب بذلك دروكمان وبن ا
من أكثر األحزاب الدينية تطرفاً على الصعيد الديني أو السياسي ،إذ إن مواقفها تلتقي مع مواقف
الليكود وحركة حيروت بالذات (العلوجي.)170 :2010 ،

وقد حصلت الحركة على مقعدين في انتخابات الكنيست عام  ،1984وشاركت الحركة في
حكومة االئتالف عام  ،1984بوزير واحد هو الحاخام يوسف شابير (تيم ،)490 :1989 ،وفي العام

 1986انفصل حاييم دروكمان عن مورشاه ،وبقى حزب عمال األغودات ممثالً لهذه الكتلة االنتخابية

حلت بعد ذلك (عبد العالي.)221-220 :2010 ،
إلى غاية عام  ،1988ثم ُ
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 1.5.1.3.2األفكار والمواقف السياسة لحزب مورشاه (التراث) (تيم:)490 :1989 ،
 -1تحدد موراشاه سياستها على قاعدة أن الضفة الغربية وقطاع غزة لن تقتلع من أراضيها.
 -2يؤيد الحزب تطبيق السيادة الكاملة لدولة إسرائيل في جميع أجزاء "أرض إسرائيل".

 -3يدعو الحزب إلى التصدي للمشكالت :الديمغرافية ،والقانونية ،والتوراتية ،المترتبة على ذلك.
 2.5.1.3.2أبرز الشخصيات القيادية لحزب مورشاه (التراث):
 -1الحاخام حاييم دوركمان ،من مؤسسي حركة بني عكيفا ،وهي حركة شبيبة المفدال عام 1954م.

انتخب عضواً في الكنيست التاسعة عام  1977على قائمة المفدال ،وعام  1981عين نائباً لوزير
األديان.

 -2ابراهام فريديفير.
 -3يوسف شابي ار (تيم.)491 :1989 ،
وتشكل حزب موراشاه نتيجة الصراعات الشخصية بين زعماء الكتل المكونة لحزب المفدال ،بين

الجيل القديم وجيل الشباب الذي رفض هيمنة الجيل القديم واحتكاره لمؤسسات الحكم بعد أن تولدت

أفكار ومفاهيم جديدة أكثر تطرفاً بين جيل الشباب ،وقد ضم إليه حزب حريدي ،وهو حزب عمال
أغودات إسرائيل ،الذي يعد من أقرب األحزاب الحريدية للفكر الصهيوني الديني.

 6.1.3.2حزب الوسط الديني "ميماد":
ميماد حزب ديني صهيوني أرثوذكسي اشكنازي ،قام بتأسيسها الرابي "يهودا عميطال" -رئيس

مدرسة "غوش عتسيون" -في مدينة القدس المحتلة في يوليو من العام  ،1988بعد انشقاقه عن حزب

المفدال؛ بسبب معارضته لتوجهات الحزب نحو التطرف القومي والديني ،وأراد الحاخام عميطال تشكيل
حزب ديني قومي معتدل .ويعتمد هذا الحزب على اليهود من أصل أوروبي(عبد الدائم.)80 :2001 ،

ويعد حزب ميماد حزباً استثنائياً في الصهيونية الدينية؛ بتحالفه االنتخابي مع أحزاب علمانية يسارية،
وبتحالفه لفترة طويلة مع حزب العمل ،وتوجهه اليساري في قضايا السياسة الخارجية وقضايا الصراع
بين المتدينيين والعلمانيين ،فقد تأسس كحزب في عام (1999عبد العالي.)221 :2010 ،

 1.6.1.3.2األفكار والمواقف السياسية لحزب الوسط الديني "ميماد":
آمن الحزب بأن دولة إسرائيل هي مرحلة مهمة لتحقيق "نبوءة المسيش" ،ويستلهم أتباع هذا
الحزب وقادته مبادئهم من أفكار الحاخام الرابي األكبر أبراهام كوك؛ ألنه -حسب رأيهم– بحبه لبني

اإلنسان ،ويرفضون أفكار ابنه الحاخام الرابي تسفي كوك -زعيم غوشم إيمونيم -التي تعد متطرفة
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وفق وجهات نظرهم ،وبالرغم من أن هذا الحزب يؤمن بأن لليهود الحق في جميع أراضي إسرائيل ،إال

أنه يرى أن استمرار السيطرة على الضفة والقطاع ليس في مصلحة إسرائيل ،لذا يؤيد إرجاع (أراض)
مقابل سالم حقيقي ،يضمن بقاء المستوطنات والسيادة األمنية اإلسرائيلية على هذه المناطق ،ويعارض

فكرة الطرد الجماعية (الترانسفير) للعرب(الزرو.)408 :1990 ،

ويدعو الحزب إلى تعزيز الشخصية اليهودية– الوطنية للدولة ،وضرورة العمل على جسر
الهوة بين المتدينين والعلمانيين عبر عقد قائم على تقوية قيم الثقافة اليهودية ،وتعزيز سلطة الحاخامية

الرئيسة ،وقد عارض الحزب تعديل قانون من هو اليهودي ،وأكدت أهمية توسيع التعليم الديني ،ودعم
المؤسسات الدينية(عبد العالي ،)221 :2010 ،وضرورة تأدية طلبة المدارس الدينية للخدمة العسكرية،
ودعا إلى تعزيز مركز المرأة في المجتمع واشراكها في النشاطات الجماهيرية ،والسماح لها بعضوية

المجالس الدينية ،وقد تضمنت قائمة الحزب االنتخابية اسم سيدة في المرتبة الثالثة(الزرو:1990 ،
.)408
وشارك حزب ميماد في انتخابات سنة  1988ولم يحصل على أي مقعد(الزرو،)407 :1990 ،

ودخل في تحالف انتخابي مع حزب العمل "غيشر" تحت اسم إسرائيل واحدة ،حيث فاز الحزب بمقعد

واحد ضمن القائمة ،وقد أنهى هذا الحزب تحالفه االنتخابي مع حزب العمل عام  ،2008ودخل

االنتخابات  2009في تحالف انتخابي مع حزب يساري يسمى الحركة الخضراء ،ولم تتمكن القائمة

المشتركة من الحصول على أي مقعد(عبد العالي.)221 :2010 ،

 2.3.2الحركات الصهيونية الدينية:
تعتمككد الحركككات الصككهيونية الدينيككة علككى األنصككار والمؤيككدين أكثككر مككن التنظككيم الككدقيق ،وقككد

نشكأت نتيجكة االلتفكاف حكول بعكض القيكادات واألفككار ،ولكنهكا لكم تتبلكور إلكى أحكزاب ولكم تقكدم مرشككحين

لالنتخاب ككات .وتتبن ككى ه ككذه الحرك ككات جميعك كاً أه ككدافاً ذات ط ككابع دين ككي أص ككولي ،وتض ككم ف ككي عض ككويتها
مجموعككة األف كراد المتمسكككين بالتقاليككد اليهوديككة ،وغالب كاً مككا تلجككأ إلككى إثككارة ال كرأي العككام مككن خككالل أعمككال
العنف واالحتجاج التي تمارسها لتحقيق أهكدافها ،وهكي تملكك حريكة أوسكع فكي إظهكار مواقكف متطرفكة ال

تجرؤ األحزاب عليها؛ بسبب وضعها الرسمي .ومن أهم هذه الحركات:
 1.2.3.2حركة غوش إيمونيم:
تأسست غوش إيمونيم بشكل عملي في أوائل عام 1974م ،بعد حرب أكتوبر  ،1973لكن

بدايتها النظرية كانت في حرب 1967م ،وفي وسط هذه األحداث ظهرت حركة غوش إيمونيم
كجماعة داخل حزب المفدال ،قائمة على طروحات دينية ،وكان اسمها "غوش أمونيم التابعة للمفدال"
34

ر مستقالً منذ أواخر عام 1974م(مصطفى:2010 ،
ثم انفصلت نهائياً عن حزب المفدال ،وأصبحت إطا اً

 .)60وبعد أن انفصلت الحركة عن المفدال بدأت تنسق جهودها مع حزب هتحيا المتطرف الذي
أسسته "غيئوال كوهين" سنة  1979احتجاجاً على اتفاق السالم مع مصر(دوعر .)141 :2012 ،وقد
نشأت حركة غوش إيمونيم كحركة جديدة أوجدت لها معايير جديدة للتعاون الديني العلماني ،وزجت
برجال الدين في العمل السياسي الحساس ،ودفعتهم إلى معارضة الحكومة ومقاومة قوانين الدولة،
فغوش إيمونيم خليط من الشعارات القومية والتعاليم الدينية ،هدفها األول هو االستيطان في "أرض

إسرائيل"(شعبان ،البابا.)5 :1995 ،

 1.1.2.3.2أبرز القادة والمؤسسين لحركة غوش إيمونيم:
الحاخام موشيه ليفنغر (األب العملي لغوش إيمونيم) ،والحاخام دروكمان ،والحاخام فلدمان،

وحنان بوارت ،وهؤالء جميعاً كانوا طالباً في مدارس دينية
غرشون شوفاط رئيس الحركة ،واسحق عرموني ،وبنيامين كتسوبر ،ويوئيل بن نون ،وأوري اليتسور،
()11

أهمها مركز هراب .وكذلك من رجاالتها:

ويهودا حزاني ،ويوحنان فريد .حيث تربى هذا الجيل على تعاليم العمل والتوراة التي تهدف إلى

استيطان األراضي المحتلة وعدم التنازل عنها (شعبان ،البابا.)4 :1995 ،

 2.1.2.3.2األفكار والمواقف السياسية لحركة غوش إيمونيم:
 -1غوش إيمونيم هي حركة فكرية ،وظاهرة اجتماعية ،وقوة سياسية ،تعد التعبير األكثر وضوحاً
للراديكالية (مصطفى)59 :2010 ،؛ حيث يرى الكاتب اليهودي دان عومر بأنها "تشكل المخزون
البشري للفاشية اليهودية الجديدة"(دوعر.)140 :2012 ،

 -11تعود بدايات التعليم الديني إلى الشتات اليهودي في أوروبا .وكان هذا التعليم حريديا في أساسه ،كردة فعل على
االنخراط والذوبان في المجتمعات األوروبية ودول المهجر األخرى وحتى في فلسطين .لذلك ركز ،منذ بدايته ،على
التربية ال على التعليم .فالهدف منه ليس اكتساب مهنة ،وانما ترسي القيم الدينية اليهودية .في سنة  ،1918وصل عدد
المدارس الدينية الحريدية إلى  27مدرسة ،تعلم فيها نحو  2600طالب .وفي سنة  ،1920قرر مؤتمر لندن منش التعليم

الديني استقاللية ،وشكل هذا القرار أساسا لالتفاقيات الالحقة بين الجانبين ،والتي تم تشريعها في قانون التعليم الحكومي

لسنة  .1953ومنذ ذلك التاري بدأ التمييز بين تيار همزراحي (المفدال الحقا) الذي بقى داخل اإلجماع الصهيوني،
وتحول إلى تيار تعليم رسمي ،وبين التيار الديني الحريدي الذي بقي مستقالً(أبو عصبة .)412-411 :2011،على

هذا األساس ينقسم التعليم الديني إلى تيارين رئيسيين :تيار التعليم الحكومي -الديني ،وتيار التعليم الحريدي .إن التربية

التلمودية في المدارس والمعاهد الدينية هي من ابرز الشؤون التي يوليها الحاخامون اهتمامهم .ففي هذه المؤسسات
تنحصر الدراسة بالتلمود وموضوعات التعليم الديني التقليدي .وسواء كانت تابعة لحركة مزراحي أم ألغودات يسرائيل

فان التلمود يؤلف محو ار رئيسيا في منهاج الدراسة (رزوق.)268 :1991 ،
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 -2شنت الحركة حمالت الحقد العنصري ضد الفلسطينيين؛ بهدف إجبارهم على ترك أراضيهم والهجرة

إلى خارج الوطن ،وقد كانت هناك هيئة أخرى مرتبطة بالحركة هي "رابطة اإلسكان واالستيعاب
في يهودا والسامرة وغزة ووادي األردن" ،وهي تصدر مجلة نكودا التي تمتلئ بالتحريض العنصري

ضد السكان الفلسطينيين (السعدي.)172 :1986 ،

 -3تعد الحركة الصهيونيين الدينيين القوميين ،ودولة إسرائيل اليوم هما عامالن مركزيان في عملية

الخالص ،وأن من شأن هذين العاملين أن يؤديا إلى عودة اليهود جميعهم إلى "أرض إسرائيل"،
وتوسع الحكم اليهودي وبسطه على "أرض الميعاد" كلها ،واعادة فرض سيادة "الهاالخاه" ،واعادة

بناء الهيكل في القدس وظهور

المسيش(لوستيك.)38 :1991 ،

 -4رأت هذه الحركة أن حرب حزيران 1967م ،هي "حرب دينية يهودية" ،وأن النصر (الساحق)

الذي حققته إسرائيل يرجع إلى (الدعم اإللهي الجبار) ،وأنها محطة وقوف في مسيرة الصدام بين

العائدين إلى صهيون والعرب(الزرو.)399 :1990 ،

 -5تقوم غوش إيمونيم على فكرة "أرض إسرائيل الكاملة" ،فال تنازل وال انسحاب وال تخلي عن طريق
اإليمان بضرورة االستيالء على جميع أرجاء "أرض إسرائيل" ،وأن حق اليهود في هذه البالد ليس

خاضعاً لقوانين الشعوب ،بل هو حق حصلوا عليه من هللا ومن التوراة ،واذا كانت قوانين الدولة ال
تتفق وأوامر هللا ،فإن الواجب يدعو إلى عدم االنصياع لها؛ ألن االستيطان في المناطق المحتلة

هو هدف أسمى؛ ألنه يجري تنفيذاً إلرادة هللا وليس القانون اإلسرائيلي

(الزرو.)399 :1990 ،

 3.1.2.3.2دور حركة غوش إيمونيم في االستيطان:
أهم األهداف لحركة "غوش إيمونيم" االستيطانية هو استيطان األراضي المحتلة عام

1967م ،وخاصة الضفة الغربية وتهويدها ،وقد مثلت ألكثر من عقدين من الزمان الذراع االستيطاني
العملي للحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة ،فقد ظهرت حينما استولت إسرائيل على الضفة الغربية و قطاع

غزة بهدف استعمارها وتهويدها ،وحينما شرعت الحكومة اإلسرائيلية في التفاوض حول األرض مع

مصر في مطلع السبعينيات ،بدأت الحركة في تبني سياسة إنشاء مستوطنات تخلق أم اًر واقعاً؛ إلرغام

الحكومة على تبني استراتجيتها(عايش ،)199 :2007 ،وفي صيف 1976م أقامت الحركة أول تنظيم
سياسي لها وهو" :الدائرة االستيطانية" ،وقد عملت هذه الدائرة على إنشاء ( )12نواة استيطانية واهتمت
ببلورتها وصقلها ،ونشأت داخل الحركة منظمة مستقلة وهي منظمة "أمناه" أي "ميثاق" ،وهي تعتبر

الحركة االستيطانية لغوش ايمونيم ،وتهتم بالنواحي المالية والبشرية وباالستيطان ذاته ،والهيئة العليا

36

فيها هو مجلس المستوطنات وفيه يوجد تمثيل لجميع المستوطنات التابعة لحركة غوش

ايمونيم(روبنشتاين.)33 :1983 ،

كذلك شرعت هذه الحركة وبالتنسيق مع الجهات األخرى المعنية باستيطان الضفة والقطاع في

تشكيل جماعة سياسية ضاغطة داخل الكنيست اإلسرائيلي ،يتراوح عددهم ما بين  70 -30عضواً

برئاسة أحد أعضاء تكتل الليكود ،وذلك بهدف تسريع عمليات االستيطان ،وتسهل اتخاذ الق اررات
بإنشاء مستوطنات جديدة في األراضي المحتلة(الدويك .)170 :2004 ،وتعد حركة غوش إيمونيم القوة

األساسية المحركة للنشاطات االستيطانية ،بعد تبني حزب الليكود لهذه النشاطات ،وهو ما اعتبر
انفصاالً تاريخياً عن سياسة حزب العمل ،والتي كانت سائدة منذ أن طرحت أول خطة تقسيم عام
(1936بنفينستي.)146 :1987،

وتعد غوش إيمونيم من الحركات األكثر تطرفاً وعنصرية في إسرائيل ،وترفض المشاركة في

الحياة السياسية ،وهي تطالب بطرد العرب وفرض السيادة اإلسرائيلية على كامل "أرض إسرائيل"،

وتعمل على إنشاء مستوطنات لتغيير معالم األرض وافشال أية تسويات سياسية.
 2.2.3.2حركة كاخ "هكذا":
()12

تأسست حركة كاخ على يد الحاخام "مائير كهانا"

في إسرائيل عام 1973م كامتداد لرابطة

الدفاع اليهودية التي أنشأها "كهانا" في الواليات المتحدة األمريكية عام 1969م ،وتدعو الحركة إلى
تحقيق الحلم اليهودي بتكوين "دولة يهودية" صرفة من خالل تحقيق طرد جميع

البابا.)10 :1995 ،

الفلسطينيين(شعبان،

وقد طور كهانا أيديولوجية هي مزيج من أفكار دينية ،وكراهية شديدة للعرب ،وأفكار

فاشية مستوحاة من الحركات اليمينية العنصرية في الواليات المتحدة ،ورفع علناً في الساحة السياسية،
شعار طرد الفلسطينيين من جميع أنحاء "أرض إسرائيل" ،من دون تمييز بين عرب 1948م ،الذين
يحملون الجنسية اإلسرائيلية وعرب المناطق المحتلة سنة 1967م(خليفة.)154 :2004 ،

 -12ولد مائير كهانا في حي بروكلين في نيويورك عام  1932ألسرة هكاجرت مكن صكفد بفلسكطين إلكى الواليكات المتحكدة
مع مطلع القرن العشرين ،واصل دراسته الدينية حتى صار حاخاماً ،كما حصل على الماجستير في القانون الدولي .في
العام  ،1968شكل "رابطة الدفاع اليهودية" ،واتخذ من مقاطعة كوينز بوالية نيويورك مقك اًر لهكا .وفكي العكام  1969انشكق
"كهانككا" عككن حركتككه فككي الواليككات المتحككدة ،وهككاجر إلككى إسككرائيل؛ ليحككول حركككة "كهانككا" إلككى حككزب سياس ككي تحككت اس ككم

"هكذا:كاخ" في -عام 1972م"(ماضي.)508-507 :1999 ،
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وتتكون القاعدة لهذه الحركة من الشرائش الفقيرة وقليلة التعليم ،ويسكن معظم أنصار هذه

الحركة في مستوطنة كريات أربع قرب الخليل  ،1994وقد شكلت الحركة منظمات سرية لالغتياالت،

مما جعل المحكمة العليا في إسرائيل تحظر نشاط هذه الحركة ،وبعد اغتيال زعيمها في نيويورك سنة

1990م تولى ابنه تأسيس منظمة "كهانا حي" ،والتي انتمي إليها باروخ غولد شتاين الذي ارتكب

مجزرة الخليل ،وتبدي الحركتان كرهاً شديداً للعرب ،وتطالبان بطرد كل العكرب من أرض إسرائيل
التاريخية(الشرعة ،بركات ،)258-257 :2006 ،وبعد أن تم حظر حركة كاخ أسس "يهودا عتصيون"
حركة "حاي فيكيام" بعد إطالق سراحه من السجن ،حيث تم إدانته بالعضوية في الخلية اإلرهابية

ر لحركة "كاخ"(عنباري:2008 ،
اليهودية ،وسعى لتطبيق أفكار "شبتاي بن دوف" ،والتي تعد استم ار اً
.)164

خاضت الحركة انتخابات الكنيست منذ تأسيسها ،لكنها لم تستطع الوصول إلى نسبة الحسم،

فيما حصلت في انتخابات الكنيست الحادية عشرة على مقعد واحد ،وكان  %90من الذين صوتوا

لكهانا هم من أصل أسيوي وأفريقي ،وتقل أعمارهم عن  40عاماً ومستواهم الثقافي متدن(شعبان ،البابا،
.)10 :1995

 1.2.2.3.2األفكار والمواقف السياسية لحركة كاخ "هكذا":
أخذت كاخ كحزب سياسي مالمحها من خالل أفكار "كهانا" وكتاباته من أسس دينية متشددة،

وأخرى عنصرية متطرفة ،ومن أهمها :ضم المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967إلى دولة الكيان،
وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ،والتحريض المستمر ضد األماكن المقدسة اإلسالمية وخصوصاً

مسجدي قبة الصخرة والمسجد األقصى المبارك ،ويمكن عرض أبرز مالمش فكر حركة كاخ على

النحو اآلتي:

 -1آمن كهانا بأن هدف دولة إسرائيل هو إنقاذ "شعب إسرائيل" ،واقامة "مملكة إسرائيل" التي يحكمها
الحاخامات ،وتجاهل قوانين دولة إسرائيل ،كما جاء في التوراة على كامل "أرض إسرائيل" ،أما

حدودها فهي من "النيل إلى الفرات"؛ وألن هذه األرض أرض مقدسة لك"شعب مقدس" ،فإنه يجب
عدم التفريط فيها ،والسيطرة على األجزاء "المحتلة" منها في مصر والعراق وسوريا واألردن ولبنان

(مصطفى.)96-95 :2010 ،

 -2الشعب اليهودي شعب مختار مقدس ،وليس ثمة شعب آخر أو أمة أخرى ضاهته في الماضي،
أو يمكن أن تضاهيه في المستقبل (ماضي.)509 :1999 ،
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 -3يعتقد كهانا أن قيام دولة إسرائيل بمثابة التمهيد لظهور المسيش ،فهي ذات مغزى ديني ،وثمة
شرطان لحدوث هذا األمر في هذا الجيل ،هما :ضم المناطق المحتلة عام  1967إلى دولة

إسرائيل ،واجالء جميع أعداء اليهود عن "أرض إسرائيل" ،والقضاء على كل عبادة "غريبة" في
"جبل الهيكل" (مسجدي الصخرة واألقصى)

(الزرو.)403 :1990 ،

وانطالقاً من هذه األيديولوجية ،راحت حركة كاخ تمارس نشاطها السياسي في إسرائيل؛ بهدف

تحقيق أهدافها ومبادئها .وقد تمثل نشاطها السياسي هذا– أساساً– في عمليات إرهاب وقتل وتهديد قام
بها نشطاء الحركة وأنصارها عن طريق تنظيم تظاهرات عنصرية ضد العرب ،أو إنشاء تنظيمات

سرية

مسلحة.

 3.3.2التطور المؤسسي لألحزاب الصهيونية الدينية:
يقصد بالتطور المؤسسي لألحزاب الصهيونية الدينية قدرتها على بناء مؤسسات حزبية قادرة

على التكيف مع متغيرات البيئة المحيطة من دون أن تفقد استقاللها أو تماسكها الداخلي ،وقدرتها على
بلورة أطر تنظيمية داخلية تعطي شخصية اعتبارية مستمرة (شادي.)92-90 :1992 ،
ويمكن رصد أهم الخصائص البنيوية لألحزاب والحركات الدينية الصهيونية في إسرائيل ،من خالل

تطبيق المؤشرات التي حددها صمويل هانتغتون في كتابه النظام السياسي لمجتمعات متحولة وتشمل

(:)Huntington, 1966: 66

 -1القدرة على التكيف.

 -2القدرة على التماسك.
 -3القدرة على االستقالل.
 -4مدى التعقيد.

إن العالقة بين هذه المؤشرات عالقة تبادلية؛ فكل منها يؤثر ويتأثر باآلخر ،فالقدرة على
التكيف تساعد الحزب على تحقيق التماسك ،وتزيد من قدرته على االستقالل ،كما تجعل بناءه الداخلي

أكثر تشعباً وتعقيداً ،كما أن قدرة الحزب على الوحدة والتماسك تساعده على تحقيق التكيف،
واالستقالل ،وتزيد من تعقيداته ،وهكذا.

 1.3.3.2القدرة على التكيف:
يقصد بها القدرة على المواءمة واالنسجام مع التغيرات التي تحدث في البيئة ،والقدرة على

استيعابها .حيث أبدت األحزاب الصهيونية الدينية في إسرائيل قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات
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المستجدة داخل المجتمع والنظام السياسي ،فقد ضمنت االستم اررية بالعمل ،ودليل ذلك العمر الزمني

الطويل لوجودها ،وان غيرت اسمها وشهدت تغيرات في قياداتها وأعضائها؛ إال أنها موجودة داخل
األحزاب الجديدة بفكرها وأيديولوجيتها ،فبعضها يعود الي بدايات القرن العشرين ،مثل :حزب المفدال،

وبعضها ظهر حديثاً مثل" :البيت اليهودي" (الشرعة ،بركات.)197 :2006 ،

وخضعت هذه األحزاب أسوة بباقي األحزاب السياسية في إسرائيل إلى تكيف جيلي (بمعنى
تغير جيلي) ،عندما شهدت البيئة المحيطة باألحزاب الصهيونية الدينية تحوالً نحو مزيد من التطرف
تجاه العرب ،وصعود نجم األيديولوجية التصحيحية بعد حرب 1967م ،وعندما هبطت أسهم

الصهيونية االشتراكية وهزمت في انتخابات الكنيست 1977م ،وعندما برزت األزمة الطائفية ،حدث
تحول جيلي أيديولوجي من جانب األحزاب الصهيونية الدينية (شادي.)58 :1992 ،

فقد حارب جيل الشباب هيمنة فئة قليلة ،داخل حزب المفدال ،لكنهم لجأوا إليه عندما أصبحوا

في المواقع الحاكمة ،وسعوا لتوسيع دائرة اهتمامات الحزب لتمتد إلى الشؤون األخرى غير الدينية ،وقد
حقق ائتالف الشباب انتصا اًر في انتخابات مؤتمر الحزب عام 1974م ،وقد ارتبط التكيف الجيلي
بالدعوة إلى أرض إسرائيل الكبرى ،ثم انتهى عام  1977باالنقسام حول هذه الدعوة ،بانسحاب غوش

أيمونيم من الحزب (شادي.)64-63 :1992 ،

كما خضعت هذه األحزاب لعملية تكيف أيديولوجي من خالل إبداء نوع من المرونة في
مواقفها السياسية بما يتالئم وطبيعة المرحلة التي تمر بها ،وشمل هذا التكيف الموقف من الدولة

والنظرة للصراع العربي اإلسرائيلي وغيرها ،ويظهر ذلك بوضوح من تقلب حزب المفدال من اليسار إلى
اليمين (الشرعة ،بركات .)197 :2006 ،حيث شاركت األحزاب الصهيونية الدينية في جل الحكومات
اإلسرائيلية التي شكلها حزب العمل اليساري منذ قيام دولة إسرائيل عام  ،1948وبعد االنقالب

السياسي الذي حدث عام  1977بوصول حزب الليكود إلى سدة الحكم وتشكيل الحكومة ،شاركت هذه
األحزاب في الحكومة اليمينية التي شكلها.
وكذلك قدرتها على التكيف التنظيمي من خالل التوجه نحو مزيد من ديمقراطية األحزاب
وخضوع قياداتها لعملية انتخاب داخلي مثل المفدال ،إضافة إلى االتجاه نحو وضع تسلسل تنظيمي

وتحديد الصالحيات والمسؤوليات في األحزاب األخرى بدالً من االعتماد على القيادات التقليدية(الشرعة،

بركات.)197 :2006 ،

وكان التطور األيديولوجي للصهيونية الدينية يتسم باالتساق مع التطور األيديولوجي للمجتمع

ككل ،وفي مرحلة السالم مع مصر أعوام ( ،)1979 -1977حدث نوع من االنقسام داخل أيديولوجية
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حزب المفدال ،ففي حين أعلنت األغلبية داخل المفدال تأييدها التفاقية السالم ،إال أنه عندما تم

االنسحاب من سيناء تباينت ردود األفعال ،وأثناء مؤتمر الحزب عام  1986تعززت القوة النسبية

لجناح الشباب على حساب جناح لمفنيه(13شادي.)70 :1992 ،

ورغم حالة الصراع الجيلي واأليديولوجي التي سادت بين الحرس القديم وجيل الشباب في

األحزاب الصهيونية الدينية ،وتسببه بحاالت من االنشقاق داخل حزب المفدال ،إال أنه كان استجابة
للتطور المجتمعي ،فعندما كان التيار السائد هو التيار العمالي ،كان الجناح السائد في حزب المفدال

هو التيار العمالي ،وقد أدت سيادة التيار التصحيحي إلى سيادة الجناح القومي داخل حزب المفدال،
وهذا بدوره أدى إلى التكيف .لذا يمكن القول :إن التكيف األيديولوجي صاحب التكيف الجيلي داخل

األحزاب الصهيونية الدينية ،وهذا ينقلنا إلى قدرة األحزاب الصهيونية الدينية على التماسك.
 2.3.3.2القدرة على التماسك:

ويقصد بها قدرة المنظمة على المحافظة على الوحدة والتجانس وعدم ظهور خالفات جوهرية
وانشقاقات بداخلها .وقد أظهرت األحزاب الصهيونية الدينية في الفترة األخيرة قدرة على التماسك إلى

حد ما من خالل استيعابها لخالفاتها األيديولوجية واإلثنية ،وأظهرت حالة من التعايش بين األجنحة
والكتل العرقية بينها (الشرعة ،بركات .)198 :2006 ،وقد ذهبت األحزاب الصهيونية الدينية إلى أبعد من

ذلك بائتالفها في حزب واحد هو "البيت اليهودي".

ولكن المتتبع لمسيرة األحزاب الدينية يالحظ أن هذه األحزاب قد عانت من ظاهرة االنشقاقات
واالنقسامات بداخلها ،ومن وجود أجنحة وتكتالت داخلية تلتف حول بعض القيادات في الحزب،

ووجود قوى متصارعة تصل النزاعات بينها إلى حد االتهام بالكفر والضالل بين الحاخامات الكبار
المسيطرين عليها ،األمر الذي أثر على تماسك هذه األحزاب ووحدتها ،مثال ذلك االنقسام بين
القيادات التاريخية لحزب المفدال وجناح الشباب الذي مثلته كتلة غوش إيمونيم التي انشقت عن

الحزب ،وبعد ذلك ظهر "زفولون هامر" كممثل لجناح الشباب المعتدل الذي وصل في النهاية إلى
قيادة الحزب وحاول توحيد الحزب (خليفة.)176 -177 :2011 ،

وبشكككل عككام فككإن حككزب المفككدال بقككي موزعكاً بككين عككدد مككن األجنحككة والكتككل التككي تتقاسككم النفككوذ

بداخله ،وأهم هذه الكتل "لمنفيه" أي التحول ،وهي كتلة متشددة فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة وفكي

عالقاتهككا م ككع التي ككارات األخ ككرى ،وكتل ككة "ليك ككود تم ككوراه" أي التكت ككل والتغييك كر وه ككي كتل ككة متطرف ككة ،وكتل ككة
 13جناح لمفنيه :هي إحدى الكتل التي كانت داخل المفدال ،وتسمى كتلة لمفنيه -من أجل التحول -برئاسة يوسف بورغ
(الزرو.)314 :1995 ،
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الكيبوتس الديني التي تركز على االستيطان ومعارضة تجنيكد الطكالب فكي الجكيش ،وأخيك اًر كتلكة أنصكار
السالم وهي أقكرب إلكى حكزب العمكل ،وتطالكب بتأييكد المشكاركة فكي الحكومكة ،وقكد انشكقت فيمكا بعكد عكن

المفدال لتشكيل حزب ميماد (الشامي.)104 :1994 ،

ويصبش بذلك الحزب شكالً من أشكال الكونفدرالية أو الفيدرالية ،ويجمع في داخله مجموعات

أيديولوجية أو عرقية متباينة ،ويعطي هذا الشكل من التنظيم الداخلي قد اًر من الديمقراطية والحرية لهذه
األجنحة للتعبير عن رأيها وعن مصالحها دون الحاجة إلى االنفصال ،إذا توافرت للحزب شروط

التماسك والتجانس ،لكن إذا غابت هذه الشروط يصبش الشكل المؤسسي لألجنحة أساساً النقسام
الحزب وضعفه وعدم مقدرته على التنافس السياسي.

ولكن في أوقات األزمات والصراع الخارجي مع العرب ،تتجه األحزاب الصهيونية الدينية مع

بقية األحزاب السياسية الدينية والعلمانية نحو التماسك ،وتظهر الحياة السياسية توحداً في الصفوف،

وفي حاالت زوال الخطر تعود المناكفات والخالفات (الشرعة ،بركات.)198 :2006 ،

واستطاعت األحزاب الصهيونية الدينية أن تحقق قد اًر من التكيف الجيلي واأليديولوجي ،لكنها

فشلت في إثبات قدرتها على التماسك والوحدة؛ نتيجة الصراعات الداخلية بين األجنحة المتعددة في

حزب المفدال ،والتي أدت في النهاية إلى سلسلة من االنقسامات واالنشقاقات ،كان أهمها انشقاق كل

من :تامي ،وميماد ،وحركة غوش أيمونيم.
 3.3.3.2القدرة على االستقالل:

يشمل ذلك االستقالل اإلداري أي التنظيمي واالستقالل المالي ،فقد أبدت األحزاب الصهيونية

الدينية نوعاً من االستقاللية عن مؤسسات الدولة واألحزاب والقوى السياسية األخرى سواء في الداخل
أو الخارج ،لكنها بقيت مرتبطة ببعض المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية ،فقد ارتبط حزب

المفدال بالحاخامية الرئيسة في إسرائيل ،وهو الذي أنشأها وله دور مباشر فيها ،وفي كثير من األحيان
خضع لمواقف دار الحاخامية وتقيد بفتاويها في المسائل الدينية (الشرعة ،بركات .)201 :2006 ،فهو

بحاجة إليها لتضفي على سلوكياته السياسية قد اًر من الشرعية الدينية ،لذلك فهو يتدخل في تكوينها
وتشكيلها ،كما أن دار الحاخامية تحتاج إلى الحزب الذي يمثل الذراع السياسي لها للحصول على ما

تريده من تشريعات وتمويل لخدمة أهدافها الدينية ،لذلك فهي تسعى أيضاً للتأثير على سياسات الحزب

(شادي.)81 :1992 ،

أما من ناحية االستقالل المالي ،فقد عانت األحزاب الصهيونية الدينية بشكل عام من نقص

الموارد المالية مما جعلها مضطرة بصورة دائمة إلى االعتماد على الدعم الحكومي ودعم الجماعات
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والمنظمات اليهودية في الخارج ،مما أثر على قدرة هذه األحزاب على اتخاذ مواقف معارضة للجهات

التي تمولها (الشرعة ،بركات.)201 :2006 ،

يمكن القول :إن األحزاب الصهيونية الدينية تتمتع بقدرة كبيرة على االستقالل اإلداري ،رغم ما

تعانيه من تعدد في التكتالت واألجنحة داخل حزب المفدال ،ويرجع ذلك إلى وجود مؤسسات تنظيمية

تعمل بديمقراطية وبتسلسل إداري وبدرجة عالية من التعقيد.
 4.3.3.2مدى التعقيد:

يقصد بالقدرة على التعقيد وجود نوع من االنتظام في أجهزة الحزب ،ووجود قواعد ولوائش تحكم

تصرفات األعضاء ،إضافة إلى وجود جهاز لصنع القرار ،ويمكن قياسه من خالل تعدد البنى المكونة
للمنظمة وتعدد الوظائف والواجبات الملقاة على عاتقها .ويشمل هذا التعقيد البنى التنظيمية لألحزاب

من حيث تعدد المستويات التنظيمية ،وعدد الوحدات التي تتبع الحزب ومدى انتشارها جغرافياً ،وكذلك

التعقيد في النشاطات واألدوار التي تؤديها األحزاب (شادي.)86 :1992 ،

وتتصف األحزاب الصهيونية الدينية بأنها أكثر األحزاب الدينية تنظيماً وفق معايير التسلسل
اإلداري وتحديداً للصالحيات والمسؤولية بداخلها ،حيث تتكون بنية حزب المفدال من مجموعة من
المؤسسات المتدرجة أولها المؤتمر العام للحزب الذي يشمل أعضاء الحزب المنتشرين في أنحاء البالد

كافة ،ويلي هذا المؤتمر في التسلسل اإلداري اللجنة المركزية وهي مؤسسة كبيرة العدد يفوق عدد

أعضائها ( )1000عضو ،وهي تتولى قيادة الحزب بين انعقاد مؤتمرات الحزب ،وهي منتخبة من قبل
المؤتمر العام (الزرو.)324 :1990 ،

ويليها اإلدارة المشتركة وهي منتخبة من المؤتمر العام ،وتعنى بالتعيينات في المناصب العليا في
الحزب وعدد أعضائها ( )300عضو ،ومن هذه اإلدارة تنبع السكرتارية المشتركة وعلى رأسها زعيم

الحزب ،وتتكون من ( )12عضواً ،وهي تمثل القيادة العليا للحزب ،والتي تضم وزراء الحزب ونوابه
(ماضي .)250 :1999 ،باإلضافة إلى المؤسسات اإلدارية السابقة ،وهناك الوفد البرلماني الذي يتكون
من أعضاء الحزب في الكنيست ووزرائه ،ويتم التعامل مع األمور السياسية على المستوى القومي

والخاص من خالل الوفد البرلماني والوزراء ،ويتمتع الوفد البرلماني باستقاللية كبيرة في عمله واتخاذه

للق اررات وفقاً لرؤيته الخاصة بالموقف البرلماني ،لذا فهو يختص بتنفيذ االتفاقيات االئتالفية سواء في
شكل تشريعات أو تمثيل برلماني أو اتفاقات بين األحزاب أو الو ازرات ،وكل ذلك يتم بواسطة الوفد

البرلماني الذي يمثل النخبة الحقيقية للحزب (شادي.)86 :1992 ،
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ويتبع الحزب مجموعة من المؤسسات والمنظمات الفرعية أهمها حركة الكيبوتس والموشاف

الديني التي تنتشر في جميع المناطق ،وله حركة شبيبة تسمى بني عكيفا ،وحركة نسائية "ايمونا"
وبعض المؤسسات االقتصادية مثل :بنك مزراحي ،وشركة اإلعمار ،وله مؤسسة صحيفة هتسوفيه.

ويدير شبكة من المدارس الدينية ويتمتع بنفوذ في جامعة بار إيالن (الشرعة ،بركات.)199 :2006 ،

يتضش مما سبق مدى تعقيد البناء الداخلي لألحزاب الصهيونية الدينية ،والذي يمكن قياسه من خالل

تعدد األجهزة اإلدارية والتنظيمية وتشابكاتها وتفرعاتها ،ومدى هيمنة نخبته على عملية صنع القرار.
وخالصة القول في التطور المؤسسي لألحزاب الصهيونية الدينية :إنها وصلت إلى مرحلة
المؤسسية؛ حيث إنها استطاعت التكيف على المستويين األيديولوجي والجيلي ،كما أنها تتمتع بقدر من
االستقاللية والتماسك ،وبدرجة عالية من التعقيد ،فالتطور المؤسسي للحزب يؤثر على دوره في الحياة

السياسية ،والسؤال الذي يفرض نفسه هنا :كيف أثر ذلك التطور السياسي التاريخي على دور حزب
البيت اليهودي في الحياة السياسية باعتباره ممثل الصهيونية الدينية وامتداداً لألحزاب الصهيونية
انتهاء بحزب المفدال؟
الدينية
ابتداء بالمزراحي و ً
ً

 4.2دور األحزاب الصهيونية الدينية في النظام السياسي:
تبدي األحزاب الصهيونية الدينية استعداداً لالعتراف بشرعية الدولة وتشارك في مؤسساتها وفي

الجيش اإلسرائيلي استناداً إلى مقوالت دينية ،وقد ساهمت هذه األحزاب داخل الحركة الصهيونية وفي
النشاطات االستيطانية والهجرة في مرحلة ما قبل الدولة.

 1.4.2موقف األحزاب الصهيونية الدينية من الدولة:
يؤدي تيار الصهيونية الدينية المشاركة في الحياة السياسية بفعاليكة ،وقكد اختكار هكذا التيكار التكيكف

مع الوضع القائم فكي إسكرائيل التكي عكدوها هديكة ومعجكزة مكن هللا ،لكذلك يجكب المشكاركة فكي بنكاء الدولكة
ودفعها نحو مستويات دينية وروحية أعلى ،من خالل تقديم بنية تحتية دينية تدعم الدولة القائمة(الشرعة،

بركات .)271 :2006 ،وقد أفضى قيام دولة إسرائيل إلى إعطاء دفعة قوية إلى أفككار الصكهيونية الدينيكة
وأهدافها ،حيث عززت دعواها فكي جعكل "أرض إسكرائيل" مرككز حيكاة اليهكود فكي العكالم ،والحكق أن أكثكر

مككن ( )200حاخككام قككد وقعكوا بيانكاً ،نشككر قبككل انتخابككات الكنيسككت األولككى 1949م ،يصككف إقامككة الدولككة
بأنها "بداية الخالص"(لوستك.)37-36 :1991 ،

مر بعدة م ارحكل بكين
ويالحظ المتتبع لدور األحزاب الصهيونية الدينية في إسرائيل بأن هذا الدور ّ
الشككد والجككذب ،وحككدثت تح كوالت جذريككة علككى مواق ككف األح كزاب الصككهيونية الدينيككة ودورهككا ،فقككد ب ككدأت

المرحلككة األولككى منككذ قيككام إس كرائيل وحتككى سككنة  ،1977وط كوال الفت كرة كانككت الصككهيونية الدينيككة معتدلككة
44

اء في السياسات الداخلية ،كالمطالبة بتطبيق تعاليم "الهاالخاه" في قوانين البالد وتشريعاتها ،أو فيمكا
سو ً
يتعلككق بالشككؤون الخارجيككة ،وقككد تغيككر ذلككك الوضككع بصككورة راديكاليككة بعككد ذلككك التككاري (حككرب حزي كران
()1967الشامي ،)94 :1994 ،حيث رأت الصهيونية الدينية في نصر حرب 1967م مظه اًر من مظاهر
تدخل الرب ،التي أدت إلى التغيرات الهائلة في الصهيونية الدينية ،ثم إلكى تغييكر موقعهكا بالتحكالف مكع

حزب الماباي (العمل) الذي كان يسيطر على الحكم والحركة الصهيونية(الزرو.)178 :1990 ،

ونشأ التحالف العضوي بين اليمين والمتدينين ،والمحكوم بلقاء الخطاب الكديني المتطكرف مكع الخطكاب

القومي المتطرف ،أي لقاء مفهكوم دولكة إسكرائيل ،مكع مفهكوم "أرض إسكرائيل" ،يضكاف إليكه فقكدان األمكل
لككدى حككزب العمككل واليسككار الصككهيوني باجتككذاب أصكوات المتككدينين فككي انتخابككات رئاسككة الحكومككة ،أدى
هذا التحالف إلى توجيه الدعاية السياسية نحو اليمين العلماني الجتذابه(بشارة.)27 :1999 ،

أمككا المرحلككة الثانيككة فككأدى االنقككالب السياسككي سككنة 1977م ،بسككقوط حككزب العمككل ووصككول الليكككود
ألول مكرة إلككى الحكككم ،إلككى تحككول كبيككر فككي مكانككة المتككدينين؛ ألنككه مككنش أحكزابهم قككوة مسككاومة كبيكرة فككي

أعقككاب تشكككيل كتلتككين سياسككيتين متكوازنتين (الليكككود -العمككل)(حيككدر ،)290 :2011 ،وقكد اسككتفادت القككوى

الصكهيونية الدينيككة مككن ذلككك فككي تحقيككق إنجككازات لصككالش تجنيككد القككوى الشككعبية مككن السككفارديم لصككالحها،
ومحاولككة وضككع معككايير دينيككة للسككلوك االجتمككاعي ،خاصككة فككي مجككال التعلككيم وسككن الق كوانين والحصككول

على التمويل لمؤسساتهم(الشرعة ،بركات.)287 :2006 ،

وأما المرحلة الثالثة فقد شهدت حالة من التأزم بين القوى الصهيونية الدينية والعلمانية؛ فمنذ

نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات ،بدأ أنصار الصهيونية الدينية يتحدثون عن ضرورة فك عرى
التحالف مع الدولة العلمانية وزعمائها ،وازداد شعور الصهيونية الدينية بقوتها في السنوات األخيرة؛

حيث مارس حاخاميها نفوذاً كبي اًر في الشارع اإلسرائيلي ،وتبوأت األحزاب الصهيونية الدينية موقعاً

مرموقاً في عملية صنع القرار السياسي ،سواء من خالل مشاركتها في االئتالفات الحكومية ،أو من
خالل تأثيرها على سياسات الحكومة ،هذا إلى جانب سيطرة الصهيونية الدينية على دار الحاخامية

باريالن ،والعديد من المؤسسات
الرئيسة ،والحاخامية العسكرية ،والمدارس الدينية الصهيونية ،وجامعة ا
والجمعيات (ماضي.)233 :1999 ،

ولهذا بدأ حاخاميو الصهيونية الدينية ومؤسساتها في تحكدي ساسكة الدولكة ومؤسسكاتها ،ولعكل أبكرز

صور هذا التحدي ما حكدث فكي أغسكطس 1995م ،حينمكا أصكدر ( )1500حاخكام فتكوى نكادت بتحكريم
إخالء القواعد العسكرية الموجكودة فكي الضكفة الغربيكة وقطكاع غكزة ،وتسكليمها إلكى غيكر اليهكود ،وطالبكت

الجنود بعدم إطاعة أوامر االنسحاب؛ وذلك رداً علكى اتفكاق أوسكلو ،والكى جانكب هكذا طالكب الحاخامكات
باالنفص ككال ع ككن العلم ككانيين؛ ألنه ككم يرفض ككون التك كراث والتقالي ككد الديني ككة ويظه ككرون الع ككداء للمس ككتوطنين،
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ويعلن ككون أن الدول ككة لك ككل مواطنيه ككا وليس ككت "للش ككعب اليه ككودي" فق ككط (ماض ككي .)234-233 :1999 ،وف ككي

السككنوات الالحقككة شككنوا حمككالت ضككارية ضككد هج كرة غيككر اليهككود الككذين يسككتغلون "قككانون العككودة" للهج كرة
والحصككول علككى االمتيككازات التككي يسككتحقها المهككاجرون الجككدد (يونككه .)150 :2005 ،ومككنش غيككر اليهككود
الجنسية اإلسرائيلية ،األمر الذي يزيد في إمكانات التزاوج بينهم وبين اليهود (كوهين.)34 :2004 ،

أظهككرت حادثككة اغتي ككال إسككحاق اربككين ف ككي تش كرين الثككاني /ن ككوفمبر 1995م ،الهككوة العميقككة الت ككي
تفصل بين الطكرفين ،وسكاهمت بنفسكها فكي تعميقهكا ،حينمكا أقكدم المسكتوطن الصكهيوني "ييغكال عكامير"،

من صفوف الصهيونية الدينية على قتل رئيس الوزراء األسبق رابين(هليفكي ،)12 :2000 ،وما ازلكت هكذه
المرحلك ككة مسك ككتمرة ،ووصك ككلت إلك ككى درجك ككة اسك ككتخدام القك ككوة ضك ككد الطك ككرف اآلخ ك كر ،وت ازيك ككدت حك ككدة األزمك ككة

واالستقطاب داخل المجتمع بظهور مكا ُس ّكمي بكالثورة العلمانيكة ،والتكي قكدمت كمشكروع متكامكل للكنيسكت
زرة األديكان (الشكرعة،
سنة 2000م؛ من أجل إخضاع التعلكيم الكديني للرقابكة الحكومي كة والمطالبكة بإلغكاء و ا
بركات.)287 :2006 ،

وأظهككرت نتككائج اسككتطالع للكرأي الككذي أجككري سككنة 2000م ،حككدة الصكراع بككين المعسكككرين فككي هككذه

الفت كرة ،إذ صككرح  %54مككن اإلس كرائيليين أن الشككرخ الككديني -العلمككاني هككو األعمككق فككي إس كرائيل؛ بينمككا

اعتقككد  %24فقككط أن الشككرخ اليهككودي العربككي هككو األعمككق ،لكككن فككي عككام  2001انقلبككت الصككورة حيككث
رأى  %49أن الشرخ اليهودي -العربي هو األعمق ،أما بقيكة الشكروخ االجتماعيكة والطبقيكة فكانكت أقكل

أهميككة بكثيككر (كككوهين .)10 :2003 ،وهككذا االنقككالب يعنككي أن االنتفاضككة الفلسككطينية الثانيككة ،قربككت بككين
الط كرفين؛ ألنهككا جعلككت الجمهككور اإلس كرائيلي أكثككر محافظككة فككي مسككألة التنككازل عككن المنككاطق المحتلككة

(زرميبسكي .)14 :2002 ،وفي أعقاب ذلك اقتنعت القيكادة المتدينكة بأنهكا بالغكت فكي طلباتهكا ،وفكي فكرض
نمككط الحيككاة الككديني علككى العلمككانيين ،وأصككبحت تبحككث عككن أسككلوب أفضككل للتعككايش ،ومككن هنككا كثككرت

المبادرات التي تبحث عن التوصل إلى عقد اجتماعي للعيش بسالم بين الطرفين (شيلغ.)294 :2000 ،

 2.4.2التمثيل في البرلمان "الكنيست":
تملك األحزاب الصهيونية الدينية وزناً وتأثي اًر في النظكام السككياسي يفكوق كثي ك اًر مكا تملككه مكن مقاعكد فكي

الكنيس ككت ،فه ككي تم ككارس نش ككاطات واس ككعة ف ككي المج ككاالت :الديني ككة ،والثقافي ككة ،واالجتماعي ككة ،عل ككى حس ككاب
النشككاطات السياسككية كمككا سككبق ذك كره .وقككد شككاركت األح كزاب الصككهيونية الدينيككة منككذ االنتخابككات األولككى

للكنيسككت .وكككان عككدد أعضككائها يزيككد ويككنقص تبعكاً لعمليككات االنشككقاق التككي كانككت تحصككل بككين صككفوفه.
ونحكاول هنككا الكشكف عككن القككوة التمثيليكة التككي تتمتكع بهككا األحكزاب الصكهيونية الدينيككة فكي الكنيسككت ،مككن
خالل معرفة عدد المقاعد التي تحتلها هذه األحزاب.
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ويالحكظ الم ارقككب لعمليكة تمثيككل األحكزاب الصكهيونية الدينيككة فكي إسكرائيل أن هككذه العمليكة قككد مككرت

بم ارح ككل مختلف ككة م ككا ب ككين االس ككتقرار النس ككبي والم ككد والج ككذر من ككذ أول انتخاب ككات برلماني ككة ع ككام -1949
1977م ،لكنهككا شككهدت حالككة مككن الت ارجككع لصككالش األح كزاب الدينيككة الحريديككة خككالل الفت كرة الممتككدة مككن
 ،2006 -1981وكانككت أعلككى نسككبة تمثيككل سككنة 1969م ،حيككث وصككلت إلككى  %10.6ويليهككا سككنة

1959م ،حيث وصلت إلى  ،%9.6وكانت أقل نسبة تمثيل سكنة  ،1988حيكث وصكلت إلكى ،%3.8
وسككنة 1992م ،حيككث وصككلت النسككبة إلككى  ،%4.95فيمككا حصككلت علككى أعلككى عككدد مككن المقاعككد سككنة

 ،1977 -1969 -1961 -1959حيث حصلت على اثنى عشر مقعداً ،بينما حصلت عام 1984
علككى أقككل نسككبة مككن المقاعككد حيككث حصككلت علككى أربعككة مقاعككد ،يليهككا عككام  1988حيككث حصككلت علككى

خمس ككة مقاع ككد ،وق ككد خض ككعت ه ككذه النس ككبة لت ككأثير ع ككدد م ككن العوام ككل المتعلق ككة بطبيع ككة الحك ككم ونوعي ككة
المه ككاجرين وك ككذلك طبيعك ككة الصك كراع والسك ككالم م ككن المنطقك ككة .ويمك ككن تقس ككيم ه ككذه الم ارحك ككل عل ككى النحكككو

اآلتي(خليفة:)290 :2011 ،

 -1المرحلة األولى منذ 1977-1948م:
إن القاعككدة االنتخابيككة لألح كزاب الص كهيونية الدينيككة ظلككت قاعككدة ثابتككة شككبه مسككتقرة إلككى حككد كبيككر
خك ككالل الفت ك كرة المك ككذكورة ،حيك ككث ت ك كراوح عك ككدد المقاعك ككد التك ككي حصك ككلت عليهك ككا أح ك كزاب المز ارحك ككي والعامك ككل

المز ارحككي ،والحقكاً المفككدال مككا بككين  12 -10مقعككداً ،أي مككا نسككبته  %16 -12مككن إجمككالي األصكوات
الصككحيحة ،وقككد بككرزت سككيطرة حككزب المفككدال علككى المقاعككد التككي حصككلت عليهككا األحكزاب الدينيككة خككالل

ه ككذه الفتك كرة ،ووص ككلت نس ككبة مقاع ككده م ككن  ،%70 -63أي م ككا نس ككبته م ككن  10.6 -7.5م ككن إجم ككالي

األصوات الصحيحة(ماضي.)308-305 :1999 ،
 -2المرحلة الثانية منذ 2006 -1981م:

تراجع تمثيل األحكزاب الصكهيونية الدينيكة فكي إسكرائيل خكالل هكذه الفتكرة ،حيكث تراوحكت هكذه المقاعكد

ما بين  9-4مقاعد حصل عليها حزب المفدال وتكامي ومورشكاه ،أي مكا نسكبته  %9 -3.8مكن إجمكالي
األص كوات الصككحيحة ،وهككذا الت ارجككع كككان لصككالش األح كزاب الدينيككة الحريديككة ولحككزب شككاس الككذي اسككتطاع
تجنيككد أص كوات المحككافظين وأص كوات أخككرى علككى أسككاس إثنككي بحككت ،حيككث تراوحككت نسككبة المقاعككد التككي

حصلت عليها األحزاب الصهيونية الدينية ما بين  %60 -26من إجمالي األصوات التي حصلت عليهكا
األحزاب الدينية (خليفة.)290 :2011 ،

وتعكس هذه المرحلة تقلصاً لنفوذ المعسككر الصكهيوني الكديني ،وانخفاضكاً واضكحاً فكي شكعبيته.

ويمكن تفسير هذا التراجع في قوة المعسكر الصهيوني الديني إلى صعود معسكر اليمين بقيادة الليكود،
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وسيطرته على الحككم وطرحكه مجموعكات مكن التصكورات الدينيكة البديلكة لمقكوالت األحكزاب الدينيكة ،وعكدم

ثقككة كثيككر مككن الجماعككات المتدينككة للتحككول الككذي أبككداه المفككدال نحككو اليمككين واالئككتالف مككع الليكككود(الشككرعة،
بركات .)283 :2006 ،وقد استمرت قوة حزب المفدال في الهبوط حتى غيابكه نهائيكاً عكام 2009م(خليفكة،

.)290 :2011

جدول رقم ()1
وزن أحزاب الصهيونية الدينية في دورات الكنيست المختلفة
دورة
الكنيست

تاريخها

األحزاب الفائزة بالمقاعد

الصهيونية الدينية

1

1949

10

مزارحي  +هبوعيل مزراحي

2

1951

10

مزارحي  +هبوعيل مزراحي

3

1955

11

مزراحي +هبوعيل مزراحي

4

1959

12

المفدال

5

1961

12

المفدال

6

1965

11

المفدال

7

1969

12

المفدال

8

1973

10

المفدال

9

1977

12

المفدال

10

1981

9

المفدال  +تامي +كاخ

11

1984

4

المفدال  +تامي +موراشاه

12

1988

5

المفدال

13

1992

6

المفدال

14

1996

9

المفدال

15

1999

6

المفدال

16

2003

6

المفدال

17

2006

9

المفدال

المصدر( :خليفة.)88-83 :2011 ،

 3.4.2المشاركة في االئتالفات الحكومية:
اتسككمت الحيككاة السياسككية فككي إس كرائيل منككذ نشككأتها باسككتحالة تشكككيل حككزب واحككد للحكومككة بصككورة

منفردة؛ وذلك بسبب توازن القكوى بكين اليسكار بقيكادة المابكاي (العمكل) واليمكين بقيكادة حيكروت (الليككود)،
وعجز أي من الحزبين الرئيسين عن تشكيل أغلبية برلمانية قادرة على منش الثقة للحكومة المشكلة ،مما
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أظهر الحاجة إلى البحث عن شريك ثالث؛ كي يضمن هكذه األغلبيكة .لكذلك قكدرت األحكزاب الصكهيونية

الدينيكة أن الوسككيلة األنجككع لتحقيكق أهككدافها ومطالبهككا هكو فككي المشككاركة فكي أي ائككتالف حكككومي يشكككل،
وهو ما حصل منذ سنة 1948م.
وشاركت األحزاب الصهيونية الدينية ممثلة في الحزب القومي الديني (المفدال) بفرعيه مزراحي

والعامل المزراحي ،منذ أن تشكلت الحكومة اإلسرائيلية األولى عام 1948م بقيادة بن غوريون ،سواء
الحكومات التي شكلها حزب العمل أو فيما بعد الليكود بعد عام 1977م(أريان ،)137 :1985 ،وقد دعم

قادتهم المخضرمون البرغماتيون السياسة الخارجية لحزب العمل بعد حرب 1948م؛ لكن هذا الموقف
تغير بعد حرب 1967م ،بعد أن سيطر جيل الشباب على الحزب ،فتحول إلى حزب متشدد

( ،)Samuel, 1975 : 20وقد مثل حزب المفدال بوزير أو أكثر ،وظل هذا الحزب يحتكر بعض
الوزارت لفترة طويلة (تيم .)446 -445 :1989 ،وقد كان هدف هذه األحزاب يتمحور حول المطالبة

باحترام التقاليد والقيم اليهودية ،وتعديل قانون من هو اليهودي ،وضمان تدفق الدعم المالي للمؤسسات
والمدارس الدينية (ماضي.)315 :1999 ،

وقد استفادت األحزاب العمالية من ائتالفها مع األحزاب الصهيونية الدينية في الحكومة من

تأكيد قيادتها للمجتمع اليهودي ،واالستناد إلى قوى دينية تضمن الدعم الروحي لبرامجها .وقد أدى

االنقالب اليميني سنة 1977م بسيطرة الليكود على الحكم ،إلى تحول كبير في مكانة األحزاب
الصهيونية الدينية؛ ألنه منحهم قوة مساومة كبيرة في أعقاب تشكيل كتلتين سياسيتين متوازنتين (العمل
والليكود) (خليفة.)219 :2011 ،

ولم يمانع حزب المفدال من االشتراك في حكومة الليكود 1977م وعام 1981م ،بقيادة مناحيم

بيغن ،وقد رافق ذلك تحول األحزاب الدينية بشكل عام نحو اليمين ،وظهور كتلة جديدة من الشباب

داخل المفدال تطالب بتأييد توجهات الليكود العنصرية والتوسعية ،وقد أدى ائتالف الحزب مع الليكود
إلى حصول انشقاقات بداخله وتراجع قوته االنتخابية ( .)Samuel, 1975 : 20كما شارك حزب تامي

(تقاليد إسرائيل)

()14

منذ سنة 1982–1981م بقيادة أبو حصيرة في حكومة الليكود ،الذي عهد إليه

بو ازرة العمل والرفاه(الشرعة ،بركات .)274 :2006 ،وحين شكل إسحق رابين الحكومة سنة 1992م

استبعد المفدال من االئتالف الحكومي ،وبالتالي فقد المفدال سيطرته على و ازرة األديان التي يحتفظ بها

زرة وقام بتسيير دفتها من خالل نائب وزير من شاس (خليفة،
منذ سنة  1949م ،واحتفظ رابين بهذه الو ا
.)158 :2004

 -14حزب تامي (تقاليد إسرائيل أو تراث إسرائيل) انشق عن حزب المفدال عام 1981م ،بقيادة أهارون أبو حصيرة.
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لكن حزب المفدال عاد إلى المشاركة في االئتالف الحكومي الذي شكله نتنياهو عام 1996م،

وحصل على و ازرتي التعليم والطاقة والمواصالت ،والتناوب على و ازرة األديان مع حزب شاس الحريدي
(ماضي .)411 :1999 ،لكنه ساهم في إسقاطها في أواخر سنة 1998م ،كما شارك في الحكومة

العريضة التي ألفها إيهود براك سنة 1999م ،لكنه أيضاً ساهم في إسقاطها في أواخر سنة 2000م،
كما شارك في الحكومتين اللتين ألفهما أرئيل شارون سنة  2001وسنة ( 2003خليفة.)219 :2011 ،
وشارك حزب ميماد

()15

في انتخابات سنة 1988م ،ولم يحصل على أي مقعد ،وأحجم عن دخول

االنتخابات الالحقة حتى سنة 1999م ،حيث دخل على قائمة إسرائيل واحدة مع حزبي العمل وغيشر،
وهو أقرب إلى وجهة نظر حزب العمل في نظرته للمؤسسات الدينية والسياسية الخارجية ،ويطالب
بالمشاركة السياسية الواعية في بناء الدولة (الشرعة ،بركات.)274 :2006 ،

 4.4.2دور القوى الدينية في المؤسسة العسكرية:
اعتبرت األحزاب الصهيونية الدينية أن الخدمة في المؤسسة العسكرية واجب ًة على كل مواطن فكي
إس كرائيل ،وال مبككرر لإلعفككاء منهككا بسككبب الد ارسككة فككي المعاهككد التلموديككة ،ويحككاول التيككار الككديني القككومي
المسككاهمة فككي التعبئككة الروحيككة للجنككود والضككباط فككي المؤسسككة العسكككرية ،وتشككجيع الككروح العسكككرية بككين

الشباب اإلسرائيلي استناداً إلى العقيكدة العسككرية المسكتمدة مكن التعكاليم الدينيكة ،حيكث يكتم تكدريس التكوراة
وتعاليمهككا فككي وحككدات الناحككال والجككدناع التابعككة لككو ازرة الككدفاع ،كمككا يلحككق بكككل وحككدة عسكككرية حاخككام

عسكري إلعطاء المحاضرات الدينية (الزرو.)457 :1990 ،

 5.4.2دور األحزاب الصهيونية الدينية في صناعة السياسة الخارجية.
لم تكن األحزاب الصهيونية الدينية تهتم بالقضكايا السياسكية ،وككان دورهكا ينحصكر فكي المسكائل

الدينية والداخلية واالستيطان ،فكانكت غالبكاً مكا تطالكب بكو ازرتي األديكان والداخليكة ،لككن األمكر تغيكر بعكد

حرب 1967م ،حيث بدأ اهتمام هذه األحزاب بالسياسة الخارجية يزداد ،إلى أن أصبحت أكثر األحزاب
المتطرفككة فككي سياسككتها الخارجيككة خاصككة فيمككا يتعلككق بالص كراع العربككي االس كرائيلي وفيمككا يتعلككق بمصككير

المن ككاطق المحتل ككة ،وبالتحدي ككد ف ككي المفاوض ككات م ككع األطك كراف العربي ككة؛ لم ككا يترت ككب عليه ككا م ككن انس ككحاب
وتفكيككك للمسككتوطنات ،وبككدأت تضككع شككروطها لمسككاندة أي حككزب مسككتغلة حالككة التوازنككات فككي تشكككيل
االئتالفات الحكومية.

 -15حزب ميماد (معسكر الوسط الديني) :انشق عن حزب المفدال عام 1988م.
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 1.5.4.2موقف األحزاب الصهيونية الدينية من الصراع العربي اإلسرائيلي:
عارضت األحزاب الصهيونية الدينية قيام دولة فلسطينية ،وأية سيادة أجنبية غربي نهر

األردن ،وأن إسرائيل وحدها ستكون موجودة بين نهر األردن والبحر المتوسط ،ورفضت عودة
الالجئين ،واالنسحاب من الجوالن ،كما طالبت بإلغاء قرار تجميد عمليات االستيطان ،والعمل على

تعزيز االستيطان وعدم إزاحة أية مستوطنة يهودية من مكانها ،وضمان أمن المستوطنين ،وأكدت

التمسك بالقدس كعاصمة موحدة أبدية للدولة ،ونادت بالعمل على تكثيف عمليات البناء في المدينة
وضواحيها (ماضي .)410 :1999 ،أما الحركات الصهيونية الدينية المتطرفة "غوش إيمونيم ،وكاخ"،
فتدعو إلى ترحيل الفلسطينيين وقتلهم ،وممارسة أي أعمال عنف تؤدي إلى طردهم من "أرض

إسرائيل"(الشرعة ،بركات.)211 :2006 ،

 2.5.4.2موقف األحزاب الصهيونية الدينية من اتفاقيات السالم:
أدى الجدل في أوساط حزب المفدال حول اتفاقيات السالم مع الفلسطينيين إلى انشقاق الحزب

وخروج النائب المتشدد حنان بوارت وانضمامه إلى حزب االتحاد القومي برئاسة بيني بيغن ،والجدير
بالذكر أن حزب المفدال قد اعترف باتفاقية أوسلو كأمر واقع رغم عدم رضاه التام عنها (الشرعة ،بركات،
.)211 :2006

لكنه لم يبق ثابتاً على موقفه ،فقد رفض المشاركة في الحكومة التي شكلها حزب العمل بعد

انتخابات سنة 1992؛ احتجاجاً على مواقفه السياسية تجاه عملية السالم ،وشارك في الحكومة التي
شكلها نتنياهو عام  ،1996لكنه ساهم في إسقاطها في أواخر سنة  1998لموافقة رئيسها على اتفاقية

واي ريفر .كما شارك في الحكومة العريضة التي شكلها ايهود باراك عام  ،1999لكنه أيضاً ساهم في

إسقاطها في أواخر عام  ،2000احتجاجاً على المواقف التي طرحها باراك في المفاوضات التي جرت
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في كامب ديفيد في تموز/يوليو (2000خليفة.)219 :2011 ،

ويقف على يسار هذا التيار حزب ميماد الذي انشق عن المفدال وأظهر ميوالً أوضش للسالم

مع العرب حتى ولو أدى ذلك إلى تقديم تنازالت ،ويدعو إلى االعتراف بالشعب الفلسطيني وعدم

معاداته؛ ألن إسرائيل ال تستطيع العيش في حرب دائمة .ويقف على يمين هذا التيار بعض الحركات

الدينية المتطرفة مثل :غوش ايمونيم ،وكاخ ،اللتين ترفضان أي مساع للسالم أو تقديم تنازالت للعرب

وتطالبان باستخدام العنف ضدهم؛ ألن العرب لن يستجيبوا للسالم إال من خالل القوة ومحاربة أي
قيادة إسرائيلية تدعو إلى تقديم تنازالت للعرب (الشرعة ،بركات.)211 :2006 ،
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وقد لعبت األحزاب الصهيونية الدينية دو اًر رئيساً جوهرياً في صناعة السياسة الخارجية ،تفوق

قدراتها التمثيلية في الكنيست ،فقد شاركت تلك األحزاب في معظم الحكومات اإلسرائيلية ،كما شاركت

في الحكومات التي تشكلت بعد توقيع اتفاق أوسلو ،وهو ما يعني موافقة ضمنية على الخطوط

األساسية التفاق أوسلو ،وهذا يعني تخلي هذه األحزاب عن مقولة إسرائيل الكبرى ،وهو ما يعني أيضاً
أن هذه األحزاب مارست العمل السياسي ببراغماتية عالية ،مخالفة بذلك تعاليم التوراة والهاالخاه

والشعارات التي ترفعها.

 5.2خالصة الفصل الثاني:
ه ككدف ه ككذا الفص ككل إل ككى التعري ككف بالج ككذور التاريخي ككة للص ككهيونية الديني ككة ،وأه ككم رواده ككا
ومفكريهككا ،والتعريككف بأحزابهككا وحركاتهككا ،ودورهككا فككي النظككام السياسككي ،وكككذلك التطككور المؤسسككي

لهذه األحزاب .وقد توصلت الدراسة في هذا الفصل إلى النتائج اآلتية:

أجمككع رواد الحركككة الصككهيونية علككي الخككالص الككذاتي ،الككذي يكككون بأيككدي بش كرية ،لككذلك وجككب

مساندة الحركة الصكهيونية ،باعتبارهكا أداة الكرب التكي سكتعيد الشكعب المختكار إلكى أرضكه ،وتقكيم "مملككة
إسرائيل" على "أرض إسرائيل".

وانطالقكاً مككن ذلككك لعبككت الصككهيونية الدينيككة دو اًر بككار اًز فككي قيككام إسكرائيل ،وقككد أعطككى الصككهاينة
المتدينون والءهم للدولة انسجاماً مع معتقداتهم الدينية؛ فهم يؤمنكون بكأن "الدولكة اإلسكرائيلية" مكا هكي إال
انعكاس الستم اررية العالقة والميثكاق بكين هللا والشكعب اليهكودي ،وهكم يكدعون إلكى إعكادة دمكج الدولكة فكي

الدين.
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الفصل الثالث
الرتكيبة البنائية للقوى املشاركة
يف ائتالف البيت اليهودي
 البناء الداخلـي والمؤسسي لحـزب البيت اليـهودي.
 الشخصيـات القياديـة فـي حـزب البيـت اليهـــودي.
 قدرة حزب البيت اليهودي على التكيف والتماسـك.

 1.3مقدمة:
يعد حزب البيت اليهودي الممثل الرئيس لليمين المتشدد بشكل عام ،واألحزاب الصهيونية
الدينية بشكل خاص ،بعد أن ائتلفت فيه معظم األحزاب والحركات السياسية اليمينية /الدينية المتشددة،

انسجاماً مع التغيرات التي طرأت في البيئة السياسية لألحزاب ،ومجاراة لمتطلبات العصر وتطوراته

المتالحقة.

وللتخلص من الخالفات الداخلية الفكرية التي ظهرت على السطش ،نتيجة التصادم الفكري

بين الجيل القديم المسيطر على هذه األحزاب والذي سعى للبقاء على الموروث الثقافي والعقدي ،في

مواجهة جيل الشباب والتطور التكنولوجي والتقني الذين طالبوا بتطوير أحزابهم وتوحدها بما يتالءم مع

الظروف والمستجدات؛ بهدف وقف الخسائر والتراجع الذي لحق باألحزاب اليمينية المتشددة ،في ظل
بيئة سياسية واجتماعية ينزاح فيها المجتمع اإلسرائيلي باتجاه اليمين ،ولمواجهة خط نتنياهو -ليبرمان،

المستفيد األكبر من هذه الميول اليمينية للمجتمع اإلسرائيلي.
وأرادت القوى التي شكلت حزب البيت اليهودي أن يكون الحزب بيتاً لكل اليهود في إسرائيل،

وخارجها ،لذلك خرج الجيل الجديد لهذه األحزاب من كبوته ،فلم يعد الحزب يقتصر على المتدينين ،بل
أصبش الحزب يجمع كل أطياف النسيج االجتماعي في بوتقة واحدة ،سواء من العلمانيين أو المتدينين

المعتدلين والمتطرفين ،كما ضم الحزب اإلثنيات والطوائف واألقليات واألديان المختلفة (دروز،
وأشكنازيم ،وسفرديم ،وغيرهم).

ورغم ما عاناه الحزب في بداية تشكيله من خالفات كادت تنهي استمرار ائتالفه ،إال أن الغلبة
في نهاية المطاف كانت لجيل الشباب وأفكارهم ،الذين نجحوا في بلورة أيديولوجية جديدة وبرنامج

سياسي جديد ال يقف عند حدود االستيطان والقضايا الدينية ،بل تناول كافة القضايا السياسية

واالجتماعية واالقتصادية واألمنية ،واستطاع الحزب أن يحقق نجاحاً باه اًر في انتخابات الكنيست

التاسعة عشرة 2013م ،بعد أن نجش في فتش باب االنتساب واجراء انتخابات داخلية.
 2.3البناء الداخلي والمؤسسي لحزب البيت اليهودي:

يتصف حزب البيت اليهودي بأنه من أكثر األحزاب تعقيداً وتنظيماً وفق معايير التسلسل
اإلداري وتحديداً للصالحيات والمسؤوليات بداخله ،حيث تتعدد البنى المكونة للحزب( ،يتكون الحزب

من مجموعة أحزاب تندمج في إطارها مجموعات من الجماعات متباينة فكرياً وسياسياً واجتماعياً)،

وتتعدد الوظائف والواجبات الملقاة على عاتقها ،والى جانب مؤسسات الحزب الرسمية التي تتعدد فيها
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المستويات التنظيمية ،هناك مجموعة من المؤسسات الدينية واالجتماعية ،التي تؤدي وظائف مختلفة،

إلى جانب عدد من الوحدات سواء السياسية والحزبية (أطر طالبية وشبابية (بني عكيفا) وغيرها) ،أو
الديمغرافية والسكانية (وحدات استيطانية منتشرة في الضفة الغربية والجوالن والجليل ،وأحياء خاصة

بالمتدينين في المدن اإلسرائيلية) ،كما تتعدد األدوار والنشاطات التي يؤديها أفراد هذا الحزب

(االئتالف)( ،نشاطات استيطانية ،جماهيرية ،شبابية ،طالبية ،اجتماعية ،اقتصادية ،سياسية ،ودينية).
 1.2.3نشأة حزب البيت اليهودي وتكوينه:

يعد "البيت اليهودي" (المفدال الجديد) (هبايت هيهودي /همفدال هحدشاه) حزباً دينياً

صهيونياً ،متطرفاً قومياً في عدائه للعرب والفلسطينيين ،يحتل علي الخريطة الحزبية موقعاً في أقصى

اليمين ،وينظر إليه ،هو واالتحاد الوطني المؤتلف معه ،باعتبارهما أشد األحزاب اإلس ارئيلية تطرفاً.
تأسس هذا الحزب وفق قانون األحزاب( )16في (إسرائيل) في تشرين الثاني /نوفمبر 2008م ،عشية

انتخابات الكنيست الثامنة عشرة  ،2009من ائتالف القوى اليمينية المفدال الجديد واالتحاد الوطني
وتكوما وهتكفا وأرض إسرائيل وأحي ،وحظي الحزب بتأييد حاخامي الصهيونية الدينية ،وكان الهدف

من تأسيسه توحيد أحزاب اليمين؛ لتحسين فرصها في االنتخابات(خليفة.)216 :2011 ،

وانعكس تصاعد حزب "البيت اليهودي" ونفوذه على مجمل الخارطة الحزبية السياسية ،حتى

تبنت غالبية األحزاب اإلسرائيلية أيديولوجية "البيت اليهودي" وخطابه المتعلق بالحفاظ على الكتل

االستيطانية في الضفة الغربية تحت السيادة اإلسرائيلية؛ ليعيد بذلك إلى الواجهة ما يسمى االستيطان
في فلسطين التاريخية الذي يعد جوهر مشروع الحركة الصهيونية (وتد .)2013 ،والواضش أن حزب
البيت اليهودي بات يشكل تهديداً حقيقياً على هيمنة خط نتنياهو -ليبرمان وعلى الموقف اليميني في
إسرائيل ،بل يمكن القول :إن نفتالي بينت

()17

نجش في دفع نتنياهو وأعضاء الليكود أكثر باتجاه اليمين،

وجعل السباق في المواقف السياسية يتجه نحو المواقف األكثر تشدداً ،وبالتالي فهو يعبر بشكل واضش

ر على الجهر به(شعبان:2014 ،
عما يقال :إن نتنياهو بحكم الخبرة والتجربة والموقف الدولي لم يعد قاد اً

.)115

 -16حتى العام 1992م لم يكن في إسرائيل أي قانون ينظم حياة األحزاب في مؤسسات إسرائيل والكنيست ،ولكن
القانون األساس( :قانون األحزاب في إسرائيل) لسنة 1992م ،جاء لينظم وجود األحزاب في إسرائيل ،ويحدد إجراءات
قيام األحزاب وطبيعة عملها في مؤسسات الدولة بشكل قانوني .وقد فرض هذا القانون على كافة األحزاب تسجيل
األحزاب في سجل األحزاب في الدولة؛ ألجل أن تصبش خاضعة لرقابة مراقب الدولة في إدارة شؤونها الداخلية .وفرض
على كل األحزاب وضع نظام داخلي لها على أساس ديمقراطي قانوني ،ومنع كل األحزاب في إسرائيل من القيام

بأعمال تجارية (بن يامين.)12 :1997 ،

 -17نفتالي بينت رئيس حزب البيت اليهودي في الكنيست التاسعة عشر.
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وحزب البيت اليهودي ليس ظاهرة عابرة أو مؤقتة في المشهد الحزبي في إسرائيل ،وانما هو

القررات السياسية
عملية تجديد لتشكيل األحزاب اليمينية الدينية؛ بغية الوصول إلى مستوى التأثير على ا

المصيرية في نظرها ،وفي مقدمتها عدم تقديم أي تنازالت للفلسطينيين ،ويشار هنا إلى أن عدداً من
أعضاء الكنيست اإلسرائيلي في هذا الحزب هم من المستوطنين ويقيمون في المستعمرات اإلسرائيلية

في الضفة الغربية (صالش.)70 :2014 ،

وخاض الحزب انتخابات الكنيست الثامنة عشرة ،التي أجريت في  10شباط /فبراير 2009م،

وفاز فيها بثالثة مقاعد(خليفة ،)217 :2011 ،كما خاض الحزب انتخابات الكنيست التاسعة عشرة
2013م ،وحصل على ( )12مقعداً ،بزيادة تسعة مقاعد عن االنتخابات السابقة ،وكانت انتخابات
الكنيست 2013م( )18المحاولة األخيرة ،التي عدتها قوى اليمين المتشدد ،والتيار الصهيوني الديني
ومعهما المستوطنون ،محاولة ناجحة لوضع حد لحالة التشرذم ،وتوحيد أحزاب صغيرة من هذا التيار،
ومركز قوتها األساسي في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة ،والحزب من الناحية

الفعلية حلقة استم اررية لحزب المفدال الديني القومي التاريخي في إسرائيل(جرايسي.)118 :2013 ،
 2.2.3القاعدة االنتخابية لحزب البيت اليهودي:

تتكون قاعدة الحزب االنتخابية في األساس من المتدينين الصهيونيين األشكنازيين ،ويحظى

الحزب بتأييد كبير في أوساط المستوطنين اليهود في الضفة الغربية ،وبين الشباب المتدينين الذين

يخدمون في الجيش ،وبتأييد ال يستهان به في مدن التطوير (خليفة .)218 :2011 ،باإلضافة إلى
أعضاء المفدال سابقاً ،وأحزاب وقوائم يمينية استيطانية صغيرة وداعمة للمشروع االستيطاني ،وبعض

الغاضبين على الوحدة بين الليكود واسرائيل بيتنا (صالش.)70 :2014 ،

 3.2.3األفكار األيديولوجية والسياسية لحزب البيت اليهودي:
يمكن رصد األيدولوجية السياسية للحزب من خالل البرامج السياسية التي خاض فيها حزب

"البيت اليهودي" انتخابات الكنيست الثامنة عشر ( ،)2009والتاسعة عشر ( ،)2013وهي على النحو

اآلتي (موقع حزب البيت اليهودي:)2015 ،

 -18حصل الحزب في انتخابات عام  2015على  8مقاعد ،وهو بذلك خسر  4مقاعد ،لكن هذه الخسارة لم تؤثر على
مكانته السياسية ،ولم تؤثر أيضاً على توجهات وميول المجتمع اليمينية ،ألن األصوات التي فقدها الحزب ذهبت إلى
حزب كوالنو اليميني.
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 يتبنى الحزب مبدأ أرض إسرائيل لشعب إسرائيل حسب توراة إسرائيل ،ويؤمن برب إسرائيل واإلرثالديني لتو ارة موسى كأساس لحياة شعب إسرائيل في دولة إسرائيل .

 يعد الحزب دولة إسرائيل مركباً أساساً في عملية تحرر الشعب اليهودي -بعد ألفي سنة منالمنفى .-ويعد دولة إسرائيل دولة يهودية وذات طابع يهودي ،وهي وطن لكل يهود العالم ،وعليها
أن تكون ديمقراطية تؤمن حقوق المواطنين واألقليات.

 يسعى الحزب لتجديد حياة الشعب اليهودي في دولة إسرائيل ،على أساس قيم التوراة ودمج الثقافةاليهودية على مدار مراحلها .والحزب يعد أن أساس هوية الدولة هو الدمج بين التوراة والحياة

القومية.

 الحزب جزء من الصهيونية الدينية ،وسيعمل ألجل اإلنتاج في كافة مناحي الحياة بالتعاون معالشعب.

 يؤمن الحزب بمبادئ وحده الشعب وتقارب القلوب ،وتقوية االرتباط بين الشعب في إسرائيلوالمنفى واالستيطان في كل أنحاء أرض إسرائيل والقدس

 -يعد الحزب التعليم الوسيلة المركزية لفرض قيم الشعب والبالد والدين اليهودي ،وكذلك لخلق مساواة

وفرصة لتقليص الفجوات االجتماعية بين السكان .ويعد الحزب تعليم التوراة قيمة مركزية وأحد

أسس الوجود الروحي والديني للشعب اليهودي.

أمر مقدساً ال يختلف عن دراسة التوراة ،ويعبر عن قيم حب الشعب
 يعد الحزب الخدمة في الجيش اًوالمسؤولية العامة لوجود الدولة(مدى الكرمل.)8-7 :2013 ،

 -يعد الحزب االقتصاد الحر مبدأ أساس سوف يؤمن حياة محترمة لكافة مواطني الدولة.

 -يعمل الحزب على تقوية مؤسسة الحاخامية الرئيسة كمصدر أعلى للصالحية الدينية العليا في

الدولة ،وفق منهاج مؤسسيها الحاخام إبراهم يستحاك كوك ،والحاخام بن تسيون عوزفيل ،مؤسسي

الصهيونية الدينية(صراص.)157-156 :2009 ،

 -يدعو الحزب أبناء شعب إسرائيل بكل أطيافه إلى أن يكونوا شركاء في منهجه وسلوكه.

 يرفع الحزب شعار "ارفعوا أيديكم عن الجيش" ،وذلك ردًا على الدعوات التي رفعت لمحاكمةضباط الجيش وجنوده على الجرائم التي ارتكبت في الحرب على غزة ،والتي تقدمها وتبادر لها
منظمتين (يوجد حد) و(بتسيلم) ،للحد من ذلك يجب العمل على سن قوانين تمنع الدعم المادي
عن مثل هذه الجمعيات المعادية إلسرائيل (بينت.)2015 ،

 طالب الحزب بالحفاظ على ما أسماه أراضي األمة معتب اًر أن دولة إسرائيل تفقد أراضي الجليلوالنقب .ومن أجل ذلك سيعمل الحزب على تطبيق القانون والنظام في النقب والجليل ،ومعالجة
أساسية للبناء غير القانوني واالستيالء على أراض بشكل غير قانوني(المشهد اإلسرائيلي.)3 :2013 ،
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 يؤمن الحزب بأن إسرائيل تنتهج سياسات غير سليمة تجاه المواطنين العرب في إسرائيل علىنحوين ،لذلك سيعتمد الحزب على سياسة يردع فيها نشاط كل من يشكل طابو اًر خامساً من

العرب ،في حين سيدمج على نحو مدروس أولئك الحريصين على مصالش دولة إسرائيل (مدى

الكرمل .)8 :2013 ،وفضالً عن ذلك ،سيعمل الحزب على تشجيع االستثمار االقتصادي الكثيف
للتعايش الحقيقي بين اإلسرائيليين والعرب في األراضي المحتلة (شعبان.)116-115 :2014 ،

 يرى الحزب "ضرورة توفير فرص متساوية لكل مواطني إسرائيل ،لذلك يجب إجراء تغيير جدي فينظام التعليم ،وتعزيز المنافسة في السوق ،وكسر االحتكارات القائمة في االقتصاد ،وخفض

الضرائب على الطبقات الوسطى .كذلك يجب أن توفر الدولة (شبكة أمان) وضمانات ألولئك غير
القادرين على تأمين حياة كريمة"(مدى الكرمل.)8 :2013 ،
 يؤمن الحزب بأنه "في سبيل التغلب على الفوارق االجتماعية في إسرائيل ،يجب التدخل في نظامالتعليم من خالل منش كل الطالب فرصاً وأدوات متساوية ،وهو ما قد يساهم في مساعدتهم لشق

طريقهم الحقاً" ،لذلك يجب مضاعفة االستثمار في المناطق الريفية لتحقيق هذه المساواة(مدى الكرمل،

.)8 :2013

وعداء للعرب؛ فهو
يعد حزب البيت اليهودي من أكثر األحزاب السياسية في إسرائيل تطرفاً
ً
يطرح برنامجاً سياسياً يرفض كل الحلول السياسية ،وينادي باالستمرار في االستيطان فيما أسماها

"أرض إسرائيل" ويطالب "بأرض إسرائيل الكبرى" ،لكن على الرغم من تشدد الحزب في قضايا

السياسية الخارجية؛ إال أنه أكثر مرونة في سياسته الداخلية وتعاونه مع الجمهور اإلسرائيلي ،لذا يمكن

وبرغماتي وواقعي في سياسته الداخلية،
القول :إن حزب البيت اليهودي متطرف في القضايا الخارجية ا
أي بمعنى متطرف سياسياً وليبرالي دينياً.

 4.2.3المؤسسات والجمعيات التي يديرها ويشرف عليها حزب البيت اليهودي:
يشرف الحزب على العديد من المؤسسات الدينية واالجتماعية والتعليمية ،التي يديرها

حاخاميون مقربون من الحزب ،أو ممن أوعزوا ألتباعهم بالتصويت لصالحه ،حيث يتضش من تفحص

دقيق لميزانية المساعدات أن  40جمعية من أصل  52جمعية (نواة توراتية) -أي  76في المئة-

تتلقى مساعدات مالية من "وحدة االستيطان" ،وترتبط بعالقة سياسية جلية مع حزب "البيت اليهودي"؛

إذ يترأس الكثير من هذه الجمعيات المدعومة مسؤولون وناشطون بارزون في هذا الحزب .واحدى هذه
الجمعيات يترأسها الحاخام دانيئيل تروفر ،أحد المقربين من زعيم الحزب ،وزير االقتصاد في حكومة
بنيامين نتنياهو الثالثة نفتالي بينت (شلحت.)13-12 :2014 ،
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كما يتبين من تفحص معطيات األنوية االستيطانية التوراتية المدعومة من "وحدة االستيطان"

أن غالبيتها تدير مؤسسات تعليم دينية – توراتية من هذا النوع أو ذاك" :يشيفوت هسدير" (مدارس
دينية تدمج بين مسار التعليم الديني والخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي(( ،مدارس دينية ثانوية،
مدارس دينية عليا ،مدارس دينية تمهيدية للخدمة العسكرية ومعاهد دينية) .ويتضش من الفحص أن
17جمعية من الجمعيات التي تتلقى الدعم تخصص معظم مواردها إلدارة مدارس ومعاهد دينية،

والتي تتلقى الدعم والتمويل أيضاً من و ازرة التربية والتعليم وو ازرات أخرى .ويمكن ذكر بعض النماذج
لمؤسسات وجمعيات يترأسها أشخاص محسوبون على حزب البيت اليهودي (شلحت:)21-20 :2014 ،
 عين دوفدفاني ،المحسوب على حزب البيت اليهودي رئيساً للهستدروت الصهيونية العالمية في
العام 2010م فيما انتقلت رئاسة وحدة االستيطان إلى كتلة اليمين المكونة من حزبي البيت
اليهودي واسرائيل بيتنا.

 جمعية دينية توراتية يترأسها رئيس لجنة الدستور في حزب البيت اليهودي ،الحاخام دانئيل تروفر،
باإلضافة إلى ذلك هناك  15نواة استيطانية توراتية.

 مؤسسات أقامها نائب وزير التربية والتعليم ،آفي فارتسمان ،من حزب البيت اليهودي .وهذه
المؤسسات هي :معهد أوروت يسرائيل وبيت موريا والمركز للتعليم اليهودي الصهيوني.

 جمعية يترأسها الحاخام رحاميم نسيمي ،وهو ناشط مركزي في حزب البيت اليهودي ،ويعد الحاخام
نسيمي شخصية مركزية في مشروع الجمعيات التوراتية االستيطاني ،ويترأس جمعية شوعالي توراة

التي تنضوي في إطارها عشرات األنوية االستيطانية.
 5.2.3التركيبة البنائية لحزب البيت اليهودي(:)19

يتكون حزب البيت اليهودي من ثالث عشرة مؤسسة حزبية رئيسة وفرعية ،وتعمل جميع مؤسسات

الحزب وفق النظام الداخلي للحزب .واستيفاء شروط العضوية هي شرط أساسي مسبق للترشش ألي

مؤسسة من مؤسساته ،ويشترط للعضوية في الحزب :أن يكون عضو الحزب مواطناً في دولة إسرائيل،
وأن يكون عمره فوق  17عاماً ،وأن ال يكون عضواً في أي حزب آخر ،وأن يحمل العضو أفكار

الحزب وأيديولوجيته ،وأال يكون متهماً في قضية جنائية ،وأن يكون ملتزماً بدفع رسوم العضوية.
وتتكون الهيئات التنظيمية لحزب البيت اليهودي من (موقع حزب البيت اليهودي:)2015 ،

 -19انظر ملحق رقم (.)1
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 1.5.2.3رئيس الحزب:
رئيس الحزب :هو من يقود الحزب ،ومن يمثله أمام الجهات الخارجية ،وهو من يدير شؤونه،

ويتم انتخاب رئيس الحزب عبر انتخابات عامة ،إقليمية ،مباشرة ،سرية ،بواسطة كافة أعضاء الحزب
الذين لهم حق االنتخاب ،وذلك حسب تعليمات النظام الداخلي ولجان االنتخابات في الحزب .ويتم

إجراء انتخابات رئيس الحزب قبل حوالي  6أشهر من انتخابات الكنيست ،في موعد يحدده مركز

الحزب .ولم يتم إجراء انتخابات لرئيس الحزب بعد ستة أشهر النتخابات الكنيست ،وفي حال تقديم

موعد انتخاب الكنيست ،فإن رئيس الحزب مخول بعد موافقة لجنة االنتخابات على تقديم موعد انتخاب

رئيس الحزب (موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
 2.5.2.3مركز الحزب:

يعد المركز بمثابة المؤسسة التشريعية العليا في الحزب .والفترة القانونية لمركز الحزب هي

خمس سنوات ،لكن في كل جولة يتم فيها عقد انتخابات في الكنيست ،فإن من حق رئيس الحزب

وصالحياته أن يأمر بعقد انتخابات داخلية لمركز الحزب ،على األقل بعد ثالث سنوات من االنتخابات
السابقة للمركز ،وهذه الصالحيات ال يمتلكها المركز حسب النظام الداخلي.
يبلغ عدد أعضاء مركز الحزب اإلجمالي ( )1180عضواً ،منهم ( )1100عضو منتخب ،وباإلضافة

إلى ( )80عضواً يتم تعينهم بواسطة رئيس الحزب كأعضاء شرف من الحزب ومن خارجه ،حسب

النظام الداخلي للحزب .باإلضافة إلى األعضاء المنتخبين واألعضاء المعينين ،هناك أعضاء شرف
وهم أصحاب الصفات االعتبارية مثل :الوزراء ،وأعضاء الكنيست ،ورؤساء بلديات ،ورؤساء فروع

للحزب ،وأعضاء لجان انتخابات (موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
 3.5.2.3رئاسة المركز:
رئيس المركز هو من يفتتش نقاشات المركز بعد إعادة انتخابه .بعد ( )90يوماً من انتخاب مركز
جديد ،يتم انتخاب رئاسة جديدة للمركز من داخله .تتكون رئاسة المركز من ( )7أعضاء ،يتم انتخاب

( )4منهم من أعضاء المركز ،حيث يقوم كل عضو بالتصويت لصالش اثنين فقط ،ورئيس الحزب يقوم
بتعيين الثالثة اآلخرون .وخالل الفترة السابقة يعمل الرئيس السابق كرئيس للمركز ،ويتم انتخاب رئيس

المركز من خالل األعضاء السبعة (موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
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 4.5.2.3المكتب:
يتكون المكتب من ممثل واحد من كل فرع من فروع الحزب ،وممثل عن رئاسة المركز ،وممثل

عن سكرتارية الحزب ،و( )15عضواً عن مركز الحزب وهؤالء يجب أن يكون نصفهم على األقل من

رؤساء المنظمات الصهيونية الدينية ،ويقوم رئيس الحزب بترشيش شخص لرئاسة المكتب ،ويجب أن
يحصل الشخص على موافقة أعضاء المكتب ،وفي حال عدم موافقة أعضاء المكتب على المرشش،

فإن على رئيس الحزب تقديم مرشش آخر ،ومكتب الحزب بمثابة لجنة تخطيط علمية وثقافية تقدم
المقترحات والمواد األيديولوجية والفكرية للحزب ومؤسساته الحزبية (موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
 5.5.2.3اللجان الداخلية:
اللجان الداخلية هي جسم تنظيمي داخلي في الحزب ،يتم اختيار أعضائها عن طريق مركز
الحزب ،ومهمتها مناقشة األمور والقضايا التي تخص مؤسسات الحزب ،ورفع توصيات لمركز الحزب.

ومركز الحزب هو من يقيم اللجان الداخلية ،حيث يتم تحديد صالحيات وكل لجنة وعملها في نفس

جلسة مناقشة قيامها .وبالتالي تكون مهام اللجان الخاصة منوطة باألهداف التي يحددها مركز الحزب

(موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
 6.5.2.3كتلة الحزب في الكنيست:
انتخاب المرشحين لقائمة الكنيست تعقد قبل انتخابات الكنيست في موعد تحدده لجنة

االنتخابات ،ويجب أن تكون قبل ( )60يوماً من تاري انتخاب الكنيست .وتقوم لجنة االنتخابات
وبمصادقة المركز بإعداد قوائم المرشحين من الحزب النتخابات الكنيست من المرشش األول حتى

المرشش ( ،)31مع ضمان التمثيل للنساء .أعضاء الحزب الذين تم انتخابهم للكنيست هم أعضاء

الكتلة عن الحزب في الكنيست ،والكتلة مخولة أن تضم أعضاء لم يتم ضمهم في قوائم االنتخابات

للكنيست (موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
 7.5.2.3سكرتارية الحزب:

تتكون سكرتارية الحزب من ( )9أعضاء ،ورئيسهم هو السكرتير العام للحزب .مركز الحزب

يقوم بانتخاب ( )4من داخله لمنصب سكرتارية الحزب ،حيث يصوت كل عضو مركز لصالش

عضوين فقط .ورئيس الحزب يعين ( )4آخرين من رؤساء المنظمات الدينية ،مع سكرتير عام الحزب.

مهمة سكرتارية الحزب هي مساعدة سكرتير عام الحزب في إدارة شؤون الحزب ،ورفع تقارير للسكرتير

العام حول أمور الحزب التي كلفهم بإدارتها (موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
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 8.5.2.3سكرتير عام الحزب:
سكرتير عام الحزب يتم تعيينه من قبل رئيس الحزب ،وهو بمثابة الجهة التنفيذية في الحزب ،وله

صالحيات التنفيذ حسب النظام .أعضاء الحزب يعملون وفق توصيات السكرتير وتوجيهاته في إطار
سياسات الحزب ،والسكرتير مخول بتكليف أي عضو بكتاب رسمي في أي مهمة .سكرتير الحزب هو

من يعين المسؤول المالي في الحزب ،والذي يجب أن يكون صاحب خبرة تناسب هذا المنصب(موقع

حزب البيت اليهودي.)2015 ،

 9.5.2.3فروع الحزب:
تقام فروع الحزب حسب توصيات السكرتير وبموافقة هيئة اإلدارة .والفرع يكون ضمن منطقة

جغرافية حسب قانون المناطق ،وقد يحتوي على عدة مجالس بلدية .ال يقام أي فرع في منطقة ال يوجد

فيها أقل من ( )250عضواً من أعضاء الحزب الذين لهم حق االنتخاب للكنيست ،وال يقام أكثر من

فرع في سلطة محلية بلدية .يعد فرع الحزب بمثابة الممثل عن الحزب في المنطقة الجغرافية ،ويعمل
على تحقيق مصالش الحزب في المجاالت العامة واالجتماعية ،وخدمة أعضاء الحزب ،كما يعد خلية

سياسية للحزب؛ ألجل نشر أفكار الحزب(موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
 10.5.2.3محكمة الحزب:
المحكمة هي المؤسسة القضائية العليا في الحزب ،وهي ال تخضع لسلطة أي جهة أخرى خارج
الحزب ،وهي صاحبة الصالحيات لتفسير النظام الداخلي للحزب ،وهي المخولة إللغاء أي تعديل

عليها مناقض لقانون الحزب .تتكون المحكمة من ( )18عضواً ومنهم رئيس المحكمة ونائبه ،على أن
يكونوا من أصحاب الخبرة في العمل في المحاكم اإلقليمية العامة ،أو من لديهم خبرة قضائية أو عملوا

في هذا المجال لمدة ( )10سنوات(موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
 11.5.2.3اللجان البلدية:
قبل عام من انعقاد االنتخابات للبلديات والسلطات المحلية ،تشكل في الحزب اللجان البلدية،

وتعمل طوال العام وفق توجيهات السلطات المحلية ومجالس الفروع .كل لجنة بلدية يكون عدد

أعضائها ( )7أعضاء ،منهم رئيس اللجنة ،وأصحاب الخبرات الحزبية ،ومن يمتلكون خبرة في شؤون

البلديات والسلطات المحلية وانتخاباتها (موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،

62

 12.5.2.3الرقابة الداخلية للحزب:
يعين الحزب لجنة داخلية ألجل اإلشراف على أمور الرقابة الداخلية في الحزب ،وهذه اللجنة يكون

لها رئيس وهو مراقب الحزب ،وكل ذلك حسب القانون .يعمل في لجنة الرقابة ثالثة من أعضاء

الحزب القدماء الجديرين بهذه المهمة ،ويشترط أن يكونوا أصحاب خبرة كبيرة في مجال الرقابة لمدة ال

تقل عن عشر سنوات (موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
 13.5.2.3لجنة االنتخابات:

يتم انتخاب لجنة انتخابات مكونة من سبعة أعضاء من غير العاملين في أي مؤسسة أخرى داخل
الحزب ،بالتزامن مع انتخابات مركز الحزب ،ويجب أن يكونوا أعضاء في مركز الحزب ،ويجب أال

يرشحوا أنفسهم ألي انتخابات داخل أو خارج الحزب .يجب أن تكون ق اررات لجنة االنتخابات بموافقة
كل أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيس اللجنة .وفي حال امتناع األعضاء عن الحضور للتصويت فإن

رئيس اللجنة مخول بعقد جلسة بدون الحضور الكامل (موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،

تعكس التركيبة البنائية للحزب مدى تماسك الحزب وتعقيداته ،حيث يتكون الحزب من مجموعة
مؤسسات مترابطة متماسكة ،ولكل منها دوره وصالحياته التي يحددها ويرسمها البرنامج الداخلي

للحزب ،وهو ما أكده صمويل هانتجتون في شروط البناء المؤسسي للمؤسسة ،وهذا ما سنتناوله في

المبحث األخير من هذا الفصل وفي الفصول الالحقة.
 6.2.3األحزاب المكونة ال ئتالف حزب البيت اليهودي:
يتكون حزب البيت اليهودي من مجموعة من األحزاب السياسية أهمها حزبا المفدال واالتحاد

الوطني .يضم حزب االتحاد الوطني مجموعة من األحزاب والجماعات األكثر تطرفاً في إسرائيل،
حيث ينادي إحداها بطرد الفلسطينيين (الترانسفير) من األراضي الفلسطينية ،وسنتعرف على مكونات

الحزب وأيديولوجيته السياسية.

 1.6.2.3االتحاد الوطني (هئيحود هلئومي):
االتحاد الوطني (هئيحود هلئومي) ،هو تحالف بين عدد من األحزاب اليمينية ،ويعد حزباً

عنصرياً شديد التطرف يدعو إلى التمسك بك (أرض إسرائيل الكبرى) ،وعدم التخلي عن أي شبر فيها

والى تكثيف االستيطان وتوسيعه ،وهو حزب شديد العداء للفلسطينيين؛ إذ ينادي أحد األحزاب

ِ
المشاركة فيه حزب (موليدت) إلى طرد كل الفلسطينيين (ترانسفير) من (أرض إسرائيل) (خليفة:2011 ،
 .)211وتأسس هذا الحزب في أيار /مايو 1999من ائتالف ثالثة أحزاب صغيرة تمثل أقصى اليمين،
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وهي موليدت (الوطن) ،وتكوما (النهضة) وحيروت الجديد (الحركة الوطنية) (األسدي،)247 :1999 ،

وذلك أثر توقيع اتفاقية (واي ريفر) بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ،بغية منع حصول أي انسحاب

إسرائيلي من المناطق الفلسطينية أو تفكيك مستوطنات ،ومنذ ذلك الحين ،تخوض هذه الكتلة انتخابات

الكنيست ،ولكن بائتالفات مختلفة (خطيب.)8 :2015 ،

 2.6.2.3حزب موليدت (الوطن) :حزب يميني متطرف قومي وشديد العداء للفلسطينيين والعرب.
أسسه قبيل انتخابات سنة 1988م اللواء احتياط رحبعام زئيفي(()20الملقب بغاندي) تحت شعار

(الترانسفير)(( )21مدار ،)2015 ،وظل زئيفي رئيساً له حتى مصرعه في تشرين األول /أكتوبر 2001م
على يد خلية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،وحل محله في رئاسة الحزب بني ألون ،وقد فاز الحزب
في انتخابات سنة 1988م بمقعدين ،وفاز في انتخابات سنة 1992م وسنة 1996م بثالثة مقاعد في

الكنيست في كل منهما ،وقبيل انتخابات الكنيست الخامسة عشرة سنة 1999م اشترك مع حزبي تكوما
وحيروت الجديد في تأسيس االتحاد القومي(خليفة.)167 :2004 ،

 3.6.2.3تكوما النهضة :تأسس هذا الحزب سنة " "1999على يد حنان بورات وتسفي هندل ،اللذين
انشقا عن حزب المفدال احتجاجاً على عدم انسحاب الحزب من حكومة نتنياهو ،بعد إبرام اتفاق مع
السلطة الفلسطينية يتم بموجبه االنسحاب من معظم أجزاء مدينة الخليل .ويتميز بأيديولوجيته المتطرفة

جداً حيال الفلسطينيين ،وال يؤمن بأية مساومة أو مفاوضات حول الضفة والقطاع؛ ألنها في نظرهم
أرض يهودية ،ومعظم ناخبيه من المستوطنين في الضفة الغربية وأعضاء سابقين في المفدال يعتقدون
أن المفدال لم يتمسك بمبادئه(أمارة.(78 :2005 ،

 -20رحبعام زئيفي :ولد العام  1926في القدس .تولى مناصب قيادية في عصابة (البالماخ) ورئيس هيئة حرب سيناء
( 1956العدوان الثالثي) .وقائد لواء المركز في أواخر الستينات ورئيس قسم العمليات في الجيش اإلسرائيلي .تولى
بعض المهام االستشارية العسكرية في منتصف السبعينات .مؤسس حركة (موليدت) ،ودخل الكنيست الثانية عشرة من

خاللها وكذلك الكنيست الثالثة عشرة والرابعة عشرة أيضا (موقع الكنيست .)2006 ،اظهر معارضة شديدة للغاية تجاه

المفاوضات مع الفلسطينيين ورفض اتفاق أوسلو وطالب بتسديد ضربات قاسية تجاه الفلسطينيين متهماً إياهم باإلرهاب
وتنفيذ جرائم قتل ضد اإلسرائيليين بما فيهم المستوطنون .وكان شريكاً في إقامة تحالف (االتحاد القومي)

ودخل الكنيست الخامسة عشرة ضمن قائمة هذا التحالف .وعين وزي اًر للسياحة في حكومة شارون في آذار ،2001
اغتيل في تشرين األول  2001على يد مقاومين فلسطينيين من الجبهة الشعبية .اتخذ شارون قتله ذريعة لمحاصرة مقر
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رام هللا واالجتياح اإلسرائيلي لمدن الضفة الغربية (مدار.)2015 ،
 -21الترانسفير :الذي تميز به حزب موليدت والذي يعني بالنسبة لها ترحيل جميع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى
الدول العربية ،وما يميزه عن حركة كاخ التي كان يتزعمها الحاخام كهانا أن الترانسفير الذي يطرحه هو "ترانسفير

طوعي" ،أي عملية تبادل سكاني كما حدث في أماكن أخرى في العالم ،وكذلك بترحيل سكان الضفة والقطاع إلى الدول
العربية (امارة.)78 :2005 ،
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 4.6.2.3حيروت الجديد -الحركة الوطنية :تأسس هذا الحزب في  23شباط /فبراير  ،1999على
يد بنيامين زئيف بيغن ،مايكل كالينر ،وديفيد رييم ،بعد أن انسحبوا من حزب الليكود احتجاجاً على

إدارة بنيامين نتنياهو للدولة والتنازالت التي قدمها للفلسطينيين في واي ريفر في الخليل ،وقد انضم إلى

حزب االتحاد الوطني .ويتميز هذا الحزب بأيديولوجيته المتطرفة جداً حيال الفلسطينيين ،ويرى أنه
يجب أال تقوم دولة فلسطينية ،وأقصى ما سيحصل عليه الفلسطينيون في تسوية سلمية هو الحكم

الذاتي في قراهم ومدنهم (أمارة.(89-78 ،2005 ،

خاض االتحاد الوطني انتخابات الكنيست الخامسة عشرة ( ،)1999بزعامة بنيامين زئيف بيغن،

وفاز بها بأربعة مقاعد ،في أعقاب هذه النتائج ،التي عدت فشالً ،استقال بنيامين بيغن من رئاسة

الحزب ومن الكنيست ،واعتزل الحياة السياسية( ،)22ليحل محله في رئاسة التحالف رحبعام زئيفي .وفي

العام 2000م ،انضم إليهم حزب (إسرائيل بيتنا) (يسرائيل بيتنو) برئاسة (أفيغدور ليبرمان) ،ليصبش

اسم الكتلة الجديدة (االتحاد الوطني -إسرائيل بيتنا) )هئيحود هلئومي -يسرائيل بيتنو) (خليفة:2011 ،
.)212

في العام 2001م ،بعد أن انتخب أريئيل شارون رئيساً للوزراء عين كالً من رحبعام زئيفي

وزي اًر للسياحة ،كما عين أفيغدور ليبرمان ،وزي اًر في حكومته .وفي العام نفسه ،اغتيل رحبعام زئيفي،
فحل محله في رئاسة حزب (موليدت) بيني آلون ،وكذلك خلفه في المنصب الوزاري .أما منصبه

كعضو كنيست ،فحل محله أوري أريئيل ،وحل محله في رئاسة االئتالف أفيغدور ليبرمان (خليفة،

 .)165 :2004وقبيل انتخابات الكنيست السادسة عشرة التي جرت في العام  ،2003انسحب حيروت

الجديد من االتحاد الوطني ،وخاض االنتخابات منفرداً ،لكنه فشل في الحصول على أي مقعد،
وتالشى بالتدريج .فيما حصل االتحاد الوطني على سبعة مقاعد ،وشارك في إثر االنتخابات في

االئتالف الحكومي الذي شكله شارون ،وبهذا استمر آلون في منصب وزير السياحة وحصل ليبرمان
على و ازرة المواصالت؛ إال أن هذا الترتيب لم يدم طويالً (خليفة ،)212 :2011 ،بعد التصويت على

تنفيذ خطة االنفصال في حزيران /يونيو  ،2004انسحب ائتالف (االتحاد الوطني -يسرائيل بيتنا) من

الحكومة؛ لمعارضته خطة االنسحاب من غزة ،بعد انسحابهم انضم إليهم في آب /أغسطس 2005
الحزب الديني القومي المتجدد ،الذي أصبش فيما بعد أحي(السعدي.)55 :2009 ،

 -22بنيامين بيغن( ،ابن مناحيم بيغن ،القائد التاريخي الذي ترأس حزب الليكود عام 1973م ،وأصبش أول رئيس وزراء
لليكود عام  1977حتى عام 1983م) ،عاد بينامين بيغن لممارسة النشاط السياسي من خالل حزب الليكود قبيل
انتخابات الكنيست الثامنة عشرة ( ،)2009وفي أوائل سنة  2010عين وزي اًر في حكومة نتنياهو (خليفة:2011 ،
.)212
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 5.6.2.3حركة أحي :هو "الحزب الديني المتجدد" أسسه عضوا الكنيست إيفي إيتام والرابي يتسحاق

ليفي اللذان انسحبا من حزب المفدال في آذار /مارس 2005م؛ لبقائه في حكومة شارون ،ورفض
زعيم حزب المفدال آنذاك زفولون أورليف ،االنسحاب من الحكومة بعد إقرارها خطة االنسحاب من

قطاع غزة (في تشرين الثاني /نوفمبر  ،)2004وغير الحزب الديني القومي اسمه إلى (أحي) وهو

عبارة عن األحرف األولى من ثالث كلمات عبرية هي" :أرض ،مجتمع ،يهودية"(خليفة.)212 :2011 ،

قبيل انتخابات العام 2006م ،بفترة قصيرة انفصل حزب إسرائيل بيتنا من االئتالف مع (االتحاد

االنتخابية للكنيست السابعة عشرة ،اتحد ائتالف (االتحاد الوطني) مع
الوطني) ،عند بدء المعركة
ّ
حزب (المفدال) ،وحصل ائتالف (االتحاد الوطني -المفدال) على تسعة مقاعد .وفي آواخر 2008م،
تمهيداً النتخابات الكنيست الثامنة عشرة ( )2009قرر الحزبان (موليدت -وتكوما) اللذان يشكالن

ائتالف حزب (االتحاد الوطني) ،تأسيس حزب جديد مع المفدال أطلقوا عليه اسم (البيت اليهودي)

(خطيب.)7-6 :2013 ،

ولكن خالفات حصلت بين حزب االتحاد الوطني والمفدال ،جعلته يخوض االنتخابات الثامنة

عشرة 2009م وحده ،حصل االتحاد الوطني في هذه االنتخابات على أربعة مقاعد(جرايسي:2010 ،

 ،)138ضمت القائمة أكثر الصقور تطرفاً في الساحة السياسية اإلسرائيلية وهم :رئيس الحزب يعقوب
كاتس وهو من مؤسسي مستوطنة بيت ايل ،وأوري أريئيل عن (تكوما) ،أرييه إلداد عن (هتكفا)،
وميخائيل بن أري( )23عن (أرض إسرائيل لنا) ،رغم أن االتحاد الوطني لم يكن في االئتالف

الحكومي؛ فيما حصل حزب البيت اليهودي في هذه االنتخابات على ثالثة مقاعد فقط(الفى.)2010 ،

األول من العام 2012م ،اتفق عضوان من قائمة (االتحاد الوطني) ،يعقوب كاتس
في تشرين ّ
وأوري أريئيل ،مع حزب البيت اليهودي باالئتالف ضمن قائمة واحدة( ،تشمل حزب المفدال الشريك

اليهودي) تخوض انتخابات العام 2013م للكنيست التاسعة عشرة ،بحيث يكون على رأس
في البيت
ّ
القائمة نفتالي ِبيِنت يليه في القائمة أوري أريئيل (خطيب .)7 :2013 ،فيما خاض النائبان المتطرفان

 -23ميخائيل بن آري :متشدد يعيش في مستوطنة كرني شومرون ومؤسس معهد "الفكرة اليهودية" الديني ،ومن المقربين
لباروخ مارزل رئيس حركة كاهانا ،دخل الكنيست ألول مرة وهو يتباهى أنه من حركة كاخ اإلرهابية المحظورة إسرائيلياً،

بل شكل طاقم مساعديه من حركة كاخ المحظورة ضمت باروخ مارزل الذي كان مدي اًر لكتلة كاخ في دورتها البرلمانية
الوحيدة (( )1984 -1981الفي.)2010 ،
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أرييه إلداد وميخائيل بن آري االنتخابات لعام  ،2013في حزب "العظمة إلسرائيل" ،لكنه لم يتجاوز
نسبة الحسم(عواودة.)100 :2013 ،

 6.6.2.3القاعدة االنتخابية لحزب االتحاد الوطني :تتكون القاعدة االنتخابية لحزب االتحاد الوطني
من غالة المستوطنين في الضفة الغربية ،الذين ال يتورعون عن استفزاز الفلسطينيين واالعتداء عليهم

في أي فرصة تسنش لهم ،هؤالء الذين يرون أن نتنياهو رجل سالم متخاذل ،وليبرمان سياسي معتدل
ومتخاذل في حقوق اليهود(الفي ،)2010 ،ويعد أنصار االتحاد الوطني من المؤيدين لفكرة "أرض
إسرائيل الكاملة" بين مختلف الشرائش والفئات االجتماعية ،ويحظى بنسبة تأييد عالية في أوساط

المتدينين من أعضاء الحزب الديني القومي (المفدال) وأنصاره الذين هجروا الحزب العتقادهم أن لديه
استعداداً للمساومات السياسية(خليفة.)215 :2011 ،

 7.6.2.3األفكار األيديولوجية والسياسية لحزب االتحاد الوطني (هئيحود هلئومي) :من الناحية
السياسية واأليديولوجية يلخص البرنامج السياسي الذي خاض الحزب على أساسه انتخابات الكنيست

الثامنة عشرة 2009م نظرته العامة ،ونلخص منه(خليفة:)214 -213 :2011 ،

 يعلن الحزب أن القدس هي العاصمة األبدية للشعب اليهودي في دولة إسرائيل ،وسيناضل لضمان
الوصول الحر إلى األماكن المقدسة كافة ،وبصفة خاصة حق اليهود في الصالة في جبل الهيكل

(الحرم القدسي الشريف) ،وسيعمل على منع أي بناء غير قانوني من جانب العرب في القدس
وفي مناطق الضفة الغربية.

 يعلن الحزب أن أمن إسرائيل ال يمكن تحقيقه بسهولة من خالل حل سياسي ،لذا يتعين على
إسرائيل أن تسيطر عسكرياً على "أرض إسرائيل".

 يجب أن تتمسك إسرائيل بالمبادئ التالية :حق الشعب اليهودي في أرضه بالتضافر مع حقه في
السالم واألمن ،واالتفاقيات كلها الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية باطلة ملغاة ،ولن تقوم
دولة أجنبية بين نهر األردن والبحر األبيض المتوسط.

 يتعهد الحزب بالمحافظة على طابع إسرائيل اليهودي الصهيوني .ويدين الحزب اقتالع اليهود من
بيوتهم وتهجيرهم قس اًر ،أو التخلي عن أي جزء من أرض إسرائيل.

 يؤمن الحزب بأهمية دراسة التوراة ،إال أن عدم المساواة في تحمل عبء الخدمة العسكرية
اإلجبارية ال يمكن القبول به ،لذا يشجع الحزب على الجمع بينهما.

 يعلن الحزب أن سياسة إسرائيل الخارجية يجب أن تركز على سيادة إسرائيل ،مع السعي للسالم

مع الشعوب العربية المحيطة بها بواسطة (السالم مقابل السالم) ،ويعارض الحزب التخلي عن

مرتفعات الجوالن.
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 بالنسبة لالجئين الفلسطينيين من عام 1948م ،يقترح الحزب ترحيلهم وتوطينهم في الدول العربية
مكان الالجئين اليهود الذين هاجروا من هذه الدول ،وتم استيعابهم في إسرائيل .أما بالنسبة

للفلسطينيين من غزة والضفة فيجب وفقاً للحزب المتشدد العمل على تطبيق خطة طوعية لهم عن
طريق تقديم الحوافز والتشجيع .أما الفلسطينيون الذين ال يعيشون في المخيمات فتطبق عليهم

خطة "الكانتونات"(الفي.)2010 ،

 ال يعترف الحزب بالسلطة الوطنية ويتعهد بالعمل على تفكيكها ،ويعد أن الحكومة اإلسرائيلية يجب
أن تمتنع عن تحويل األموال لها ،وتخصيصها للتعويض عن األضرار التي لحقت باالقتصاد

اإلسرائيلي نتيجة الهجمات الفلسطينية (الفي.)2010 ،

 االستيطان هو التعبير الذي يجسد المشروع الصهيوني .فهو يضمن حسب الحزب سيطرتهم على

البالد ويسهم في توزيع السكان ويجسد الثورة االجتماعية للشعب اليهودي .قائمة "االتحاد الوطني-

المفدال" ترى في استيطان البالد أهمية أمنية واقتصادية واجتماعية وتطالب بإقامة لجنة و ازرية

لشؤون االستيطان ،وذلك بهدف إقامة مستوطنات في مناطق غير مأهولة في أنحاء البالد
وتوسيعها (مدار.)2006 ،

وحزب االتحاد الوطني عبارة عن ائتالف مجموعة من أحزاب التي تمثل أقصى اليمين المتطرف

أيديولوجياً ،رغم اختالفها في مدى التشدد واالعتدال وفي قضايا أخرى ،إال أنها التقت جميعها على
هدف واحد هو "أرض إسرائيل الكبرى" ،ومارست جميع أنشطتها االستيطانية والسياسية لتحقيق هدفها.

ويعد الحزب الوحيد الممثل في الكنيست والحكومة الذي يطالب علناً بطرد الفلسطينيين قسرياً من

األراضي الفلسطينية.

 8.6.2.3هتكفا (األمل) :هو حزب سياسي علماني متطرف ،تأسس في أواخر عام 2007م ،وتم
تسجيله رسمياً بتاري

ألداد"،

()24

 9كانون األول /ديسمبر 2007م ،يترأس حزب "هتكفا" المتطرف "آرييه

ويعد الحزب الصراع مع الفلسطينيين حرب دينية ضد اليهود ،وضد حقهم بإقامة دولتهم

اليهودية في فلسطين ،لذلك فإنه يعارض تقسيم ما يطلقون عليه "أرض إسرائيل" ،ويعارض حل

 -24آري ألداد :ولد في مدينة تل أبيب في العام  .1950يقيم في مستوطنة كفار أدوميم الواقعة بالقرب من طريق
القدس -أريحا .يحمل درجة بروفيسور طبيب ،أنهى خدمته العسكرية برتبة عميد ،يحمل مواقف سياسية يمينية داعمة
لالستيطان بكل أشكاله .عضو في الكنيست الك  16وانتخب مجدداً للكنيست الك  17في القائمة االنتخابية المشتركة
لحزبي "هئيحود هلئومي (االتحاد الوطني) والمفدال"(مدار ،)2015 ،ويحظى بشعبية وبثقة من الجمهور اليميني

اإلسرائيلي ،وينشط في الترويج لمشروعه ،ويسجلون له خبرة في مجال جودة الحكم ومكافحة الفساد ،فهذا الرجل
الخطير يحظى بتأييد كبير لمشروعه في الشارع اإلسرائيلي ،وبين يهود الواليات المتحدة(السعدي.)2014 ،
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الدولتين ،ويرى الحزب أن وطن الفلسطينيين الحقيقي هو األردن ،وحل قضية الالجئين الفلسطينيين

فيها ،وفي الدول العربية التي استوعبت الجئين فلسطينيين في أعقاب حرب  ،1948مطالباً بأن تصبش
إسرائيل ذات سيادة على كل أراضيها غربي نهر األردن ،أي الضفة الغربية المحتلة(السعدي.)2014 ،

وحسب مشروع الحزب ،فإن عرب الداخل في المنطقة  ،1948الذين يحملون الجنسية

اإلسرائيلية ،يحق لهم الحصول على الجنسية الفلسطينية بدالً من اإلسرائيلية ،مع بقائهم كسكان مقيمين

فقط ،وأن عليهم دفع الضرائب ،أما بالنسبة لفلسطينيي الضفة الغربية ،فإنه ال يمانع في بقائهم فيها،

وادارة شؤونهم المدنية في إطارات بلدية وقروية ،دون حقوق وطنية ،بل إن حقوقهم الوطنية تكون في

المملكة األردنية الهاشمية ،ويصوتون للبرلمان في عمان الذي يصفه بأنه يمثل الشعب الفلسطيني،

ومن جهة ثانية فإنه يطالب بتطبيق القانون القضائي اإلسرائيلي على الضفة الغربية ،أي ضمها إلى
إسرائيل على مراحل ،في البداية على المستوطنات(السعدي .)2014 ،وهذا يؤكد خطورة االعتراف

بيهودية دولة إسرائيل ،التي تؤدي إلى خطر تشريد ما يزيد عن مليون ونصف المليون فلسطيني من

فلسطينيي الداخل.

 9.6.2.3حركة أرض إسرائيل لنا( :)25هو حزب ديني يميني صهيوني متطرف ،أسسه الحاخامان
شالوم دوف وباروخ مارزل في  11تشرين ثاني /نوفمبر 2008م ،وقبيل انتخابات الكنيست ،2009

اندمج الحزب في االتحاد الوطني ،وكان مايكل بن آري مرشش الحزب في قائمة االتحاد الوطني حاز
على عضوية الكنيست  ،2009ويرفض الحزب قيام دولة فلسطينية ،كما يرفض تفكيك

المستوطنات(مدى الكرمل.)4-3 :2013 ،

وتمثل البرامج السياسية والمشاريع المرفوضة فلسطينياً وعربياً وربما دولياً ،التي تطرحها

األحزاب الصهيونية الدينية المتحدة في حزب البيت اليهودي والمندمجة في حزب االتحاد الوطني،

رؤية استراتيجية وحقيقية ألصحابها ،وقد تكون هذه المشاريع غير قابلة للتنفيذ في الوقت الحاضر،
خطر استراتيجياً في المدى المنظور خاصة في ظل تنامي اليمين المتشدد والذي أصبش
لكنها تمثل
اً

 -25هناك حركة أخرى تسمى (حركة أرض إسرائيل الكاملة) ،كانت تسمى في بدايتها أرض إسرائيل الكبرى ،وهي أول
حركة يمينية متطرفة تبرز إلى الوجود بعد حرب عام  1967مباشرة بتاري  1تموز /يوليو 1967م ،حين أقام الحاخام

األكبر شلومو غورين احتفاالً بمنزله بمناسبة تحقيق (نبوءاته) ،وهي نبوءة احتالل األراضي العربية(دوعر:2012 ،

 .)136وقد جمعت بنية حركة (أرض إسرائيل) أفراداً من الحركات العمالية والدينية والقومية في إطار واحد ،وكان
هدفها األساس هو تحقيق استيطان زراعي حضري واسع ،والدمج االقتصادي لألراضي ،وتطبيق القانون اإلسرائيلي
على هذه المناطق ،وعلى المدى البعيد ضم نهائي بشكل قانوني رسمي لألراضي المحتلة إلى إسرائيل(شعبان:2010 ،

.)238-237
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برغماتية في سياسته الداخلية ،من حيث توسيع آفاق الحزب ليشمل الجميع ،وال يقتصر على فئة
أكثر ا
المتدينين ،وهو األمر الذي يعجل في وصوله إلى سدة الحكم.
 3.3الشخصيات القيادية في حزب البيت اليهودي:
باإلمكان توزيع الشخصيات القيادية للحزب إلى عدة مجموعات فرعية ،بحسب انتماءاتهم

الدينية واأليديولوجية ،ووفق ميولهم في المسائل االجتماعية أو وفق أصولهم .رغم أن مثل هذا التقسيم

لن يكون دقيقاً إال أن هؤالء هم التصنيفات الخمسة األبرز في حزب البيت اليهودي .وهذه التصنيفات
هي :جيل الشباب "الفيس بوك" ،والحاخامات ورجال الدين ،والموظفون والمستوطنون ،والعلمانيون،
والقوة النسائية .وسوف نذكر أكثر الشخصيات القيادية في كل من التصنيفات السابقة ،وسنسلط الضوء
على أبرزها وأكثرها نشاطاً في كل مجموعة.
 1.3.3جيل الشباب -نفتالي بينت  -قائد من جيل الفيس بوك:
يشكل الشباب عصب أي تنظيم سياسي ،ويحمل الشباب أفكا اًر ورغبات متجددة ،وفي حزب

البيت اليهودي لم يصل الشباب إلى رأس الهرم ،إال بعد صراعات وخالفات مع الجيل المؤسس ،نفتالي
بينت أحد هذه القيادات الشابة التي نجحت في الوصول إلى رئاسة الحزب.
 1.1.3.3حياته :ولد نفتالي بينت في مدينة حيفا عام 1972م ،متزوج وله أربعه أوالد ،ويسکن في

مدينه رعنانة .درس الحقوق في الجامعة العبرية ،وهو مؤسس ومدير عام شرکه الحاسوب والبرمجة

"سايوته" .وشغل في السابق مناصب عديدة من بينها رئيس ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،
ومدير عام مجلس االستيطان (بينت .)2015 ،حقق بينت نجاحات مهنية عالية في مجال التكنولوجيا

والصناعات الدقيقة ،تحت مظلة البيت اليهودي؛ ليكون نموذج الشاب اليهودي الناجش ليخاطب
المجتمع اإلسرائيلي وجمهور الشباب على وجه الخصوص بأسلوب نشط بداخله من جديد الصهيونية
الدينية المتجددة ،التي جمعت بين ثناياها المتدين والعلماني ،ونجش بذلك الدمج ما بين القيم القومية

لإلسرائيليين والديانة اليهودية (وتد.)2013 ،

وجاء بينت بخطاب جديد ال يركز على قضية الصراع والمستوطنات فقط ،فهو شخصياً ال

يسكن في مستوطنة ،بل في إحدى المدن الغنية داخل الخط األخضر )رعنانا( ،وأصبش ثرياً نتيجة
نجاحه في سوق الصناعات التكنولوجية .وأ ارد بينت أن يكون "البيت اليهودي" ،بيتاً لكل اليهود داخل

إسرائيل وخارجها ،فركز في خطابه على القيم اليهودية ،المساواة في توزيع العبء االقتصادي

والعسكري )تجنيد الجميع في الجيش أو في الخدمة المدنية( ،وأدخل إلى قائمته مرشحة غير متدينة
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وسوق نفسه
وهي إيليت شاكيد؛ للتأثير على قطاعات اجتماعية جديدة في المجتمع اإلسرائيليّ ،
كشخصية عصرية متطورة (مصطفى.)48 :2013 ،
ويعد نفتالي بينت قائداً إنما دون أي تفويض ديني ،ويمثل بينت الوسط القوي الصاعد في
إطار أفراد الصهيونية الدينية ،الذين يطلق عليهم تسمية "متدينون اليت" ،غالبيتهم صغار السن ممن
ال يلتزمون كثي اًر بالوصايا ،إنما متمسكون جداً باأليديولوجية اليمينية ،وهكذا أصبش بينت قائد المتدينين
والعلمانيين من الجيل الصغير(شاحام ،)2015 ،والجدير بالذكر أن بينت يجيد اللغة اإلنجليزية والفرنسية،
ويتواصل مع معجبيه عبر شبكات التواصل االجتماعي (الفيس بوك) و(التويتر) ،حيث أن بينت يجيد

اللغة اإلنجليزية بفضل والديه اللذين هاجروا من الواليات المتحدة(بينت.)2015 ،
 2.1.3.3خدمته العسكرية :أدى بينت الخدمة العسكرية اإللزامية في العام 1990م ،لمدة ثالث
سنوات ،وتطوع بعد ذلك في الجيش النظامي لثالث سنوات

أخرى(مدار.)27 :2015 ،

وخدم في الجيش

اإلسرائيلي في الوحدات الخاصة لهيئة األركان "الکومندوز" ،قائداً لكتيبة في وحدة "مجالن" ،التي قادت

القوة األكبر في إسرائيل ،في عملية كانت تهدف إلى القضاء على المقاومة في جنوب لبنان .وارتكب

بينت مجزرة بقصف مقر اليونيفيل التابع لألمم المتحدة في قرية قانا عام 1996م ،راح ضحيتها تقريباً

( )102مواطن لبناني ،وجاء في التقرير "أن بينت عمل من تلقاء نفسه ،بخالف األوامر التي تلقاها".
وسرح بينت من الجيش برتبه رائد ،وهو مازال حتى تاري إعداد هذا البحث برتبة رائد احتياط في

الجيش

(بينت.)2015 ،

 3.1.3.3حياته السياسية :بدايات بينت بالحقل السياسي كانت في العام 2006م ضمن حزب
الليكود ،بعد مشاركته في حرب لبنان الثانية ،قامت إيليت شاكيد مديرة مكتب رئيس المعارضة آنذاك
بنيامين نتنياهو بتجنيد بينت للعمل كرئيس طاقم في مكتب نتنياهو(مصطفى .)48 :2013 ،أدار بينت

االنتخابية لالنتخابات التمهيدية البرايمريز في سنة 2007م و2008م .ترك بينت ومعه
حملة نتنياهو
ّ
إيليت شاكيد مكتب رئيس المعارضة؛ بسبب مواقفه المناهضة لالنسحاب من الضفة واخالء
المستوطنات ،وظهر أن خالفات مع سارة نتنياهو -زوجة بنيامين نتنياهو -عجلت تركه لمنصبه
واالبتعاد كلياً عن نتنياهو (وتد.)2013 ،
في العام  ،2010أسس مع إيليت شاكيد حركة "إسرائيل لي(( ")26يسرائيل شيلي) (مدار،

 ،)27 :2015كما شغل بينت في العام نفسه لمدة عامين منصب المدير العام لمجلس المستوطنات
 -26حركة يسرائيل شيلي "إسرائيل لي" تأسست في العام 2010م ،على يد نفتالي بينت وايليت شاكيد ،وهي من
الحركات اليمينية المتطرفة ،التي تعمل في محيط المؤسسة الحاكمة والكنيست ،وتعنى برصد شؤون اإلعالم المعادي=
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(ييشع) ( .)27وقد قاد في هذا المنصب حملة محاربة تجميد البناء في المستوطنات التي بادرت إليها
حكومة نتياهو (مصطفى.)48 :2013 ،

بعد ذلك ،في العام  ،2012قام بينت إلى جانبه الراب أبيحاي رونتسكي وايليت شاكيد

بتأسيس حركة "إسرائيليون( .")28أعلن كل من بينت ورونتسكي وشاكيد في منتصف العام 2012

انضمامهم إلى صفوف الحزب اليميني الديني (البيت اليهودي) وهو تحالف بين حزب المفدال -
الصهيونية الدينية وحزب االتحاد الوطني ،وفي شهر تشرين الثاني من العام نفسه ،تنافس بينت في
االنتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب ضد زفولون أورليف ،وتغلب عليه(مركز الدراسات اإلسرائيلية:2013 ،

 .)4-3بعد فوزه ،أعلن بينت أنه ينوي تطبيق أهداف حركة "إسرائيليون" في إطار "البيت اليهودي"،

وكذلك أعلن أنه يفتش أبواب الحزب النضمام العلمانيين إلى صفوفه ،وشجع ترشيش إيليت شاكيد

العلمانية في االنتخابات التمهيدية الداخلية لحزب "البيت اليهودي" ،وقد حافظ على التحالف بين

=إلسرائيل وتعمل على تحسين صورة إسرائيل في اإلعالم العالمي ،وتنشط بين شريحة الشباب ،خاصة في
الجامعات(مدار ،)27 :2015 ،نشطت في األساس الحركة في العمل على تأليب الرأي العام اإلسرائيلي ضد

المنظمات والحركات والجمعيات ذات التوجه اليساري واليساري الصهيوني المناهض لالحتالل ،ونظمت العديد من

المظاهرات ضد توجهات تلك األطر وحمالتها(جرايسي .)58 :2014 ،وفي العام  2011شاركت الحركة في حملة
االحتجاجات الشعبية التي اندلعت في إسرائيل لكنها عادت وانسحبت من تلك الحملة ،بزعم أن قيادتها رافضون للخدمة

العسكرية وجهات يسارية ،والحقاً دعمت الحركة ما يسمى "مجلس ييشع" وهو مجلس المستوطنات في الضفة ،ونشطت
الحركة لتسويق أجندة ذلك المجلس لفرض ما يسمى "السيادة اإلسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة (مدار.)2014 ،

 -27مجلس المستوطنات "مجلس ييشع" :أقيم هذا المجلس في العام  ،1980ويضم قادة المستوطنين وأحزابهم
وحركاتهم ،وبشكل خاص رؤساء المستوطنات ،وهو مجلس مسجل كجمعية ،ولكنه ينشط بمستوى هيئة حكومية ،ويؤخذ

موقفه بالحسبان في دوائر القرار اإلسرائيلية ،ومنه تخرج أسماء تصل إلى مناصب رفيعة جداً في مؤسسات الحكم،

جريسي .)60 :2014 ،يشكل هذا المجلس اإلطار الرسمي التنظيمي األعلى
وأيضاً في الكنيست والحكومة ( ا
للمستوطنات في الضفة الغربية (وقطاع غزة قبل خطة االنفصال) ،ويعمل هذا المجلس على وضع الكثير من
المخططات االستيطانية في جميع أنحاء الضفة ،ويعمل على التنسيق بين رؤساء مجالس المستوطنات ،وينظم عمل
حركات المستوطنين ،لدى مواجهة أي مخططات حكومية قد تحد من االستيطان في أي مرحلة من المراحل السابقة
( .)Khalfa, 2005: 182ويرمي المجلس إلى توسيع االستيطان ودعمه من الناحية السياسية والقانونية واإلعالمية

(خطيب.)3 :2013 ،

 -28تهدف حركة إسرائيليون إلى إعادة الصهيونية والصهاينة إلى وسط إسرائيل ويقصد بها مناطق تل أبيب ومحيطها
التي يصنفها كمناطق تميل نحو اليسار والعلمانية أكثر منها نحو الصهيونية ،لذلك أطلق مبادرة لفتش حوار بين

المتدينين والعلمانيين؛ ليعلن في أيار  2012عن دخوله المعترك السياسي عبر بوابة حرة "اإلسرائيليون" باالشتراك مع

الحاخام افيحاي رونتسكي وايليت شاكيد؛ ليخرج رسميا من صفوف حزب الليكود (مركز الدراسات اإلسرائيلية:2013 ،
.)4-3
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المفدال واالتحاد القومي ضمن قائمة البيت اليهودي ،وخاضا االنتخابات معاً(مركز الدراسات اإلسرائيلية،

.)4 :2013

 4.1.3.3مواقفه السياسية واأليديولوجية :ال يأبه بينت باالنتقادات الموجهة للسياسة االسرائيلية من
قبل العالم ،جراء السياسات المتطرفة والمتشددة التي تتبعها الحكومة اليمينية خاصة فيما يتعلق
باالستيطان ،وعملية التسوية السياسية ،ويرفض بينت الضغوطات الدولية التي أصبش نتنياهو يتعامل

معها بدبلوماسية وبحنكة سياسية جراء ما يتمتع به من خبرة وتجربة في العالقات الدولية والسياسة

الخارجية ،وال يرى بينت أي حرج في تحويل أيديولوجية الدولة ،فقد حاول في السنوات األخيرة أكثر من
محاولة تحويل إسرائيل إلى دولة

دينية(شاحام.)2015 ،

 5.1.3.3مشاركته في الحكومة :ترأس بينت قائمة حزب "البيت اليهودي" االئتالفية ،في انتخابات
العام 2013م ،وتولى بينت في حكومة بنيامين نتنياهو الك 33حقيبة االقتصاد الموسعة ،وكان شخصية

قوية في الحكومة ،استطاع بينت بعد انتخابات 2013م ،أن يكون الشخصية التي ال تجد منافساً لها

في هذا اإلطار السياسي ،واستخدم شعبيته لفرض التركيبة القائمة وفق ما

يريد(مدار.)26 :2015 ،

جاء نفتالي بينت إلى رئاسة الحزب نتيجة انتصار جيل الشباب على القيادة التقليدية للحزب،
وعمل على إعادة صياغة الحزب بما يتناسب والتطورات البيئية ،فانتقل به من الحالة الكالسيكية

التقليدية إلى الحداثة والمعاصرة ،ولم يعد البيت اليهودي حزب القلنسوات المنسوجة والمستوطنين

المتطرفين ،ولم يقتصر الحزب في حشده على الجمهور الديني والتوراتي األشكنازي فقط ،بل أصبش
الحزب هو بيت لليهود أجمع داخل إسرائيل وخارجها ،بصرف النظر عن العقيدة والطائفية واإلثنية

وغيرها ،بعبارة أخرى أصبش الحزب في عهد نفتالي بينت أكثر حداثة وعقالنية ،ومفتوحاً على كل

القضايا رغم تطرفه في قضايا الصراع العربي اإلسرائيلي.
 2.3.3الحاخامات ورجال الدين:

هنالك مجموعة قوية جداً داخل حزب البيت اليهودي من الحاخامات الذين ُيمثلون السلطة
الدينية داخل الحزب ،أبرزهما :الحاخام إيلي بن دهان ،والحاخام العسكري أفيخاي رونتسكي .وسوف

نسلط الضوء على الحاخام إيلي بن دهان كأحد الحاخامات األكثر تطرفاً في البيت اليهودي.
 1.2.3.3الحاخام إيلي بن دهان:

الحاخام إيلي بن دهان من مواليد مدينة الدار البيضاء سنة  ،1954قبل أن تهجر أسرته

المغرب وعمره ال يتجاوز السنتين لتستوطن بمدينة "بئر السبع" في فلسطين .متزوج وأب لتسعة أبناء،
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ويسكن حالياً في القدس (في أحد األحياء االستيطانية) ،حاصل على اإلجازة في إدارة األعمال
والماجستير في اإلدارة العامة من الجامعة العبرية في القدس ،قبل أن يتولى منصب مدير مكتب

مردخاي الياهو ،كبير حاخامات إسرائيل السابق سنة  ،1983عين بن دهان حاخاماً من قبل الحاخام

أبراهام شابي ار والحاخام مردخاي الياهو ،ليتولى بعد ذلك منصب المدير العام لنظام المحكمة الحاخامية
في عام  ،1989وهو المنصب الذي شغله لمدة  21عاماً (بوتوراوت.)2015 ،

 1.1.2.3.3مواقفه السياسية واأليديولوجية :قدم بن دهان مشاريع قوانين من ضمنها السماح لليهود
بالصالة والدخول إلى المسجد األقصى في الحكومة السابقة 2013م ،أثناء توليه منصب نائب وزير
األديان اإلسرائيلي ،كذلك توجد لديه دعوات متطرفة كانت آخرها المطالبة بهدم منزل شاب فلسطيني

استشهد برصاص الجيش اإلسرائيلي بالقرب من مستوطنة "شيلو" شمال غربي رام هللا ،بدعوى طعن
فعال على من يحاول تنفيذ أي عملية
جندي إسرائيلي ،وقال" :يجب هدم منزل منفذ العملية فو اًر كرد ّ
أو المساس بأمن إسرائيل" (جريدة األيام.)5 :2015 ،
وينظر بن دهان إلى الفلسطينيين نظرة عنصرية دونية ،فهو يرى أن "الفلسطينيين غير مثقفين

بشر" ،وأثناء مناقشة معارضته
من أجل السالم ،وهم أيضاً ال يريدون ذلك إنهم كالحيوان ،إنهم ليسوا اً
لتشريع في الكنيست عام 2013م ،منش األزواج المثلية ذات امتيازات الضرائب كاألزواج المغايرة ،قال

دهان لصحيفة معاريف :إن المثليين اليهود أفضل من غير اليهود -مثليين كانوا أو مغايرين ،وقال

كذلك إن معارضته لمشروع القانون سببها ليس التمييز ،بل التزامه بالحفاظ على الطابع اليهودي
إلسرائيل"(بيليجي .)2015 ،وحقق الحاخام إيلي بن دهان نجاحاً كبي اًر في االنتخابات التمهيدية الداخلية،
وهو يمثل التيار الديني األكثر تطرفاً ،وأكثر تديناً من زعيم الحزب بينت (شاحام.)2015 ،

 2.1.2.3.3مشاركته في الحكومة :وصل بن دهان إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات 2013م،
وكان من مؤسسي قائمة حزب "البيت اليهودي" االئتالفية ،وحل رقم ( )4في القائمة ،وهو من أبرز

حاخامات المستوطنين ،وشغل مناصب في المؤسسات الدينية اليهودية ،وفي مدارس ومعاهد دينية
متطرفة ،كما تولى مسؤوليات في "الكنيس اليهودي" ،الجاثم عند حائط البراق .وتولى في حكومة

بنيامين نتنياهو  2015 -2013نائب وزير األديان ،بصالحيات وزير(مدار .)47 :2013 ،ويعد

الحاخام إيلي بن دهان أحد الحاخامات السفارديم التقليديين ،األكثر تطرفاً والذين يهتمون بقضايا الدين
واالستيطان وال يبدون اهتماماً كبي اًر بالقضايا األخرى ،وهو بذلك يعبر عن الوسط الديني السفاردي

المتطرف في الحزب ،لذلك يعد منافساً قوياً مؤث اًر داخل الحزب.
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 3.3.3الموظفون والمستوطنون:
أحد األوساط القوية داخل الحزب هو وسط الموظفين الذين يهتمون بضمان التدفق الدائم

لألموال الحكومية إلى المستوطنات .وزير اإلسكان السابق ،أوري أريئيل ورئيس لجنة المالية السابق

نيسان سلومينسكي هما الشخصيتان الممثلتان لهذا الوسط .وتعد نائبة الكنيست أوريت ستروك أيضاً

ممثلة للمستوطنين .لهذا السبب فإن شعبيتهم كبيرة داخل الحزب ،ولكن الجمهور اإلسرائيلي الواسع
ينظر إليهم على أنهم الذين يستغلون أموال الجمهور .لكن بينت يقوم بإخفاء هذه المجموعة عن أعين

الجمهور ،ويضعهم في مناصب اقتصادية هامة(شاحام .)2015 ،وسوف نتناول بالدراسة وزير اإلسكان

السابق أوري أريئيل.

 1.3.3.3أوري أريئيل:
ولد أوري أريئيل في  22كانون األول /ديسمبر من العام  1952في مدينة العّفولة الواقعة في

شمال فلسطين ،متزوج وله ستة أبناء ،ويستوطن في مستوطنة "كفار أدوميم"(مدار ،)34 :2013 ،والده،
يتسحاق ،كان من مؤسسي الكيبوتس الديني ،ووالدته من أصول ألمانية ،وفي العام 1971م انضم

أريئيل إلى صفوف الجيش اإلسرائيلي ألداء خدمته العسكرية ،حيث انضم إلى اللواء السابع في سالح
المدفعية ،وشارك في حرب أكتوبر 1973م ،كان أريئيل قائداً في سرية "حرميش" ،التابعة لسالح

المدفعية وقد سرح من صفوف الجيش اإلسرائيلي في العام  1975برتبة رائد(خطيب.)3 :2013 ،

 1.1.3.3.3حياته السياسية :بدأ أريئيل حياته السياسية سكرتي اًر لحركة "أمناه( ")29االستيطانية،

المعروفة بنهب األراضي الفلسطينية ،من خالل تزوير صفقات األراضي ،وهو يعد من أبرز قادة
المستوطنين المتطرفين ،وتولى مناصب عدة في قطاعهم ،وشغل منصب السكرتير العام لمجلس

المستوطنات في الضفة الغربية في الفترة الواقعة بين العامين 1990 -1989م(مدار،)34 :2013 ،
كذلك شغل منصب رئيس قسم االستيطان في و ازرة األمن اإلسرائيلية ،وكذلك كان عضو إدارة في

الصندوق القومي اليهودي ،وشغل أيضاً منصب رئيس المجلس المحلي األول لمستوطنة (بيت ايل)

الواقعة شمالي مدينة رام هللا لمدة ثالثة أعوام(خطيب.)4-3 :2013 ،

 2.1.3.3.3مشاركته في الحكومة :بعد اغتيال الوزير األسبق راحبعام زئيفي ،في العام 2001م،

شغل أوري أريئيل منصبه عضواً في الكنيست اإلسرائيلي عن حزب االتحاد الوطني .ومنذ دخوله

29
غزة والجوالن
كل من الضّفة الغر ّبية وقطاع ّ
 أقيمت حركة "أمناه" في العام 1978م ،ابتغاء بناء المستوطنات في ّوالجليل والنقب ،حيث تقوم ببناء مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة ،وتعمل مكاتبها من مدينة القدس ،وتعد

االستيطانية الوحيدة التي لها مكاتب في القدس(خطيب.)3 :2013 ،
الحركة
ّ
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للكنيست ،شغل أوري أريئيل عضوية لجان برلمانية جمة عمل من خاللها على دعم االستيطان؛ فعلى

سبيل المثال :في الكنيست السادسة عشرة شغل أريئيل عضوية عشر لجان برلمانية .كذلك ترأس عددًا
من اللجان مثل اللجنة المشتركة لميزانية و ازرة األمن ولجنة شؤون مراقب الدولة ولجنة األشخاص

الذين جرى إخالؤهم من غوش قطيف ،كما شغل عضو في مجموعات ضغط على البرلمان ،مثل
المجموعة من أجل جونثان بوالرد( ،)30والمجموعة من أجل مجلس المستوطنات ،وت أرّس مجموعة

القانونية إلى إسرائيل ،وفي حكومة نتنياهو  2013شغل أريئيل
الضغط في موضوع الهجرة غير
ّ
منصب وزير اإلسكان(خطيب .)4 :2013 ،واآلن هو يتقلد منصب وزير الزراعة في االئتالف الحكومي
الك  ،34ونائب في "الكنيست العشرين" عن حزب البيت اليهودي.
وقاد أرئييل خالل سنواته في الكنيست سلسلة من أخطر القوانين العنصرية ،خاصة تلك

الموجهة ضد الفلسطينيين ،كما قاد محاوالت قوانين تهدف إلى عرقلة حل الصراع بإقامة دولة
فلسطينية .وتولى في حكومة بنيامين نتنياهو  ،2015 -2013و ازرة اإلسكان ،فوضع مخططات لبناء

عشرات آالف البيوت االستيطانية في جميع أنحاء الضفة ،وسعى لزيادة ميزانيات المستوطنات (مدار،

.)34 :2013
ومن الجدير ذكره أن أريئيل كان من المبادرين إلقامة عدة مستوطنات ،منها مستوطنة ميشور

أدوميم وكفار أدوميم ،عالوة على عشرات المستوطنات األخرى التي ساهم في إقامتها ،كما أنه ساهم

في إقامة حي جديد لليهود المتدينين في ضاحية "هار يونا" الواقعة في مدينة "نتسيرت عيليت" القريبة

المتدينين
من مدينة الناصرة العربية والتي من المتوّقع أن تستوعب نحو عشرة آالف شخص من اليهود
ّ

(خطيب.)5-4 :2013 ،

 3.2.3.3.3مواقفه السياسية المتشددة :باإلضافة إلى كونه من النواة الصلبة لحركة االستيطان
والتيار الصهيوني الديني ،عرف أريئيل بمواقفه السياسية المتشددة تجاه الحلول السلمية واقامة دولة
فلسطينية .وقد استمر أريئيل في تبني هذه المواقف بعد دخول حزب البيت اليهودي في التحالف
ّ
الحكومي .ففي مقابلة تلفزيونية أجريت معه صرح أنه لن تكون هناك اتفاقيات سالم مع الفلسطينيين،

 -30جونثان بوالرد هو مواطن أمريكي يهودي األصل اتهم بالتجسس لصالش إسرائيل من قبل البحرية األمريكية
والمباحث الفدرالية عام  ،1985وحكم عليه  1987بالسجن مدى الحياة(خطيب ،)4 :2013 ،وبعد قضاء ثالثين عاماً
في السجن أفرجت السلطات األمريكية عنه في  20تشرين الثاني /نوفمبر  ،2015غير أنه إفراج مقيد ألنه ال يستطيع
مغادرة األراضي األمريكية لخمس سنوات بعدما تم رفض طلب نقله إلسرائيل مقابل تنازله عن الجنسية األمريكية(موقع

الجزيرة نت)2015 ،
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وبخاصة أنه أكثر من  700ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس ،كذلك رفض فكرة إخالء أو
تجميد أي مستوطنة؛ من أجل توقيع اتفاقيات مع الفلسطينيين(خطيب.)5 :2013 ،

ويجمع أريئيل بين الصفتين الموظفين والمستوطنين ،ويعد أريئيل من أكثر المستوطنين تطرفاً

وتشدداً ،والذين كان لهم الباع األكبر في بناء المستوطنات ،حيث أقام أريئيل العديد من المستوطنات،

وأخطر من ذلك أن أريئيل أصبش وزي اًر لإلسكان؛ فقد سخر كل جهده أثناء توليه للو ازرة في دعم

النشاط االستيطاني.

 4.3.3العلمانيون:
إيليت شاكيد ،صديقة بينت العلمانية ،اإلعالمي يانون ميغيل ورئيس منظمة "إن أردتم" رونين
شوفال هم ممثلو اليمين العلماني في القائمة .ال ُيعد أي منهم متديناً بشكل واضش ،وفي السابق كان
هؤالء األشخاص داعمين لحزب الليكود بشكل مفهوم ضمناً .حتى اآلن ال يبدو أن لهم قوة داخل

الحزب ولكن محبة بينت لهم قد تعوض عن ذلك .وجاء تجنيد أمثال هؤالء لحزبه من أجل توسيع حجم

الشريحة الداعمة للحزب ،وجعل حزب البيت اليهودي أكبر حزب في كتلة اليمين  -أكثر من الليكود -
ربما في االنتخابات القريبة(شاحام .)2015 ،وسنسلط الضوء هنا على رونين شوفال لمواقفه العدائية

للعرب واليسار على حد سواء.
 1.4.3.3رونين شوفال:
رونين شوفال ،يميني علماني متطرف ،عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي ،متزوج

ولديه أربعة أطفال ،حاصل على درجة الدكتوراه في الفكر السياسي اليهودي ،وهو كاتب عمود في
جريدة معاريف ،ومؤلف كتاب رؤية هرتزل ،وعضو في المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية.

ومؤسس القاعدة الصهيونية الحركة الطالبية (ايم) ،ورئيسها لمدة ثماني سنوات منذ إنشائها (-2007
()31

 ،)2013ومؤسس حركة "أم ترتسوا"

منظمات الهيكل المزعوم(باروخ.)2011 ،

(لو أردتم) المتطرفة والتي تنضوي ضمن ما يسمى ائتالف

 -31ام ترتسوا )إن شئتم) هي حركة اليمين المتطرف األبرز من حيث حجم نشاطها في أروقة الحكم ومن ضمنها
أروقة الكنيست ،ومختلف المؤسسات ،من تعليمية واقتصادية وغيرها ،وقد تأسست في العام  ،2007وفي عنوانها
العريض تدعو الحركة إلى "تعميق المفاهيم الصهيونية" ،ومن أبرز نشاطات هذه الحركة ،دعم األجندة اليمينية

المتطرفة ،ومحاربة كل ما هو خارج السرب ،مثل كليات في جامعات كبرى ،ومناهج دراسية جامعية ومدرسية ،وتالحق

جمعيات ومراكز وشخصيات ذات توجه إسالمي ويساري ،ويساري صهيوني ،إضافة إلى مالحقة النواب العرب =
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 1.1.4.3.3مواقفه السياسية واأليديولوجية :يبدي شوفال مواقف سياسية متشددة ضد العرب
واليسار اإلسرائيلي على حد سواء ،وهو من دعاة "أرض إسرائيل الكبرى" ،فخالل فك االرتباط مع غزة

عام 2005م ،أضرب عن الطعام لمدة  12يوماً احتجاجاً على االنسحاب .وهو يحمل مسؤولية التنازل
عن "أرض إسرائيل" إلى اليسار اإلسرائيلي(شوفال.)2011 ،

ويرى شوفال أن معاداة الصهيونية تنبعث منها رائحة الخيانة" :فها هو ذا اليسار ،بدل أن ينتظر

ويصبر ليأخذ دوره في الحكم ،يطمش إلى إفشال اليمين بوسائل معادية للديمقراطية وغير شرعية،

باالنضمام إلى حكومات معادية خارج البالد تبذل له موارد ُخصصت لضعضعة منعة إسرائيل الدولية.
وبهذا يحول شوفال الحكومة في القدس إلى حكومة فايمر واليسار اإلسرائيلي إلى أولئك الذين اتهمهم
دعائيو اليمين في ذلك الوقت "بطعن األمة في ظهرها"(باروخ.)2011 ،

ودعا رونين شوفال إلى رفع العلم اإلسرائيلي في المسجد األقصى المبارك ،وذلك بهدف تعزيز

ما أسماها السيادة اإلسرائيلية التي تتيش لليهود أداء صلواتهم التلمودية بداخله بحرية مطلقة .وقال :إنه

"في حرب األيام الستة رفع الحاخام موطي جورن شعار "جبل الهيكل بأيدينا" ،لكن الوضع اآلن تغير"،
وأضاف شوفال "حان الوقت لتطبيق وفرض السيادة اليهودية على المسجد األقصى" ،مشي اًر إلى أن

وزير الشرطة في المؤسسة اإلسرائيلية يتسحاك أهرنوفيتش يبدو ليونة في التعامل مع األوضاع على

األرض في المسجد األقصى ،مطالباً إياهم السماح لليهود باقتحام األقصى وأداء صلواتهم التلمودية
ورفع العلم اإلسرائيلي بداخله(سليمان.)2015 ،

وقاد شوفال العديد من الحمالت العامة :المطالبة بحقوق الجنود ،ودمج األقليات في المجتمع

اإلسرائيلي الصهيوني؛ من أجل تعزيز المسؤولية المتبادلة ،وفضش العالقة بين صندوق إسرائيل الجديد
وتقرير غولدستون ،وتكذيب النكبة التي أطلق عليها "النكبة ه ارء" ،والنضال من أجل الديمقراطية ،ومنع
االنقالب القضائي ،ومحاربة المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا(باروخ .)2011 ،يعد شوفال من أكثر

المتطرفين العلمانيين ،وهو إلى جانب عدائه للعرب يحمل الكراهية لليسار ،ويتهمهم بالخيانة ،ومساعدة
=وشخصيات عربية بسبل شتى و مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية ،كما تقف الحركة من خلف مبادرات قوانين
جريسي .)52 :2014 ،في سابقة قضائية ،أقرت المحكمة المركزية في القدس
وق اررات حكومية ،ذات توجه عنصري( ا
في أيلول /سبتمبر  ، 2013بوجود خطوط تشابه بين حركة "إم ترتسو" اليمينية وبين الفاشية .وردت بناء على ذلك

دعوى القذف والتشهير التي قدمتها الحركة ،بقيمة  2.6مليون شيكل ،ضد ثمانية من نشطاء "اليسار اإلسرائيلي" كانوا
قد أقاموا مجموعة على الفيسبوك تحت عنوان "إم ترتسو" حركة فاشية ،تقوم بشكل ممنهج بمالحقة النشاط الطالبي

العربي في الجامعات اإلسرائيلية عن طريق التحريض على الناشطين بطرق عديدة ،ومنها النشر المحرض ضدهم عبر
شبكات التواصل االجتماعي وعن طريق فعاليات تحريضية مختلفة أخرى(عرب .)2013 ،48
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الفلسطينيين في المحافل الدولية ضد إسرائيل ،وقد سلط قلمه في جريدة معاريف اليمينية ضد اليسار،

الذي يتهمه بتشكيل منظمة تراتسو الفاشية ،لذلك يحارب شوفال على جبهتين ،وهو ما يشكل تصدعاً
غير مسبوق في الداخل الصهيوني بين اليمين واليسار ،الذي وصل الى حد االتهامات المتبادلة

بالخيانة والفاشية.

 5.3.3القوة النسائية:
في الماضي ،كان وجود نساء في حزب ديني صعباً ومستحيالً .ولكن يبدو البيت اليهودي في

عهد بينت مختلفاً تماماً .تُمثل نائبة الكنيست شولي معلم ،التي انضمت ألول مرة للكنيست السابقة
وستكون أيضاً في الكنيست القادمة ،والوسط النسائي في الصهيونية الدينية بشكل جيد .ستنضم إليها

أيضاً سيدة التربية سارة إلياش ،إيليت شاكيد وأوريت ستروك(شاحام .)2015 ،وسنتناول إيليت شاكيد
بالدراسة ،حيث تعد شاكيد من الوجوه الشابة النشطة المميزة داخل الحزب ،وتتميز شاكيد بمواقفها

المتطرفة ونشاطها البرلماني والسياسي.
 1.5.3.3إيليت شاكيد

 1.1.5.3.3حياة شاكيد الشخصية :نشأت إيليت شاكيد ( )39عاماً في تل أبيب ،متزوجة من طيار
عسكري ولديها طفالن ،انضمت إلى الحركة الكشافية بل وكانت على رأس الكتيبة .فازت منذ الثانوية
في االنتخابات التي جرت في مدرستها عندما مثلت حزب الليكود .نشأت في بيت منقسم من الناحية

السياسية :كانت والدتها معلمة لدراسات الكتاب المقدس ويسارية في آرائها ،بينما كان والدها ،المولود

في العراق ،مدقق حسابات وأحد أعضاء حزب الليكود .خدمت في الجيش في لواء جوالني وبعد

تسريحها درست في جامعة تل أبيب وحصلت على شهادة في هندسة الكهرباء وعلوم الحاسوب(دكة،

 .)2015تقول شاكيد :إ نها كانت يمينية منذ كانت طفلة عندما شاهدت مناظرة بين يتسحاق شمير

وشمعون بيرس ،وتعززت مواقفها السياسية خالل خدمتها العسكرية ،عندما أصبحت صديقة لكثير من

القوميين المتدينين .قبل دخولها عالم السياسة ،عملت كمهندسة برمجة في شركة "تكساس

إنسترومانتس"(وينر.)2015 ،

 2.1.5.3.3حياة شاكيد السياسية :بدأت شاكيد سيرتها المهنية في السياسة عندما عملت مديرة
لمكتب نتنياهو بين عامي  2008 -2006عندما كان يتولى منصب زعيم المعارضة .وتركت هذه
الوظيفة مع نفتالي بينت في 2008؛ بسبب صراعات مع زوجة نتنياهو (سارة) ،بحسب التقارير .في
بداية عام 2010م أسست حركة يمينية مع نفتالي بينت" ،يسرائيل شيلي" (إسرائيلي) ،والتي انتقدت
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بشدة نشاط المنظمات اليسارية ،بل وأدارت حملة ضد شخصيات ثقافية ،موسيقيين وفنانين إسرائيليين
رفضوا الظهور في المستوطنات(دكة.)2015 ،

 3.1.5.3.3مواقف شاكيد السياسية :ينظر إلى شاكيد كوجه إعالمي لجهود حزب البيت اليهودي

للوصول إلى مصوتين من خارج قاعدة ناخبيه المتدينين .نشرت شاكيد مقاالً ألوري إليستور على موقع

الفيسبوك ،يصف فيه األطفال الفلسطينيين بأنهم "ثعابين صغيرة" ويقول فيه :إن قصف المدنيين هو
أمر مبرر عندما يعطون مأوى لك "الشر" .بل وقادت شاكيد حمالت ضد "إذاعة الجيش" ،مدعية أنها

تشغل أشخاصاً يساريين وال تسمش لمذيعي اليمين باالنضمام إليها والبث منها .بل وقادت مع أعضاء

حزبها حملة شرسة ضد ظاهرة المتسللين إلى إسرائيل من الدول األفريقية ودعت إلى طردهم واعادتهم
إلى أوطانهم .تعد من أشد المنتقدين لليسار ووسائل اإلعالم .في افتتاحية ٌنشرت في صحيفة "هآرتس"
(رداً على مقال ُكتب عنها تحت عنوان "عضو كنيست يناقض عنفها مظهرها") وصفت شاكيد اليسار
السياسي اإلسرائيلي بأنه "متوهم" و"فقد كل ذرة ضبط نفس"(.وينر.)2015 ،

 4.1.5.3.3مشاركتها في الحكومة :وصلت شاكيد إلى الكنيست ألول مرة في انتخابات عام
 2013م ،تمثل الوجه العلماني في قائمة حزب البيت اليهودي التي كان كل نوابها من التيار

الصهيوني الديني ،ولكنها تنافسهم في تطرفها اليميني والعنصري ،ضد العرب ،وهي من أبرز
المبادرين لقانون "الدولة القومية اليهودية" ،بصيغته األشد تطرفاً .وصلت شاكيد إلى الكنيست بقرار من

رئيس الحزب نفتالي بينت ،ونظ اًر إلى دورها البارز في أروقة الكنيست في الدورة البرلمانية السابقة،
عينها بينت في المرتبة الثالثة في القائمة ،بدالً من السابعة في االنتخابات السابقة (مدار.)31 :2015 ،

وتعد شاكيد من أبرز الداعمين والمبادرين لمشاريع قوانين "اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"
ومشروع قانون يهدف إلى تقليص صالحيات المحكمة العليا ،أو قدرتها على إلغاء قوانين ،وأول

المبادرين لقوانين تهدف أساساً إلى منع تحرير أسرى فلسطينيين في أي حال من األحوال وقانون

لحضر الحركة اإلسالمية_ الجناح الشمالي (مدار.)31 :2015 ،

وتتقلد إيليت شاكيد اآلن و ازرة العدل في اإلئتالف الحكومي الك  ،34ونائب عن حزب البيت
اليهودي في "الكنيست العشرين".
ادخال نفتالي بينت في قائمة حزبه إيليت شاكيد كان بهدف توسيع دائرة الحزب ،وكسب
أصوات العلمانيين ،ودليل على مرونة بينت وبرغماتيته ،لكن شاكيد التي تتماهى مع الحزب في كافة

القضايا ،تعد أكثر تطرفاً من المستوطنين والمتدينين في مواقفها السياسية .وفي نهاية المطاف ،على
الرغم من التنوع األيديولوجي داخل البيت اليهودي إال أنهم يقفوا موقف موحد تجاه سياسة االستيطان
والتطرف والتشدد اليميني .فهل سينجش نفتالي بينت في المحافظة على تماسك الحزب وتكيفه مع كافة
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القضايا في ظل هذا التنوع؟ وهل هذا التنوع اليميني المتطرف إذا ما كتب له االستمرار والنجاح وفي

سياق انزياح المجتمع اإلس ارئيلي نحو اليمين ،سيكون على سدة الحكم في إسرائيل يوماً ما؟ اعتقد أن
نفتالي بينت فهم جيداً أن التنوع األيديولوجي والسياسي هو الذي سيصل بالحزب نحو النمو والتقدم،

والوصول به إلى الحكم.

 4.3قدرة حزب البيت اليهودي على التكيف والتماسك:
تعاني معظم األحزاب السياسية في إسرائيل وخاصة األحزاب الصهيونية الدينية من كثرة
االنشقاقات واالندماجات ،ويعد حزب البيت اليهودي واحد من األحزاب التي تشكلت نتيجة ائتالف

مجموعة من األحزاب اليمينية المتشددة ،التي تلتقي في هدف واحد هو "أرض إسرائيل الكبرى" ،لكن
هذا االئتالف سرعان ما دب الخالف بين مكوناته ألسباب تتعلق باالنتخابات الداخلية -سواء انتخابات

رئاسة الحزب أو انتخابات مرشحي الحزب للكنيست ،التي سارعت إلى االنشقاق واعادة تمحورها ،لكن
الهزيمة التي منيت بها هذه األحزاب في انتخابات الكنيست الثامنة عشرة ،وخوفها من الذوبان وتالشي

وجودها في المجتمع اإلسرائيلي ،جعلها تتعاطى مع متغيرات البيئة وتعيد تكوين ائتالفها من جديد.
 1.4.3القدرة على التكيف:
يقصد بها القدرة على التكيف مع المستحدثات التي تحدث في الواقع والقدرة على التعامل معها
بإيجابية ،حيث يعد حزب البيت اليهودي نموذجاً من النماذج الحديثة التي تكيفت مع المتغيرات الفكرية
واالجتماعية والسياسية ،فقد ضمن الحزب االستم اررية في العمل ،ودليل ذلك العمر الزمني الطويل

لوجود مكوناته؛ فالحزب وان كان جديد النشأة ،إال أنه يتكون من ائتالف مجموعة من الحركات
التاريخية التي سبق وأن ذكرناها ،وأهمها حزبا المفدال واالتحاد الوطني ،ولكن جميع أحزاب االئتالف
استمرت في العمل حتى اآلن وان غيرت اسمها وشهدت تغيرات في قيادتها وأعضائها والجماعات التي

تمثلها(بدوان.)4 :2015 ،
وخضعت هذه األحزاب المؤتلفة داخل حزب البيت اليهودي لعملية تكيف فكري وأيديولوجي،

فقد عمل نفتالي بينت -رئيس الحزب -على تغيير الصورة النمطية التقليدية للمستوطنين ،التي ظلت

تعكس انطباعاً دينياً صوفياً محضاً ،وذلك بإقامة أذرع دبلوماسية (دائرة سياسية)؛ بهدف تغيير

االنطباع حول المتدينين الصهيونيين ،وبأنهم جماعة من المتزمتين والمتعصبين دينياً ،وضم بينت إلى

حزبه أجياالً من شباب الفيس بوك ،وحاخامات متطرفين ،وعلمانيين ،ونساء وفتيات ناشطات (مصطفى،
ُ
.)40 :2013
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ففكي تقريكر نشكرته صكحيفة" يكديعوت أحرونكوت "اإلسكرائيلية ،بعنكوان" :الوجكه الجميكل لمجلكس

المسكتوطنات" ،جكاء فيكه "لكم يعكد هنالكك مسكتوطن مكع ذقكن ويحمكل السكالح يأخكذك إلكى جولكة بكين

الهضاب ،ضموا لصفوفهم هيال ليكسينبورغ ،شكابة علمانيكة وجميلكة سكتقوم بتحطكيم اآلراء المسكبقة عكن
المستوطنين من خالل الجوالت التي تنظمها مع مجلس المستوطنات"(مصطفى.)40 :2013 ،

كمككا نجككش بينككت فككي إج كراء تغي كرات جوهريككة خككالل السككنة األخي كرة ،وهككي تغييككر بنككود فككي نظككام

ودروز أو أبناء أديان أخرى
الحزب تسمش بموجبها للراغبين باالنضمام إلى الحزب سواء كانوا علمانيين
اً
فقط إذا كانوا يتماهون مع قيم الحزب ،ففي البيكت اليهكودي يكتم إعطكاء هكامش كبيكر أكثكر مكن أي وقكت
األقليات .وقد حرص بينت على التغيير فكي سياسكة الحكزب حتكى
مضى للنساء وأيضاً وألول مرة ألبناء
ّ
مرشكش درزي مكن قبلكه فكي مدينكة داليكة
قبل االنتخابات البلديكة التكي أجري ْكت فكي العكام  ،2014النتخكاب ّ
الكرمل وقد نجحت هذه الخطوة ،ودخل غصوب حسون كعضو في المجلس(شنايدير.)2014 ،

المتجكددة فكي إسكرائيل ،الحكزب الكذي
قدم حزب البيت اليهودي ،نفسه باعتباره حكزب الصكهيونية ُ
يقوم فكي دعائمكه األيديولوجيكة علكى طكرح أفككار العكودة للجكذور واستحضكار اإلرث الصكهيوني الماضكي
الككذي أطلقككه مؤسككس الحركككة الصككهيونية تيككودور هرتككزل ،فككي مواجهككة طروحككات "مككا بعككد الصككهيونية"
ومقوالتها ،والتكي أطلقهكا عكدد مكن المفككرين والسياسكيين فكي إسكرائيل فكي العقكدين األخيكرين ون َّ
ظكروا لهكا،
َ
الجكدد
ومن المحسوبين على بعض ألوان "اليسار الصهيوني العلماني" وأطيافه ،ومعهم أيضاً المؤرخون ُ
الككذين ذاع صككيتهم خككالل العقككد األخيككر ومككنهم الفيلسككوف اليهككودي األميركككي نعككوم تشومسكككي (بككدوان،

.)4 :2015

كذلك قدرة االئتالف على التكيف التنظيمي نحو التوجه نحو المزيد من الديمقراطية ،وخضوع

قيادة الحزب لعملية انتخاب داخلي ،إضافة إلى االتجاه نحو وضع تسلسل تنظيمي وتحديد

الصالحيات والمسؤوليات في االئتالف التي بات معظم قيادته من القيادات الشابة التي أفرزتها
االنتخابات الداخلية ،بدالً من االعتماد على القيادات التقليدية (الفي.)2010 ،

ورغم التباين األيديولوجي وحتى الديني واإلثني إال أن هؤالء جميعاً قد التقوا على مجموعة من

األفكار أهمها :العداء للعرب ،وأرض إسرائيل الكبرى ،ويهودية الدولة ،واالستيطان ،والقدس عاصمة
موحدة إلسرائيل.

 2.4.3القدرة على التماسك:
يقصد بها قدرة الحزب على الوحدة والتجانس وعدم ظهور خالفات جوهرية وانشقاقات بداخله،

وقد أظهر االئتالف في الفترة األخيرة نوعاً من التماسك إلى حد ما ،من خالل استيعابه لخالفاته
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األيديولوجية والت نظيمية ،وأظهر حالة من التعايش بين األجنحة والكتل المكونة له ،لكن المتتبع لنشأة

االئتالف المكون للحزب يالحظ أن هذا االئتالف واجه ظاهرة االنشقاق واالنقسام بداخله ،كما عانى
من وجود أجنحة داخلية تلتف حول بعض القيادات في الحزب ،ووجود قوى متصارعة تصل النزاعات

بينها إلى حد أدت ببعضهم ترك الحزب (خطيب.)7 :2013 ،

ولم يعمر ائتالف حزب "البيت اليهودي" طويالً؛ إذ سرعان ما دبت الخالفات بين قادته قبيل

االنتخابات في شأن عدة أمور أساسية ،أبرزها على رئاسة الحزب ،وقائمة مرشحيه للكنيست ،وتحديد

هوية الحزب ،هل هو حزب ديني أو ال؟ ففي أثناء المفاوضات لوضع اتفاق الدمج موضع التنفيذ،

طالب الحاخام يتسحاق ليفي ،رئيس حزب أحي ،باعتماد مبدأ االنتخابات التمهيدية من جانب

األعضاء ،لكن اقتراحه رفض ،واتفق على تأليف لجنة عامة مكونة من  39عضواً للقيام باختيار

الرئيس وقائمة المرشحين ،األمر الذي أثار استياءه(خليفة.)216 :2011 ،

وتم اختيار يعقوب عميدرور لرئاسة اللجنة ،وعندما أنهت اللجنة عملها ،اتضش أنها تجاهلت

قادة األحزاب المكونة للحزب الجديد ،كل من زفلون أورليف

()32

وبيني ايلو وأوري أريئيل ،إلنهاء صراع

كان سيقود لنهاية سريعة جداً للحزب ،واختارت الحاخام دانييل هيرشكوفيتس( ،)33رئيساً للحزب(الفي،

 ،)2010واتضش أيضاً أن خمسة من األماكن الستة األولى في القائمة ،أعطيت ألعضاء في حزب

المفدال ،باإلضافة إلى رفض عدد من قادة أحزاب االتحاد الوطني سابقاً ،أدى ذلك إلى انسحاب معظم
أعضاء "موليدت" و"آحي" ونصف أعضاء "تكوما" تقريباً من حزب "البيت اليهودي"(خليفة:2011 ،

.)213

 -32زفلون أورليف :هو الزعيم السابق للمفدال ،قبل ائتالفه في حزب البيت اليهودي ،وكان اورليف قد انتخب للكنيست
في عام  1999وعمل كوزير للرفاه االجتماعي عامي  ،2004 – 2003وفي السابق تولى منصب مدير العام لو ازرة

التربية ومن ثم لو ازرة الشؤون الدينية(البيادر السياسي.)5 :2015 ،

 -33الحاخام دانييل هيرشكوفيتس ،من مواليد 1953م ،برفيسور وأستاذ الرياضيات في معهد التخنيون ،وشغل رئيس
جامعة بار ايالن عام  ،2013نشر أكثر من ( )80دراسة في الرياضيات في المجالت األكاديمية ،كان رئيس جمعية
الجبر الخطي الدولي ( ،)2008 -2000وكان أستاذ الرياضيات في جامعة ويسكونس ماديسون ،حصل على العديد

من الجوائز في الرياضيات في األعوام 1991 -1990 -1982م ،ووزير العلوم والتكنولوجيا في حكومة نتنياهو
(2009ويكيبيديا.)2015 ،
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()34

وعلى أثر ذلك قرر حزب "البيت اليهودي" إجراء انتخابات داخلية وألول مرة

في تاريخه؛

الختيار قائمة ناخبيه للكنيست ،والختيار زعيم الحزب الجديد ،وقد حدد يوم  4أيلول /أغسطس

2008م موعداً إلجراء هذه االنتخابات ،وتنافس على قيادة الحزب دانييل هيرشكوفيتس مع زفولون

اورليف ،وقبل إجراء هذه االنتخابات شن الحزب حملة من أجل جمع أعضاء للحزب ،وتأكيد
عضويتهم ،وصرح رئيس الحزب دانييل هيرشكوفيتس أن هذه الخطوة تأتي من أجل إعادة الصهيونية

الدينية إلى مكانها الرئيس في الحياة السياسية اإلسرائيلية (البيادر السياسي.)5 :2015 ،

وأفرزت االنتخابات الداخلية وجود تيارات داخلية انقسمت فيما بينها من حيث االنتماء
والصراع ،إلى تيارات معتدلة وتيارات متشددة ،والتفت كل من هذه التيارات حول القيادات التي تعبر

عن رؤيتها ،ففي االنتخابات الداخلية لرئاسة الحزب التي جرت في  4أيلول /أغسطس 2009م ،بين

المرشحين هيرشكوفيتس (وزير العلوم والتكنولوجيا) مع زفولون اورليف الذي صرح في مؤتمر صحفي
أنه إذا لم ينجش في الفوز بقيادة الحزب ،فإنه لن يرشش نفسه للمرة الرابعة في انتخابات الكنيست

القادمة (البيادر السياسي.)5 :2015 ،

واعتب ككر بعضك كهم أن انتخ ككاب هيرش كككوفيتس انتص ككار لتي ككار االعت ككدال داخ ككل التي ككار الص ككهيوني

ال ككديني ،والك كرافض للتم ككرد عل ككى الدول ككة اإلسك كرائيلية م ككن قب ككل المس ككتوطنين ،وعق ككب انتخاب ككات الكنيس ككت
2009م ،وتلق ك ككي الح ك ككزب هزيم ك ككة مؤلم ك ككة بحص ك ككوله عل ك ككى ( )3مقاع ك ككد فق ك ككط ،وحم ك ككل التي ك ككار المتش ك ككدد

هيرشكككوفيتش مسككؤولية هزيمككة الحككزب فككي االنتخابككات ،ومككع تعيينككه وزي ك اًر فككي حكومككة نتنيككاهو ،أصككبش
البيككت اليهككودي مهككدداً بانشككقاق جديككد قككد يقككوده هككذه الم كرة زفلككون أورليككف القيككادي السككابق فككي المفككدال

والنائككب الثالككث فككي الكنيسككت بج كوار الكاتككب الصككحفي بصككحيفة يككديعوت أحرنككوت أورى أوربككاخ (الفككي،

.)2010

لكن المجلس العام للحزب قرر بعد الهزيمة التكي لحقكت بكالحزب فكي انتخابكات 2009م ،إجكراء

انتخابككات مفتوحككة للمنتسككبين إلككى الحركككة الجديككدة الناشككئة ،وتككم فككتش بككاب االنتسككاب إلككى الحككزب عبككر
المج ككالت ومواق ككع التواص ككل االجتم ككاعي (ف ككيس ب ككوك وت ككويتر وغيره ككا م ككن المواق ككع اإللكتروني ككة) ،وح ككدد
المجلس العام للحزب انتساب العضو بك ( )39شيكالً للعضو الواحد(بينكت ،)2015 ،وتكم إجكراء انتخابكات

مباشكرة فككي تشكرين ثككاني /نككوفمبر 2012م ،أدت االنتخابككات لرئاسككة الحككزب المتجككدد إلككى اسككتبعاد آخككر
 -34نجش حزب البيت اليهودي بتحالفه مع حزب "االتحاد الوطني" في تغيير العقيدة السياسية له ،وذلك بالقبول
باالنتخابات الداخلية ،بعد أن كان الحزب ال ينتخب زعيمه ،بل يقوم الحاخامات في الحزب باختيار قائد هذا الحزب

(االتحاد الوطني)( ،البيادر السياسي.)5 :2015 ،
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رموز المفدال القديم ،ممثالً بشخص النائكب السكابق زفولكون أورليكف ،الكذي اعتكزل السياسكة بعكد خسكارته
المنافسككة علككى رئاسككة الحركككة ،لصككالش ضككابط الجككيش احتيككاط نفتككالي بينككت ،ذي الشككعبية الواسككعة بككين

المستوطنين ،الذي شغل سنوات قبل االنتخابات ،منصب مدير عكام مجلكس مسكتوطنات الضكفة الغربيكة
(جرايسي.)117-116 :2013 ،

أمككا فيمككا يتعلككق باختيككار قائمككة مرشككحي الحككزب النتخابككات الكنيسككت ،حككاول الحككزب تجنككب أي

إشكككاليات قانونيككة خككالل تشكككيل االئككتالف ،ولعككدم خككروج الحككزب عككن سياسككته القوميككة ،وللحفككاظ علككى

تماسكككه ،اسككتثنى التحككالف نككائبين مككن اليمككين العنصككري المتطككرف وهمككا آرييككه إلككداد وميخائيككل ابككن آري

المحسوبين على حرككة ككاخ اإلرهابيكة المحظكورة فكي عكدد مكن دول العكالم ومكن بينهكا الواليكات المتحكدة،

التي تمنع دخول ابكن آري إلكى أ ارضكيها ،وحتكى فكي إسكرائيل التكي سكنت قانونكاً يحظكر الحرككة فكي العكام

1994م ،ولكنه ليس مطبقاً على األرض (جرايسي.)3 :2013 ،

لكن الخالفات ما لبثت أن دبت بين قادة الحزب على اختيار أسماء قائمة مرشحيه للكنيست،
وايكال األمر أيضاً إلى لجنة خاصة اتضش أنها انحازت في ترتيب األسماء في القائمة االنتخابية إلى
الحزب الديني القومي ،حيث ضمت في األماكن العشرة األولى مرشحي المفدال ،باستثناء أوري أريئيل

فقط من (االتحاد الوطني) الذي حصل على مكان متقدم ،وخالفات أخرى تتعلق بهوية الحزب ،هل

هو حزب ديني أو علماني (خطيب.)7 :2013 ،
وكانت نتيجة هذه الخالفات تفكك العناصر المكونة لحزب (البيت اليهودي) ،حيث لم تمض

سوى ثالثة أسابيع على تشكيل الحزب حتى أعلن حزب موليدت خروجه من البيت اليهودي وانضمامه

إلى حزب "هتكفاه" ثم العودة إلى االتحاد القومي في نهاية ديسمبر ،وانسحاب زعيم موليدت التاريخي
بيني الون من الحياة السياسية ،ثم أعقبه خروج "تكوما" من الحزب؛ ليعود مجدداً إلى االتحاد

القومي(الفي ،)2010 ،ثم تبلور هذه األحزاب قبيل انتخابات الكنيست الثامن عشرة 2009م في حزبين،

خاض االنتخابات كل منها في قائمة منفصلة ،أولهما :االتحاد الوطني الذي أعادت أحزاب (تكوما-

موليدت -هتكفا) تكوينه وانضم إليها حزب هامشي يدعى (أرض إسرائيل لنا) ،وثانيها( :البيت

اليهودي -المفدال الجديد) ،الذي لم يتبق منه أساساً سوى الحزب الديني القومي (المفدال) وشخصيات
دينية كانت شجعت على تأسيس حزب (البيت اليهودي) على أمل توحيد أحزاب اليمين .أما حزب

أحي بزعامة إيفي إيتام ويتسحاق ليفي ،فقد انضم إلى الليكود وتالشى فيه (خليفة.)213 :2011 ،
وما حدث لالئتالف المكون لحزب البيت اليهودي في بداية تكوينه ونشأته هو تكثيف للتكتالت
والعصبوية الشديدة ،التي لحقت بتيار الصهيونية الدينية ،فكانت النتيجة هو اختيار رئاسة الحزب،

وأعضاء مرشحيه للكنيست على أساس عصبوي ،األمر الذي ألحق بتيار الصهيونية الدينية هزيمة
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كبيرة ،في وقت كانت تتنامى النزعة القومية اليمينية الدينية لدى الجمهور اإلسرائيلي ،لكن الحزب نجش
بعد هذه الهزيمة أن يعيد ترتيب صفوفه ،وأن يمارس الديمقراطية المباشرة في اختيار رئيسه نفتالي

بينت الذي استطاع توحيد الحزب ،واضفاء صبغة جديدة له تتجاوز النزعات الدينية الضيقة ،وكان
ألول مرة أن ينضم إلى الحزب علمانيون وأبناء األقليات والقوميات واإلثنيات المختلفة .األمر الذي

انعكس إيجاباً في انتخابات الكنيست التاسعة عشرة 2013م(الفي.)2010 ،

فقد خاض الحزب انتخابات الكنيست التاسعة عشرة ،وحصل على ( )12مقعداً ،بزيادة 9

مقاعد عن االنتخابات السابقة ،وكانت انتخابات الكنيست التاسعة عشرة 2013م ،المحاولة األخيرة،

التي اعدتها قوى اليمين المتشدد ،والتيار الصهيوني الديني ومعهما المستوطنون ،محاولة ناجحة لوضع
حد لحالة التشرذم ،وتوحيد أحزاب صغيرة من هذا التيار ،ومركز قوتها األساسي في مستوطنات الضفة

الغربية بما فيها القدس المحتلة (جرايسي.)118 :2013 ،

وقدرة الحزب البيت اليهودي على التكيف والتماسك جاءت بعد االنتكاسات واالنقسامات

واالنشقاقات التي لحقت بالحزب ،نتيجة مجموعة من العوامل منها ما هو تاريخي ومنها ما هو
أيديولوجي ،لكن الهزيمة التي لحقت بالحزب وانسحاب بعض القيادات التاريخية من الحزب ،التي

مازالت تحمل أفكا اًر تتعارض مع الجيل الشاب الذي يسعى للتكيف مع المتغيرات البيئية المستجدة بعدم

إبقاء الحزب في ثوبه القديم والضيق ،وادخال مفاهيم جديدة تتعدى حاجز الدين واالستيطان ،وهذا ما
ترجمه عملياً نفتالي بينت -رئيس الحزب -الذي تمتع بحنكة سياسية وتنظيمية ،جعلته ينجش في إعادة

توحيد االئتالف وبنائه تحت مظلة حزب البيت اليهودي بثوبه الجديد وخطابه السياسي الجديد ،الذي

ليس له حدود في التعامل مع كل المستجدات الحاصلة على الساحة السياسية ،والتعامل مع كل

القضايا بآفاق أوسع وأشمل.
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 5.3خالصة الفصل الثالث:
تناول هذا الفصل البناء المؤسسي لالئتالف المكون لحزب البيت اليهودي ،من حيث التعريف

باألحزاب والحركات المكونة والمشاركة فيه ،وأهم المؤسسات والشخصيات القيادية داخله ،كما استهدف

الفصل التطور المؤسسي للحزب من حيث مدى تكيفه في المتغيرات الداخلية ،ومدى تماسكه وترابطه
العضوي؛ كونه مؤسسة حزبية ،وقد توصل الفصل إلى النتائج اآلتية:

 يتشكل حزب البيت اليهودي من مجموعة من األحزاب اليمنية المتطرفة ،التي استطاعت أنتتكيف مع المتغيرات والمستحدثات المعاصرة ،بعد أن فتحت المجال لجميع ألوان الطيف

االجتماعي والسياسي باالنتساب إلى الحزب ،وبعد أن نجحت القيادات الشابة في إقصاء
الحرس القديم داخل الحزب ومنهجه التقليدي ،مع المحافظة على اإلرث التاريخي لالئتالف.

 -حزب البيت اليهودي حزب متماسك مت اربط موحد ،بعدما تغلب على كل المعوقات والخالفات

الداخلية ،التي عصفت به في األشهر األولى لتشكيله ،ونجش في بناء مؤسساته عبر

االنتخابات الديمقراطية المباشرة.

 التماسك العضوي الئتالف الحزب البيت اليهودي لن يستمر ،أسوة بجميع االئتالفات الحزبيةالتي سبقته؛ وذلك بسبب تشكيله من مجموعة غير متجانسة أيديولوجياً وفكرياً ،وأن القاسم
المشترك بينها هو المواقف السياسية المتشددة تجاه القضية الفلسطينية ،وبالتالي فإن انسحاب

أحد مكوناته أمر وارد.
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الفصل الرابع
دور حزب البيت اليهودي يف النظام السياسي
 القوة التمثيلية لحزب البيت اليهـودي في البرلمان "الكنيست".
 دور حزب البيت اليهودي في االئتالفات الحكومية.
 السياسـة القومية لحزب البيت اليهودي.

 1.4مقدمة.
يمتاز النظام السياسي في إسرائيل بالتعددية الحزبية ،وتجري االنتخابات البرلمانية في إسرائيل

حسب القانون مرة كل أربع سنوات ،وتعد إسرائيل وفق النظام االنتخابي دائرة انتخابية واحدة حيث
تجري االنتخابات وفق التمثيل النسبي ،ويتم االنتخاب فيها على أساس قوائم حزبية ،تتنافس فيما بينها
على مقاعد البرلمان (الكنيست) المكونة من ( )120مقعداً ،وتعد معظم األحزاب المتنافسة قوائمها

االنتخابية ضمن ترتيب معين تقرره انتخابات أولية.

ويهكدف هكذا الفصككل إلكى الكشككف عكن القككوة التمثيليكة الككذي يتمتكع بهككا حكزب البيككت اليهكودي فككي

"الكنيست اإلسرائيلي" .من خالل :الوقوف على عدد األصوات الذي حصكل عليهكا الحكزب ونسكبتها إلكى

إجمالي األصوات الصحيحة ،وذلك في كل دورة انتخابية من جانب ،وبالتالي عدد المقاعد التي يحتلهكا
الحزب ووزنها النسبي داخل الكنيست من جانب آخر.
كما يهدف إلى تعرف دور الحكزب فكي تشككيل االئتالفكات الحكوميكة ،حيكث يتوقكف دور الحكزب
في صنع االئتالفات الحكومية على شككل النظكام الحزبكي الكذي يتكأثر بفعكل عوامكل عديكدة أهمهكا النظكام

االنتخابي ،وشكل البناء االجتماعي واأليديولوجي ،ويعد الشككل االئتالفكي للحكومكة نتاجكاً لعكدم حصكول
أي مككن األح كزاب السياسككية علككى األغلبيككة المطلوبككة لتشكككيل الحكومككة فككي االنتخابككات البرلمانيككة ،التككي
تجري وفقاً لنظكام التمثيكل النسكبي فكي القائمكة ،حيكث يشكهد النظكام السياسكي فكي إسكرائيل فكي أعقكاب ككل
دورة انتخابي ككة م ككيالد حكوم ككة ائتالفي ككة تجم ككع ب ككين أح ككد األحك كزاب السياس ككية الكبيك كرة وع ككدد م ككن األحك كزاب

السياسية الصغيرة .كما يسعى لتبيان:
السياسككة القوميككة لحككزب البيككت اليهككودي وتوضككيحها ،ومككدى قدرتككه علككى تحقيككق عمليككة التكامككل

القومي ،حيث يعاني المجتمع اإلسرائيلي من تصدعات وانقسامات اجتماعية وسياسية ،أدت إلى تشرذم
المجتمكع وتمزقكه وتعكدد والءاتكه اإلثنيكة والعرقيكة والدينيككة والحزبيكة ،وخلقكت حالكة مكن الصكراع الكدائر بككين
مختلف المكونات االجتماعية والسياسية للمجتمع اإلسرائيلي.

 2.4القوة التمثيلية لحزب البيت اليهودي في البرلمان "الكنيست":
يهدف هذا المبحث إلى الكشكف عكن القكوة التمثيليكة التكي يتمتكع بهكا ائكتالف البيكت اليهكودي فكي
"الكنيس ككت اإلسك كرائيلي" .م ككع التركي ككز عل ككى فتك كرة البح ككث الممت ككدة م ككن  2014 -2008وتناوله ككا بالبح ككث
والمقارنة مكن حيكث نمكو أو ت ارجكع نسكبة هكذا الحكزب مكع الفتكرات السكابقة .حيكث تعككس نسكبة تمثيكل أي
حزب في الكنيست قوته في التأثير في عملية صناعة القرار السياسكي الكداخلي والخكارجي ،لككن الحكزب
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يملك وزناً وتأثي اًر فكي النظكام السككياسي يفكوق كثي ك اًر مكا يملككه مكن مقاعكد فكي الكنيسكت ،فهكو يمكارس نشكاطات

واسعة في المجاالت :الدينية ،والثقافية ،واالجتماعية ،والسياسية.

 1.2.4القوة التمثيلية لألحزاب الصهيونية الدينية في الكنيست الثامنة عشر 2009م:
جرت انتخابات الكنيست اإلسرائيلية الثامنة عشرة في  10شباط /فبراير 2009م ،وقد بلغ عدد

أصحاب حق التصويت ( )5.278.985ناخباً ،اشترك منهم في التصويت ( )3.416.490ناخباً،
حيث بلغت نسبة التصويت في االنتخابات  ،%65.2كما وصل عدد البلدات والمدن والقرى
والكيبوتسات والموشوفات والمستوطنات التي تم التصويت فيها إلى ( )1150منطقة سكنية ،وبلغ عدد

القوائم التي شاركت في االنتخابات ( )34قائمة ،نجحت منها  12قائمة فقط (شعبان.)115 :2011 ،

وحصلت األحزاب الصهيونية الدينية (البيت اليهودي -االتحاد الوطني) ،على ما مجموعه

( )209335صوتاً من مجموع األصوات الصالحة ،أي ما نسبته  ،%6.2حصل منها حزب البيت

اليهودي على  96765صوتاً ،بنسبة  ،%2.9فيما حصل حزب االتحاد الوطني على 112570
صوتاً ،بنسبة  .%3.3وبلغت نسبة الحسم ( 67470 )%2صوتاً ،وعدد األصوات للحصول على
مقعد في الكنيست  27246صوتاً (موقع الكنيست:)2009 ،

 1.1.2.4إجراء انتخابات مبكرة:
جرى تقديم هذه االنتخابات ما يقارب العامين قبل موعدها األصلي ،الذي كان مقر اًر نهاية العام

2010؛ وذلك لعدة أسباب أهمها (شحادة:)9-8 :2009 ،

 -1قضايا الفساد الذي تورط فيها رئيس الوزراء السابق أيهود أولمرت ،ووزير المالية السابق

أبراهام هيرشزون ،وتهم التحرش الجنسي لوزير العدل السابق حاييم رامون ،واألجواء العامة

الصاخبة الماقتة على هذه التهم.

 -2عجز تسيفي ليفني عن تشكيل الحكومة ،بسبب رفض حزب شاس المشاركة في الحكومة،
ورفض ليفني الخضوع البتزاز شاس.

 -3استطالعات الرأي التي شجعت حزب الليكود على خوض االنتخابات ،والتي أظهرت تقدمه
وتراجع حزب كاديما.

 -4شعور حزب كاديما بنشوة االنتصار بعد العدوان على غزة بتاري  27كانون أول /ديسمبر
.2008
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 -5نتائج تقرير لجنة فينوغراد -اللجنة الحكومية لتقصي أحداث الحرب على لبنان  -2006الذي

حمل رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس هيئة األركان مسؤولية مباشرة عن إخفاقات الحرب

وطريقة اتخاذ القرار قبلها وبعدها.
وأجريت انتخابات الكنيست الثامنة عشكرة مباشكرة بعكد العكدوان علكى غكزة فكي ككانون األول /ديسكمبر

 2008وكككانون الثككاني /ينككاير  ،2009وكانككت أول انتخابككات بعككد حككرب لبنككان الثانيككة التككي وقعككت فككي

ص ككيف س ككنة  .2006وهات ككان الحرب ككان ،باإلض ككافة إل ككى التط ككورات اإلقليمي ككة األخ ككرى والتط ككورات داخ ككل

المجتم ككع اإلسك كرائيلي ،تعك كد الس ككبب المباش ككر ألهمي ككة األجن ككدة األمني ككة النتخاب ككات  ،2009والت ككي ع ككززت

ب ككدورها ل ككدى الناخ ككب اإلسك كرائيلي ال ككدافع نح ككو التوج ككه اليمين ككي المتط ككرف (روحان ككا ،وآخ ككرون) 88 :2010،

(شلحت) 86 :2009،

 2.1.2.4برامج األحزاب والكتل االنتخابية:
جاءت برامج األحزاب منسجمة مع هذه الميول فقد تحدثت جميعها عن العدوان على غزة ،والذي
اصطف خالله الجمهور اإلسرائيلي ووسائل اإلعالم وراء الجيش ،وأكدت معظم األحزاب مدفوع ًة
بنزعة عسكرية واسعة االنتشار مشحونة بنزعات التطرف القومي ،وذلك على حساب القضايا الساخنة
المتعلقة بالمجتمع اإلسرائيلي ،مثل :تفشي الفساد ،وأزمات الكساد االقتصادي ،وغيرها ،وأصبش األمن

هو عنوان االنتخابات (يفتاحيل.)170 :2009 ،

أما بالنسبة إلى األحزاب الصهيونية الدينية (البيت اليهودي -االتحاد الوطني) ،فجاءت برامجها
تخدم أجندة التهويد ،بجوانبها الدينية واالستيطانية والعسكرية ،فدعا الحزبان إلى االستمرار في

االستيطان والتصدي لكل محاولة لتجميده ،بل ودعيا إلى توسيع نطاق المشاريع االستيطانية لتشمل

الجليل والنقب؛ للحيلولة دون وجود أغلبية عربية (صالش .)76 :2010 ،وبخصوص الصراع الفلسطيني

اإلسرائيلي ،جاءت برامجها أكثر تطرفاً وتشدداً ،فهي تقبل من حيث المبدأ بالسالم ،ولكن السالم الذي

يضمن أمن دولة إسرائيل الممتدة من نهر األردن حتى البحر المتوسط ،وأنه ال وجود لدولة فلسطينية

في هذه المنطقة ،أما الدولة الفلسطينية فيجب أن تقام على أرض األردن الذي يشكل الفلسطينيون

أغلبية سكانه ،ودعا الحزبان أيضاً إلى ضم الجوالن باعتباره جزًءا ال يتج أز من دولة إسرائيل ،ودعيا
أيضاً إلى ضمان األمن الكامل الوطيد للفرد والدولة ،والكفاح الذي ال هوادة فيه للقضاء على اإلرهاب
والمنظمات اإلرهابية في الضفة الغربية وقطاع غزة (صراص . )157-156 :2009 ،وقد جاءت النتائج

على النحو اآلتي (موقع الكنيست:)2009 ،
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جدول رقم ()2

توزيع األصوات والمقاعد على األحزاب المشاركة في انتخابات الكنيست الثامنة عشر 2009
اسم الكتلة

ونسبة كل حزب فيها.

عدد األصوات الصالحة

األصوات بالنسب

المقاعد

758،032

22.5

28

إسرائيل بيتنا

394،577

11.7

15

كاديما

الليكود

729،054

المئوية
21.6

27

العمل

334،900

9.9

13

يهدوت هتوراة

147،954

4.4

5

112،570

3.3

4

286،300

شاس

القائمة الموحدة والعربية للتغيير

113،954

االتحاد الوطني

8.5
3.4

11
4

الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة

112،130

3.3

4

البيت اليهودي

96،765

2.9

3

ميرتس

التجمع الوطني الديمقراطي

(موقع الكنيست.)2009 ،

99،611
83،739

3.0
2.5

3
3

 3.1.2.4أعضاء الكنيست من حزب البيت اليهودي:
أعضاء حزب البيت اليهودي :دانييل هيرشكوفيتس ،وأوري شراغا أورباخ ،وزفولون أورليف.
وأعضاء االتحاد الوطني :أوري يهودا أريئيل ،وميخائيل بن آري ،وأرييه إلداد ،ويعقوب كاتس.
 4.1.2.4نتائج التصويت  -مالمح عامة:
أبرزت نتائج االنتخابات أمرين هما :استمرار قوة األصل اإلثني والطبقة االجتماعية ،وتنامي

االتجاه القومي .وتحمل األحزاب الصهيونية الدينية طابعاً إثنياً قومياً ،ومع أن تمثيلها انخفض % 6.2

ر أيديولوجياً متزمتاً وسياسة تتمحور حول الهوية اإلثنية (يفتاحيل-172 :2009،
فإنها تظل تشكل فك اً

 .)173وأفرزت انتخابات العام  ،2009وألول مرة ،في تاري البرلمان اإلسرائيلي اليمين المتطرف الذي
وشكلت هذه الغالبية ركيزة قوية
حصل على أغلبية مطلقة ( ،)1+50ومعه كتلتا األصوليين "الحريديم"ّ ،

لحكومة نتنياهو ،الذي لم يضم كل التكتل اليميني للحكومة ،بل ضم حزب العمل في محاولة منه لبث
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رسالة إلى العالم ،تخفف من حدة التطرف الحاصلة في الساحة السياسية اإلسرائيلية (جرايسي،

.)49 :2013

ويالحظ من تحليل نتائج انتخابات الكنيست الثامنة عشرة أن كل من حزبي كاديما والليكود،

نجحا في االستفادة من نتائج الحرب اإلسرائيلية على غزة ،حيث جاء حزب كاديما في المركز األول،

كما نجش حزب الليكود في مضاعفة عدد مقاعده في الكنيست ،وأصبش هو الحزب المرشش لتشكيل
الحكومة بعد فشل تسيفي لفني في تشكيلها؛ وذلك يعود إلى الصبغة اليمينية التي اتسمت بها الكنيست

الثامنة عشرة ،كما حقق حزب إسرائيل بيتنا نجاحاً آخر بحصوله على  15مقعداً ،وكان أكبر

الخاسرين في االنتخابات هو حزب العمل الذي تراجعت عدد مقاعده من ( )19إلى ()13

مقعداً(شعبان.)118 :2011 ،

أمككا بخصككوص األح كزاب الصككهيونية الدينيككة فقككد خاضككت االنتخابككات فككي قككائمتين منفصككلتين،
تمثلت في حزبي البيت اليهودي الذي حصل على ( )3مقاعد ،واالتحاد الوطني الذي حصل على ()4

مقاعككد ،وهككذا يبككين ت ارجككع القككوة التمثيليككة لهمككا فككي الكنيسككت مقارنكة باالنتخابككات السككابقة ،حيككث حصككلت
كتل ككة ائ ككتالف (المف ككدال -االتح ككاد ال ككوطني) ممثل ككة بك كاألحزاب الص ككهيونية الديني ككة ف ككي الكنيس ككت الس ككابقة
(السككابعة عش كرة) عككام 2006م علككى ( )9مقاعككد حصككل منهككا المفككدال علككى أربعككة مقاعككد ،فيمككا حصككل
االتحاد الوطني على  5مقاعد (خليفة.)217-216 :2011 ،

كما تدل نتائج االنتخابات على تدني نسبة تمثيل القوى الصهيونية الدينية بحصول حزب

البيت اليهودي على ما نسبته  ،%2.9وحصول االتحاد الوطني على  ،%3.3بمجموع  %6.2من
نسبة تمثيل األحزاب والكتل الممثلة في الكنيست مقارنة مع االنتخابات السابقة 2006م ،حيث كانت

نسبة تمثيل كتلة المفدال الجديد (البيت اليهودي) -االتحاد الوطني  ،%7.1وهذا التراجع يعود بدوره

إلى األسباب اآلتية (الفى)2010 ،؛ (جرايسي:)138 :2010 ،

أوالً :الخالفات الداخلية التي عصفت بحزب البيت اليهودي عشية االنتخابات ،والتي نتج عنها انشقاق
تمثل في خوض الحزب االنتخابات في قائمتين منفصلتين.

ثانياً :دخل حزب البيت اليهودي انتخابات 2009م بدون جمهور تقريباً ،بعد أن فشل في توحيد
صفوفه ،وحل أزماته الداخلية التي أدت إلى انشقاق حزبي تكوما وموليدت وانضمامهما إلى حضن
االتحاد الوطني ،وكان العنوان الرئيسي لهذه االزمات هو بحث الحزب الوليد عن هوية وعن ناخبين

بعد أن أصبحت عباءة المفدال التاريخية بال معنى.
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ثالثاً :اختصار جمهور المفدال سابقاً خاصة منذ عام  1984حتى عام 2009م على المستوطنين،
الذين أصبحوا يميلون بدورهم إلى يمين أكثر تشدداً مثل االتحاد الوطني ،أو تيار قادر على تحقيق
مكاسب حقيقية في االنتخابات وقادر على الحفاظ على أوضاعهم الراهنة في الضفة الغربية مثل
الليكود أو إسرائيل بيتنا ،أما الجمهور الديني التقليدي فيرفض لغة اليمين المتشدد التي يستخدمها

المفدال سابقاً -حزب البيت اليهودي 2009م ،-ليتقلص جمهور أحد أركان اللعبة السياسية الصهيونية
تاريخياً إلى مجرد مجموعات متناثرة ،قليلة العدد ،ال تملك التأثير على جمهور أكبر منها بكثير.

رابعاً :فقد الخطاب األيديولوجي والسياسي للحزب مبرره لدى الجماهير ،نتيجة خالفات الزعامات على
قيادة الحزب والتي عززت العصبوية والفئوية ،وكرست التكتالت والتجمعات حول القيادات ،ليفقد

الحزب روح المؤسسة ويصبش الوالء للشخصيات والزعامات داخل الحزب.

 2.2.4القوة التمثيلية لحزب البيت اليهودي في انتخابات الكنيست التاسعة عشر 2013م:
جرت انتخابات الكنيست التاسعة عشر في  22كانون الثاني /يناير  ،2013قبل موعدها
المقرر نهاية العام ،وذلك بعد قرار اتخذه رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في تشرين األول/
أكتوبر ،2012بإجراء انتخابات مبكرة على خلفية الخالف داخل مركبات الحكومة حول اقتراح نتنياهو
ووزير المالية إجراء تقليص كبير على ميزانية الدولة لألعوام  2013و( 2014شحادة.)2 :2015 ،

 1.2.2.4البرامج االنتخابية لألحزاب والكتل:
أظهرت البرامج االنتخابية لألحزاب اإلسرائيلية الرئيسة في االنتخابات األخيرة وجود توافق

وتقارب في عدة محاور أساسية تقليدية ،من جهة ،وخالفات في محاور جديدة ،من جهة أخرى؛ فقد

ظهر توافق في جانب تعريف دولة إسرائيل وهويتها ،ومنع حصول إيران على السالح النووي ،وفي

محور القضية الفلسطينية واالستيطان ،ومحور السياسات االقتصادية .هذه المحاور تعد تاريخياً ،من

األهم في تحديد أنماط التصويت في الشارع اإلسرائيلي وفي تعريف موقع األحزاب ما بين (يمين قومي
صهيوني) و (يسار صهيوني) .بينما برز في االنتخابات األخيرة تصدع جديد حول عالقة الدولة
بالتيارات الدينية المتزمتة (الحريديم) ومكانتهم في عملية اتخاذ القرار في إسرائيل ،وحول موضوع

إشراك الشرائش المتدينة في سوق العمل والخدمة العسكرية ،أو ما يسمى إسرائيلياً تقاسم العبء (شحادة،
.)6 :2015

وعرض حزب البيت اليهودي البرنامج السياسي التقليدي لليمين المتشدد ،برفض إقامة دولة

فلسطينية ،أو أي كيان فلسطيني آخر ،ومحاصرة الفلسطينيين في تجمعاتهم السكانية في الضفة

الغربية ،مع ضمان تواصل بين البلدات عبر شبكة شوارع خاصة بالفلسطينيين .يرى الحزب بشأن
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عالقة الدين بالدولة أن إسرائيل "دولة يهودية" ،أقيمت على أسس التوراة ،ولكنها تدعو إلى عدم فرض

قوانين دينية أو علمانية باإلكراه ،كما جاء في برنامج الحزب ،بل من خالل الحوار والسعي للتوصل

إلى عرض حلول توافقية (جرايسي .)117 :2013 ،وعلى المستوى الداخلي دعا الحزب إلى المساواة في
تحمل العبء في خدمة الدولة ،وعدم مس الطبقة الوسطى (شلحت.)76 :2013 ،

أما في الجانب االقتصادي ،يتبنى حزب البيت اليهودي أسوة بكافة األحزاب التي دخلت في
االئتالف الحكومي الليكود -بيتنا ،الحركة-تسيبي ليفني ،يوجد مستقبل

35

بزعامة يائير ليبيد النظام

االقتصادي الليبرالي -اقتصاد السوق ،ولو طالب بعضهم بترويضه .وتتبنى في الوقت ذاته حلوالً
مشتقة من نظام السوق الحر ،مثل زيادة النمو االقتصادي الكفيل برفع الدخل ومستوى المعيشة لكافة

الشرائش ،وتقليص االحتكارات في السوق والمزيد من اللبرلة

36

مشاركة الطبقات الضعيفة بسوق العمل (شحادة.)9 :2015 ،

وكشف األسواق اإلسرائيلية ،ورفع

ويعتقد أن حل المشاكالت األساسية للطبقات الوسطى ال يكمن في عودة الدولة إلى إدارة

االقتصاد أو بدولة الرفاه ،إنما بتعميق تحرير األسواق من جهة ،وعدم تمويل فئة اليهود المتدينين

وبإشراكهم في (حمل العبء) االقتصادي والعسكري من جهة أخرى .فعلى سبيل المثال :جاء في

البرنامج االقتصادي لحزب البيت اليهودي "أن الحزب يدعم االقتصاد الحر الحساس اجتماعياً ،وأن
نموذج لنجاح اقتصادي غير مسبوق" (شحادة.)10-9 :2015 ،
دولة إسرائيل تمتاز بأنها
ٌ
ومن المالحظ أن نتائج االنتخابات أثبتت فشل الحمالت االنتخابية لألحزاب التي ركزت

برامجها االنتخابية على دعم (العملية السياسية) بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،في موازاة ذلك ،فإن
األحزاب التي نجحت هي تلك األحزاب التي ركزت حمالتها االنتخابية على جدول األعمال المتعلق

بتحسين حياة المواطنين داخل إسرائيل .وكان حزبي البيت اليهودي ويوجد مستقبل قد ابتعدا عن
الحديث عن مستقبل الضفة الغربية ،ورك از على ضرورة تخفيض غالء المعيشة وأسعار الشقق

السكنية ،وضرورة تطبيق المساواة في تحمل أعباء الدولة ،من خالل فرض الخدمة العسكرية على

الشبان اليهود الحريديم ،وفرض الخدمة الوطنية -المدنية على العرب ،وهو ما أدى إلى زيادة قوة
اليمين االستيطاني بنحو ضعفين (غانم.)20 :3013 ،

 35حزززب جد ززد بلززو هن كد ستززل بلززو هن هز لبززد جززلحجر جهجززد سززد حزززب لبززلتي ج ز مززي جبززج ي دلززح دج هززن هحززن
ي دد وج لى ك وه ى "ي دس ي بدحدة ي علصبد أللريحجن".
 36الليبرالية :النظام االقتصادي الرأسمالي الذي يقوم على الملكلية الفردية لوسائل االنتاج ،ويقوم على الحرية الفردية
والديمقراطية والتعددية السياسية وينادي بحقوق االنسان ،وهو نقيض النظام االشتراكي الذي يقوم على الملكية االشتراكية
لوسائل االنتاج ،ويرفض التعددية الحزبية وينادي بالديمقراطية االجتماعية.
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 2.2.2.4نتائج االنتخابات:

بلغت نسبة المشاركة في االقتراع في هذه االنتخابات نحو  ،%67.77وهي نسبة تفوق بك

( )%1نسبة المشاركة في انتخابات  ،2009وتُعد أعلى نسبة مشاركة منذ سنة  ،1999ومع ذلك ،فإن
النسبة الحقيقية للمشاركة في االقتراع هي أعلى من ذلك؛ إذ يجري عادة احتساب نسبة االقتراع استناداً
قدر ب  3,843,136ناخباً ،من مجموع  5,656,705ممن يملكون
إلى عدد الناخبين الفعلي ،الذي ُي ّ
حق االقتراع (ابن مئير .)8 :2013 ،وبلغ عدد األصوات التي تم إلغاؤها ألسباب عديدة 40904

صواتاً ،بينما بلغ عدد األصوات لألحزاب التي لم تجتز نسبة الحسم  %2من األصوات الصحيحة،
 268,795صوتاً .وفي ما يلي النتائج النهائية ،بحسب تقرير لجنة االنتخابات المركزية ،ويتضمن

الجدول رقم (  12 ) 3الئحة ،من أصل  34الئحة شاركت في االنتخابات ،وهي التي اجتازت نسبة
الحسم وحصلت على مقاعد في الكنيست (بن مئير.)8 :2013 ،

ومنش نحو  %40من المستوطنين ،أصواتهم لقائمة حزب البيت اليهودي ،تلتها الئحة الليكود-

بيتنا ،ثم الالئحة المتشددة (إسرائيل القوية) التي لم تجتاز نسبة الحسم ،واذا ما فصلنا المستوطنات

الكبيرة ،عن باقي المستوطنات في عمق الضفة ،حيث معاقل اليمين المتشدد ،فسنجد أن ما حصلت
عليه الئحة البيت اليهودي ما بين  %55إلى  %70من األصوات ،وفي كثير من المستوطنات

الصغيرة كانت النسبة أكبر ،ما يعني أن لهذه الالئحة مرتك اًز جغرافياً ،ليس سهالً ،وقوته متزايدة ،بفعل
التكاثر السنوي للمستوطنين بنسبة تفوق  ، %5,3نصفها تكاثر طبيعي والباقي تدفق اإلسرائيليين إلى
المستوطنات ،لكن تجدر اإلشارة هنا إلى أن البيت اليهودي راهن على األوكار األكثر تطرفاً في
المستوطنات ،مثل البؤرة االستيطانية في مدينة الخليل المحتلة ،التي كان منها مرشحون أيضاً في

الئحة إسرائيل القوية (جرايسي .)118 - 117 :2013 ،والجدول التالي رقم ( )3يوضش نتائج االنتخابات

البرلمانية.
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جدول رقم ()3
توزيع األصوات والمقاعد على األحزاب المشاركة في انتخابات الكنيست التاسعة عشر 2013م
ونسبة كل حزب فيها.

الالئحة

األصوات

نسبتها %

المقاعد

الليكود -بيتنا

885163

%23.34

31

يوجد مستقبل

543458

%14.33

19

العمل

432118

%11.39

15

البيت اليهودي

345985

%9.12

12

حركة شاس

331868

%8.75

11

يهدوت هتوراة

195892

%5.16

7

الحركة

189167

%5

6

ميرتس

172403

%4.55

6

القائمة الموحدة -العربية للتغيير

138450

%3.65

4

الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة

113439

%3

4

التجمع الوطني الديمقراطي

97030

%2.56

3

كديما

78974

%2.08

2

المصدر( :موقع الكنيست.)2013 ،
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 3.2.2.4أعضاء الكنيست من حزب البيت اليهودي
أعضاء الكنيست التحاد حزبي البيت اليهود واالتحاد الوطني هم :نفتالي بينت ،وأوري أريئيل،

ونيسان سلومونسكي ،وايلي بن دهان ،وايليت شاكيد ،وأوري أورباخ (توفى في منصبه) ،وزفلون كلفا،
وآفي فورتسمان ،وموردخاي يوغيف ،وأوريت ستروك ،ويوني شتيبون ،وشولي معلم ،وهليل

هورويتز(موقع الكنيست.)2013 ،

 4.2.2.4نتائج التصويت (مالمح عامة):
تشكل نتائج االنتخابات 2013م مؤش اًر مهماً للتطورات االجتماعية التي تحدث في الطبقات

العميقة للمجتمع اإلسرائيلي ،وتشمل تشتيت الحيز الحزبي وتعدد مراكز القوة فيه :تعني هذه النتائج أن

الخارطة السياسية موزعة بين عدة مراكز ضعيفة مشتتة ،وأن أكبر هذه الكتل أي الليكود بيتنا ستكون
محدودة جداً في قدرتها على المناورة السياسية ،وهو ما يبدو جلياً مع تشكيل الحكومة الجديدة(غانم،

.)16-15 :2013

وقلصت النتيجة الكلية لالنتخابات تراجع حزب الليكود -بيتنا الذي ظهر في النتائج النهائية
من خالل توزيع المقاعد البرلمانية ،ويتضش أن اليمين المتشدد قد تضرر من ثالث لوائش لم تجتز

نسبة الحسم ،وحصلت مجتمع ًة على  ،%3.7وهي( :عوتسما ليسرائيل والئحة عام شاليم والئحة كوح
لهشيبع) ،وكلتا الالئحتين اقتطعت جمهو اًر واسعاً من الذين كان من الممكن أن يصوتوا لحزب البيت
اليهودي والحريديم .وحصلت لوائش اليمين المتشدد التي اجتازت نسبة الحسم على  %50من أصوات
اللوائش التي اجتازت نسبة الحسم(جرايسي.)87 :2013 ،

وقد أظهرت النتائج النهائية للتصويت تراجعاً في القوة البرلمانية لالئتالف اليميني المتشدد،

الذي كان حاكماً حتى االنتخابات ،من  65مقعداً إلى  61مقعداً من أصل  120مقعداً في الكنيست،
وهذا التحالف يضم أحزاب اليمين المتشدد وكتلتي الحريديم ،اللتين تموضعتا مع السنين في معسكر

اليمين المتشدد(غانم ،)19 :2013 ،وهبط تحالف الليكود واسرائيل بيتنا من  42مقعداً لهما في الدورة

المنتهية ،إلى 31مقعداً بعد االنتخابات ،ومن أبرز تلك األسباب ،أن التحالف بين الحزبين في الئحة
مشتركة ،تميز بمنسوب عال من التطرف ،ما دفع جمهور اليمين المتطرف إلى التصويت للنسخة

األصلية لهذا التطرف ،وهي حزب البيت اليهودي الذي حصل على  12مقعداً(جرايسي.)86 :2013 ،

وفي المقابل فاز معسكر أحزاب الوسط -اليسار الذي يتألف من حزب هناك مستقبل ،العمل ،الحركة،

ميرتس ،وحزب كديما ،بك ( )48مقعداً ،أما األحزاب العربية فقد حصلت على ( )11مقعداً(شلحت،

.)72-71 :2013
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وكانت انتخابات  2013المحاولة األخيرة ،التي ستعدها قوى اليمين المتشدد ،والتيار

الصهيوني الديني ومعهما المستوطنون ،محاولة ناجحة لوضع حد لحالة التشرذم ،وتوحيد أحزاب

صغيرة من هذا التيار ،ومركز قوتها األساسي في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة،

إذ حصلت قائمة حزب (البيت اليهودي) على  12مقعداً ،في حين أن الالئحة الثانية األشد تطرفاً ،لم

تجتز نسبة الحسم  ،%2حيث حصلت الئحة عوتسما ليسرائيل (إسرائيل القوية) على حوالى  67ألف

صوت ،وهذا عدد يفوق األصوات التي يحتاج إليها مقعدان في الكنيست ،إال أن الالئحة حصلت على

نسبة % 1,76من األصوات الصحيحة ،وكانت بحاجة إلى نحو  7آالف صوت لتجتاز نسبة الحسم،
ولتصل إلى الكنيست ،وهذه قوة ال يمكن االستهانة بها في االنتخابات الالحقة ،ما يعني أنه في حين

حصلت الئحتا المستوطنين في انتخابات العام  2009على  7مقاعد ،فقد حصلتا في االنتخابات

األخيرة من الناحية الفعلية في انتخابات  2013على ما يساوي  14مقعداً ،ولكنها ممثلة حالياً ب 12

مقعداً ،ونسبة جدية من هذه الزيادة الحاصلة ،جاءت من مصدرين ،األول ابتعاد اليمين المتشدد عن

الئحة الليكود -بيتينو ،والثاني تنامي أعداد المستوطنين (جرايسي .)118 :2013 ،وانعكس ذلك بتقدم
كبير في القوة البرلمانية لحزب البيت اليهودي الذي حصل على ( )12مقعداً في الكنيست مقارنة

باالنتخابات السابقة التي حصل فيها حزب البيت اليهودي واالتحاد الوطني على ( )7مقاعد ،أي

بزيادة ( )5مقاعد ،كما تدل نتائج االنتخابات على ارتفاع نسبة تمثيل القوى الدينية الصهيونية بحصول
حزب البيت اليهودي على  345985صوتاً من مجموع األصوات الصحيحة ،أي ما نسبته ،%9.12
من نسبة تمثيل األحزاب والكتل الممثلة في الكنيست مقارنة مع االنتخابات السابقة 2009م ،حيث

كانت نسبة تمثيل كتلتي البيت اليهودي -االتحاد الوطني  ،%6.2وهذا التقدم يعود بدوره إلى األسباب

اآلتية (غانم:)17-16 :2013 ،

أوالً :إعادة توحيد األحزاب الصهيونية الدينية التي انشقت عن الحزب في تشرين ثاني /نوفمبر
2008م ،في كتلة ائتالفية واحدة (خليفة.)213 :2011 ،

ثانياً :حرص نفتالي بينت على أن تقوم لجنة مكونة من ثالثة حاخامات برئاسة الحاخام دوف

ليئور( ،)37باختيار المرشحين في القائمة الموحدة حتى يضمن عدم حدوث تصدع في الحزب يؤدي
إلى انشقاق على غرار ما حصل قبيل االنتخابات السابقة (شلحت.)81 :2013 ،

 -37الحاخام المتطرف دوف ليئور هو صاحب فتوى اعتبر فيها السفاح غولدشتاين (الذي ارتكب مجزرة الحرم
اإلبراهيمي في الخليل عام  )1994في مرتبة أسمى من مرتبة الضحايا اليهود في المحرقة النازية ،كما أصدر فتوى
تجيز قتل إسحق رابين ،وهو الذي وقف وراء عصابة "التنظيم اإلرهابي اليهودي السري" ،التي ارتكبت جرائم قتل ضد

الفلسطينيين (شلحت.)81 :2013 ،
99

ثالثاً :نجاح حزب البيت اليهودي في إعادة ترسيم حدود الشرعية الصهيونية -اإلسرائيلية ،بحيث

أصبحت تضم المستوطنين في مستوطنة ارئيل تماماً كما تضم أبناء الطبقات الوسطى في تل أبيب.
وفي هذا نجاح استراتيجي لقادة الحزب وخاصة نفتالي بينت الذي استطاع تحويل المستوطنين إلى

جزء أساسي من اإلجماع الوطني ،وذلك بعد أن كانوا محل خالف سياسي داخلي(غانم.)16 :2013 ،

رابعاً :توسيع دائرة الحزب االنتخابية؛ حيث لم يقتصر ناخبو الحزب على المستوطنين المتشددين ،فقد

ضم نفتالي بينت إلى حزبه أجياالً من شباب الفيس بوك ،وحاخامات ُمتطرفين ،وعلمانيين ،ونساء
ودروز أو أبناء أديان أخرى فقط إذا كانوا يتماهون مع قيم
وفتيات ناشطات (مصطفى،)40 :2013 ،
اً

الحزب ،ففي البيت اليهودي يتم إعطاء هامش كبير أكثر من أي وقت مضى للنساء ،وأيضاً وألول مرة
ألبناء األقليات(شنايدير.)2014 ،

خامساً :جاء نفتالي بينت بفكر ومنهج سياسي جديد ال يركز على قضية الصراع والمستوطنات فقط؛
فركز في خطابه على القيم اليهودية ،والمساواة في توزيع العبء االقتصادي والعسكري )تجنيد الجميع
في الجيش أو في الخدمة المدنية( ،وأدخل إلى قائمته مرشحة غير متدينة وهي إيليت شاكيد؛ للتأثير
على قطاعات اجتماعية جديدة في المجتمع(مصطفى.)48 :2013 ،

 3.4دور حزب البيت اليهودي في االئتالفات الحكومية:
يتوقككف دور حككزب البيككت اليهككودي فككي صككنع االئتالفككات الحكوميككة علككى شكككل النظككام الحزبككي

الذي يتكأثر بفعكل عوامكل عديكدة أهمهكا النظكام االنتخكابي ،وشككل البنكاء االجتمكاعي واأليكديولوجي ،ويعكد
الشكل االئتالفي للحكومة نتاجاً لعدم حصول أي من األحزاب السياسية على األغلبية المطلوبة لتشكيل
الحكومة في االنتخابات البرلمانية التي تجري وفقاً لنظام التمثيل النسبي بالقائمة .وهكذا يتطلكب الوقكوف
على حقيقة دور حزب البيت اليهودي في االئتالفات الحكومية في إسرائيل ،في مدى التأثير في عمليكة

صنع القرار السياسي وكذا في عملية رسم السياسات العامة في مجتمعها .حيكث يشكهد النظكام السياسكي

في إسرائيل ميالد حكومة ائتالفية في أعقاب كل دورة انتخابية تجمع بين أحد األحزاب السياسية الكبيرة
وعككدد مككن األح كزاب السياسككية الصككغيرة ،أو حكومككة وحككدة وطنيككة تجمككع بككين الح كزبين الكبي كرين وبعككض

األحزاب الصغيرة.

ولعككل فككي تتبككع تككاري الحكومككات اإلسكرائيلية مككا يقطككع بككأن جككل هككذه الحكومككات قككد شككارك فيهككا

حككزب دينككي صككهيوني أو أكثككر ،إذ أدى موقككع الككدين فككي الدولككة وتركيبهككا السكككاني بجانككب تطلعككات كككل
طرف في كل ائتالف ،إلى أن شاركت األحزاب الصهيونية الدينية ،على نحو شكبه دائكم فكي االئتالفكات

الحكوميككة .وسككوف نتعككرض لهككذا الموضككوع مككن خككالل تتبككع دور حككزب البيككت اليهككودي فككي االئتالفككات
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الحكومية في إسرائيل عبكر فتكرتين انتخكابيين ( ،)2013 -2009اتسكمت ككل فتكرة منهكا بسكمات مختلفكة

عن األخرى.

 1.3.4االئتالف الحكومي الثاني والثالثين 31 :آذار /مارس :2009
بناء على توصية أغلبية الكتل النيابية اليهوديكة كلكف رئكيس الدولكة (شكمعون بيكرس) رئكيس الليككود،
ً
بنيامين نتنياهو ،بتأليف الحكومة ،فأنجز هذه المهمة في أواخر آذار /مارس ،وحازت ثقة الكنيست فكي

 /31آذار /مارس ( 2009السعدي.)120-112 :2009 ،

حيث نجش نتنياهو في تشكيل حكومة إسرائيلية تجمع ما بين اليمين المتطرف والوسط ،وتستند إلى

عدد ( )74مقعداً في الكنيست وتتكون الحكومة من ( )30وزي اًر و( )7نواب وزراء ،وهكي بكذلك تعكد مكن
أكبككر الحكومككات فككي تككاري إس كرائيل إن لككم تكككن األكبككر(شككعبان ،)121 :2011 ،وربمككا تكككون أيض كاً ه كي

األكثر تشدداً 38حتى تاري إعداد هذا البحث .إن انزياح المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين المتشدد ،الذي

تمثله حكومة نتنياهو -ليبرمان أصدق تمثيل ،مر بعدة محطات ،وبكرز بمظكاهر متعكددة ،منهكا(الشكريف،

:)98 :2010

 -1تنامي الشعور بالقلق لدى قطاعات واسعة من اإلسرائيليين ،جكراء تصكاعد التهديكدات األمنيكة ،التكي
باتت تهدد في نظرهم ،وجكود دولكة إسكرائيل ،وتفكاقم هكذا التهديكد الوجكودي إثكر الحكرب مكع حكزب هللا

عام 2006م.

 -2إلغاء الحدود تقريباً بكين معسككري اليسكار واليمكين الصكهيونيين ،فيمكا يتعلكق بالسياسكتين االجتماعيكة
واألمنيككة ،وتوحككد خطابهمككا فككي إطككار سياسككة اإلجمككاع القككومي ،التككي تككدعم االسككتيطان وتوسككعه فككي

األراضي الفلسطينية المحتلكة ،وتؤيكد مشكاريع ترحيكل المكواطنين العكرب الفلسكطينيين باعتبارهكا الحكل
الوحيد للحفاظ على طابع الدولة اليهودي.

 -3ساهمت األحزاب الدينية خاصكة الصكهيونية منهكا بدرجكة كبيكرة فكي انزيكاح المجتمكع اإلسكرائيلي نحكو

اليمككين وجعككل الحكومككات أكثككر تشككدداً ،فقككد باتككت هككذه األحكزاب أقككوى مككن أي وقككت مضككى ،وتتمتككع
بقككوة انتخابيككة كبيكرة ،وتشكككل بصككورة عامككة قاعككدة ألنصككار "إسكرائيل الكبككرى" ،والحاضككنة التككي نمككت
فيها المنظمات والحركات اليمينية المتطرفة ،مثل حركة غوش امونيم المتطرفة.

وقد شمل االئتالف األحزاب والقوائم اآلتية:

 38وعد ي حكدبد ي ـ  34ه جلدة حزب ي لجكدد ي بتوخهد لم  2015سي يألكثر وشدديً دوحرمل ً حلب ي بريقهج دي هلحثج
دي خهريء مي ي شؤد يإللريحجلجد.
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جدول رقم ()4

األحزاب والقوائم التي شكلت االئتالف الحكومي الثاني والثالثين 31 :آذار /مارس .2009
عدد المقاعد

نسبة األصوات %

عدد الوزراء

الحزب أو القائمة
الليكود

27

21.6

15

يسرائيل بيتينو

15

11.7

5

حزب العمل

13

9.9

5

حزب شاس

11

8.5

4

حزب المتدينين "يهدوت هتوراه"

5

4.4

-

البيت اليهودي -المفدال الجديد

3

2.9

1

74

65.0

30

المجموع
المصدر( :السعدي.)120-112 ،2009 ،

 1.1.3.4الخطوط العريضة للحكومة:
وهككذه بعككض الخطككوط العريضككة التككي وردت فككي البيككان الككوزاري لحكومككة نتنيككاهو اليمينيككة (ص ككالش،

:)83 :2010

 -1إن الحكومككة سككتعمل بشكككل فعككال لتك كريس األمككن القككومي ومككنش الم كواطنين األمككن الشخصككي والثقككة
بالنفس ،مع شن حرب طاحنة حازمة ضد العنف واإلرهاب.

 -2إن الحكومة ستعمل على صيانة الطكابع اليهكودي للدولكة وتكراث الشكعب اليهكودي ،كمكا أنهكا سكتعمل
على توسيع االستيطان ،وضرب المفاعل النووي اإليراني.

 -3تضع الحكومكة علكى رأس جكدول أولوياتهكا القوميكة قضكية الهجكرة واالسكتيعاب ،وتعمكل بحكزم لتعزيكز
الهجرة من جميع دول العالم.

 -4إن الحكومككة سككتدفع خطككة لمواجهككة األزمككة االقتصككادية ،وتعمككل علككى تهيئككة الظككروف االقتصككادية
للنمو المستديم ،وكذلك توفير فرص العمل في المرافق االقتصادية وحمايتها.

 -5إن الحكومككة ستسككعى وراء العدالككة االجتماعيككة ،مككن خككالل تقلككيص الفج كوات االجتماعيككة ،ومكافحككة
الفقككر بككال ه كوادة عبككر أجه كزة التربيككة والتعلككيم ،وتكثيككف المشككاركة فككي سككوق العمككل ،وزيككادة الككدعم
الممنوح للشرائش االجتماعية الضعيفة (شعبان.)127-126 :2011 ،

وجرى كل هذا في ظل أجواء من التحريض العنصري على العرب عامة ،والنواب العرب ،دون أي

مبادرة للجم هذه الظاهرة المستفحلة ،ولكن الجديد على التطرف اليميني في إسرائيل أن في نهاية الدورة
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البرلمانية الك (2009 )18م ،أنه رأى نفسه في مركز قوة ،ليحث الخطى نحو السيطرة على ما تبقى

من مقاليد الحكم والمؤسسات الرسمية ،وبدا المشهد قاتماً من حيث تعدد المالحقات السياسية والفكرية،
حتى داخل المجتمع اليهودي ،وبرز في ذلك تدخل لجان الكنيست ،وأطر تابعة للمستوطنين ،مثل

حركة إم ترتسو (إن شئتم) في عمل أقسام في جامعات إسرائيلية ،مثل منهاج العلوم االجتماعية في
جامعة تل أبيب ،وأحد فروع قسم العلوم السياسية في جامعة بئر السبع ،ووصلت المطالبات حد

(جريسي.)64 :2013 ،
اإلصرار على تغيير مناهج واغالق أقسام ا

 2.1.3.4مميزات االئتالف الحكومي:
ارتكككزت حكوم ككة نتنيككاهو عمليك كاً علككى معس كككر اليم ككين المتشككدد ،والمتغي ككر الوحيككد ف ككي معس كككر

اليمين المتشدد هو اسكتثناء كتلكة "االتحكاد الكوطني" ،التكي تضكم ثالثكة أحكزاب مسكتوطنين ،ولهكا مجتمعكة

أربعككة مقاعككد ،إذ بقيككت رسككمياً فككي صككفوف المعارضككة ،ولكنهككا تككدور فككي فلككك الحكومككة ،وهككي المرشككحة

الفوريككة لالنضككمام إلككى الحكومككة فككي حككال أي اهتكزاز يفقككد الحكومككة غالبيتهككا البرلمانيككة ،وبككدالً مككن كتلككة
"االتحككاد الككوطني" ،تككم ضككم حككزب "العمككل" برئاسككة يهككود بككاراك؛ وذلككك مككن أجككل نككزع صككفة اليمينيككة عككن

حكومته (جرايسي .)134 :2010 ،وهكذا اليمكين المتطكرف نشكأ أساسكاً فكي دفيئكة اليمكين العقائكدي ،واألخيكر

استعان طيلة الوقت بمجموعات المتطرفين؛ من أجل الوصول إلى الحكم والتمسكك بكه ،وفكرض األجنكدة

السياسية ،إال أن المتطرفين وكل مجموعة متطرفة ال تضع لنفسكها حكواجز وقيكوداً ،وقكد رأت نفسكها فكي
السنوات األخيرة أنها باتت مصدر قوة يسمش لها بفرض أجندتها (جرايسي.)135 :2010 ،

كانت السوداوية هي المسيطرة نتيجة سيطرة الخطاب السياسي لألحزاب اليمينيكة المنضكمة إلكى

الحكوم ككة وخاص ككة حزبك كي البي ككت اليه ككودي واسك كرائيل بيتن ككا ،والت ككي تؤي ككد االس ككتيطان ف ككي الض ككفة الغربي ككة
والق ككدس ،وذل ككك ف ككي ظ ككل انقس ككام فلس ككطيني سيس ككهل عل ككى الحكوم ككة اإلسك كرائيلية الجدي ككدة تعلي ككق عملي ككة

المفاوضات ،كما ستزيد وتيرة الحصار واستمرار عزل مدينة القدس عن باقي المدن الفلسطينية ،خاصة
عندما أعلن زعيم حزب إسرائيل بيتنا المتطرف أفيغدور ليبرمان أن حزبه لن ينضم إلى الحكومة إال إذا

اتخذت خطوات عملية تقوم فيها إسرائيل بإنهاء حكم حماس في قطكاع غكزة ،واقكرار قكانون مواطنكة يقكوم
على الوالء لدولة إسرائيل (شعبان.)123 :2011 ،

وعززت نتائج االنتخابات قدرة األحزاب الصغيرة على االبتزاز السياسي والمالي وفرض رؤاها

السياسية ومطالبها المصلحية على الحزب الحاكم (خليفة ،)190 :2011 ،حيث بلغ ثمن اتفاقات

االئتالف الحكومي في إسرائيل  6.5مليار شيكل ،وهذا مبلغ غير مسبوق في تاري تشكيل االئتالفات
الحكومية منذ إقامة إسرائيل(السعدي .)111 :2009 ،جاءت هذه الزيادة في الموازنة بهدف زيادة موازنة
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و ازرات ومؤسسات تشرف عليها وتديرها األحزاب الدينية مثل :و ازرة األديان وو ازرة التربية والتعليم

واالستيطان والمدارس الدينية.

وقع بنيامين نتنياهو اتفاقاً ائتالفياً مع حزب "البيت اليهودي" المتطرف؛ وذلك ليكون شريكاً

سادساً في حكومة نتنياهو التي أدت اليمين الدستورية ،فقد تم توقيع االتفاق بعد التغلب على اختالفات
اللحظة األخيرة .ولم يحصل حزب البيت اليهودي الذي يشغل ثالثة مقاعد في الكنيست بموجب

االتفاق إال على حقيبة و ازرية واحدة الذي حصل عليها النائب عن الحزب دانييل هيرشكوفيتس  -وزي اًر

للعلوم .وليس لهذا الحزب مطالب خاصة ،باستثناء تمسكه بأرض إسرائيل الكاملة ،ومعارضته إلقامة
دولة فلسطينية ،وأنه يتفق مع برنامج حزب الليكود في معظم أجزائه (السعدي.)118 :2009 ،

وعلى الكرغم مكن عكدم حصكول األحكزاب الصكهيونية الدينيكة ممثلكة فكي حكزب البيكت اليهكودي إال

علككى ثالث كة مقاعككد فككي البرلمككان ،وعلككى وزيككر واحككد فككي الحكومككة .وحككزب االتحككاد الككوطني علككى أربع كة
مقاعد في البرلمان وعدم مشاركته في الحكومة إال أن حجم هذه األحزاب في الحياة السياسية كان أكبر
بكثير من حجم تمثيلها في البرلمان ،حيث باتت تلك األحزاب تفرض أجندتها على التيار األيديولوجي،

وتف ككرض أص ككول "لعب ككة أخ ككرى" ،إن ك ككان عل ككى الكنيس ككت أو عل ككى الحكوم ككة ،حي ككث يتم ككدد المس ككتوطنون

والمتطرفون في كافة المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية التي تشكل المؤسسة الحاكمة ،والكى جانكب هكذا

الحضور المتنامي في قيادة المؤسسة العسكرية والجيش.

 3.1.3.4تصديق قوانين عنصرية:
انعكس التطرف اليميني في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الك  ،32بتصعيد وتيرة سن القوانين

ذات الطابع العنصري ،وزاد عليها ،محاوالت لسن قوانين واتخاذ ق اررات لضرب عمل المنظمات

الحقوقية ،وكافة األطر التي تناهض االحتالل ،وتتلقى دعماً خارجياً ،وصل إلى حد تقويض عمل
منظمات األمم المتحدة ،الناشطة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ،يضاف إلى هذا ،المالحقات

السياسية ضد العرب وشخصيات سياسية بينهم ،ووصلت إلى حد المالحقات السياسية بين اليهود،
مثل :مالحقة أقسام في الجامعات اإلسرائيلية ،وأقسام للعلوم االجتماعية والسياسية ومحاضرين في

(جريسي،
ا
جامعات إسرائيلية ،ومسؤولي أقسام في و ازرة التعليم ،وحمالت ضد فنانين وأدباء ومثقفين
.)61 :2013

وكان استمرار تمديد قانون الطوارئ ،لمنع لم الشمل ،ومنع منش إقامة لكل زوج أو زوجة من

الضفة الغربية أو قطاع غزة من بين القوانين ذات الطابع العنصري التي تستهدف الفلسطينيين ،حيث
أن القانون يطول آالف العائالت ويهدد بتفسخها .وجرى سن قانون ُيجيز بيع ما يسمى أراضي الدولة
104

ومن بينها أراض عربية صودرت فيما مضى تحت ذريعة االستخدام للصالش العام ،وقانون مزارع

(جريسي.)62-61 :2013 ،
األفراد لتوزيع األراضي العربية المصادرة في صحراء النقب على اليهود ا

ومن أخطر القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست ،قانون لجان القبول ،وهو قانون ُيجيز لكل
بلدة يهودية يعد سكانها بالمئات ،إقامة لجان قبول ،لكل شخص أو عائلة تطلب السكن في هذه البلدة،
ويحق للجان القبول ،رفض أي فرد أو عائلة ال تنسجم مع الثقافة والحضارة واأليديولوجية السائدة في

البلدة ،بمعنى رفض إسكان العرب أساساً .وسن قانون يحظر على المؤسسات الرسمية ،التي تتلقى
موجه في األساس إلى
تمويالً من خزينة الدولة ،تمويل نشاطات إلحياء ذكرى النكبة الفلسطينية ،وهذا
ٌ

المجالس البلدية والقروية العربية ،وهو نص مخفف عن النص األول ،الذي كان يحظر كلياً إحياء
المعدل ُيشكل أساساً لتوسيع نطاق القانون مستقبالً ،في اتجاه الهدف األولي الذي
النكبة ،ولكن النص
ّ
(جريسي.)62 :2013 ،
كان للقانون ا

 2.3.4اال ئتالف الحكومي الثالث والثالثون 18 :آذار /مارس :2013
أظهرت النتائج النهائية لالنتخابات اإلسرائيلية التي جرت في  22كانون ثاني /يناير 2013م ،أنه
على الرغم من الصفعة المدوية التي تلقاها تحالف (الليكود -بيتنا) من جمهور الناخبين ،وأدت إلى

خسارة هذين الحزبين ربع قوتهما ،وفوزهما بكتلة تشكل ربع الكنيست ،فإن رئيس التحالف بنيامين

نتنياهو ظل األوفر حظاً لتأليف الحكومة اإلسرائيلية (غانم.)19 :2013 ،

وبعد مشاورات استمرت شه اًر ونصفاً تقريباً ،أعلن في  14آذار /مارس  ،2013عن تشكيل
الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وهي الحكومة الثالثة والثالثون منذ إنشاء إسرائيل(برغال،

 ،)116 :2013صادقت الهيئة العامة للكنيست على الحكومة اإلسرائيلية ،في  18آذار /مارس ،2013
بأغلبية  68نائباً يشكلون االئتالف ،ومعارضة  48نائباً(موقع :ديوان رئاسة الوزراء اإلسرائيلي.)2013 ،

وتتكون الحكومة الجديدة من ( )22وزي اًر موزعين على الكتل المشاركة في االئتالف

الحكومي ،حيث حصلت كتلة الليكود -بيتنا على ( )13حقيبة ،من بينها حقائب الخارجية والداخلية
والدفاع باإلضافة إلى رئاسة الحكومة ،وحظي حزب يوجد مستقبل على خمس حقائب من بينها المالية
والتعليم ،وحظي حزب الحركة على حقيبتين هما القضاء وحماية البيئة ،فيما حصل حزب البيت

اليهودي على ( )3حقائب هي :االقتصاد والزراعة ،والبناء واإلسكان ،وو ازرة شؤون القدس
والشتات(برغال.)116 :2013 ،
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جدول رقم ()5

األحزاب والقوائم التي شكلت االئتالف الحكومي الثالث والثالثين 18 :آذار /مارس .2013
عدد المقاعد عدد الوزراء

الحزب أو القائمة
الليكود

20

1+7

يسرائيل بيتينو

11

4

ييش عتيد (هناك مستقبل)

19

5

البيت اليهودي -المفدال الجديد

12

3

هتنوعاه (الحركة)

6

2

المجموع

68

22

المصدر( :موقع :ديوان رئاسة الوزراء اإلسرائيلي.)2013 ،

واستثمر حزب البيت اليهودي تراجع قوة الحزبين الحاكمين الليكود -بيتنا وظهر كحزب قوي نواته

المستوطنون ،لكنه يتسم بطابع إسرائيلي شامل ،وبات شريكاً مهماً في ائتالف نتنياهو بعد فوزه بك ()12
مقعداً في الكنيست (عواودة .)103 :2013 ،حيث يعد حزب البيت اليهودي أكبر الرابحين في هذه
الحكومة؛ نظ اًر إلى حصوله على و ازرة البناء واإلسكان وو ازرة شؤون القدس والشتات وهي الو ازرتان
المعنيتان بالنشاط االستيطاني في الضفة الغربية والقدس ،ونظ اًر إلى التوجه اليميني للحكومة من
جانب ،وتهميش عملية السالم من جانب آخر ،فإن التوسع االستيطاني سيشهد مباركة من كافة أحزاب

االئتالف الحكومي ،ومن بينها حزب يوجد مستقبل الذي أطلق زعيمه لبيد حملة انتخابية من قلب

مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية (برغال.)122 :2013 ،
 1.2.3.4مميزات الحكومة:

امتازت الحكومة الجديدة بصغر حجمها مقارنة مع الحكومة السابقة التي ضمت ثالثين وزي اًر،

ويشير ذلك إلى توجه الحكومة الجديدة نحو سياسة ترشيد النفقات من جهة ،والعمل وفق آلية أكثر

مرونة من جهة أخرى ،مع العلم أن عملية اتخاذ القرار بالنسبة إلى رئيس الحكومة نتنياهو في
الحكومة الحالية أصعب مما كان عليه الوضع في الحكومة التي سبقتها؛ وذلك لوجود تكتل منافس له

يتمتع بقوة وثقل داخل االئتالف الحكومي ،وهو تكتل البيت اليهودي وحزب هناك مستقبل ،الذي يحوز
على تسعة مقاعد و ازرية ،و 31مقعداً في الكنيست ،ويشكل حزب البيت اليهودي منافساً قوياً على

مقعد رئاسة الحكومة في المستقبل(برغال.)117-116 :2013 ،
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كما امتازت الحكومة الجديدة أيضاً بخروج حزب شاس ،وهو األمر الذي قد يعمل على

تضييق هامش المناورة لدى نتنياهو؛ إذ يعد حزب شاس من الداعمين التقليديين له ،ولكنه يبقى أحد
الخيارات المهمة التي قد يلجأ إليها نتنياهو في حال تعرض االئتالف لخطر االنفراط إذا ما انسحب

حزب البيت اليهودي من الحكومة ،حيث يبقى هناك احتمالية حدوث أزمة بين رئيس الحكومة نتنياهو

وبين رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت في حال تعرض نتنياهو لضغوط دولية شديدة تجبره على
تجميد االستيطان؛ من أجل دفع عملية السالم قدماً ،ولكن يبقى هذا االحتمال ضعيفاً نظ اًر إلى عدم

وجود رغبة حقيقية عند اإلدارة األمريكية لممارسة مثل هذا الضغط نظ اًر إلى تجاربها السابقة في هذا

المجال والتي باءت بالفشل(برغال.)122 :2013 ،

 2.2.3.4اتفاق حزبي هناك مستقبل والبيت اليهودي:
عبر نجاح حزب" يوجد مستقبل "عن صفة سياسية مهمة إضافية انعكست من خالل اتحاد

هذا الحزب مع حزب البيت اليهودي بقيادة نفتالي بينت داخل أروقة الكنيست ،وافتتاح لبيد لحملته

االنتخابية في وكر من أوكار االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة في مدينة أريئيل ،ومن ث ّم
ائتالفه مع بينت ،هما تعبير عن اإلجماع الواسع حول المعادلة الداعية إلى كون المستوطنات اليهودية
يتجز من إسرائيل (جمال،)2 :2013 ،
أ
في األراضي المحتلة جزءا ال

ً

إن ما يمكن استنتاجه من ذلك هو أن تصاعد مكانة المستوطنين ونفوذهم في سياق معركة

االنتخابات ،ربما كان السمة األبرز خاللها ،وبالتالي ال بد من أن ينعكس ذلك على مرحلة ما بعد
االنتخابات أيضاً ،ولم ينعكس نفوذهم هذا في اتساع شعبية حزب البيت اليهودي وفي علو مكانته

فحسب ،وانما انعكس أيضاً في تعزيز سيطرتهم على الليكود الذي أصبش أكثر استيطاناً ،ونجاح
المستوطنين في احتالل مرتبات مواقع في قائمة الليكود -بيتنا وفي واقع فرض التعاطف مع أجندتهم

على األحزاب الصهيونية جميعاً ،بمعنى آخر :يمكن تسمية الحكومة الجديدة حكومة المستوطنين.

وقكد عبكر اتحكاد لبيكد– بينكت فكي الكنيسكت عكن ميوعكة مصكطلش "أحكزاب الوسكط"؛ وذلكك لعكدم
وجكود خالفكات تُك ْذ َكر بكين هكذه األحكزاب وأحكزاب اليمكين فكي ككل مكا يتعلكق بالرؤيكة االسكتراتيجية
وهوية الدولة اليهودية والهيمنة
واأليديولوجية حول حدود إسرائيل ،وحل الصراع اإلسرائيلي– الفلسطيني ُ

القومية النيوليبرالية على مفاصل القوة في الدولة .بالرغم من الفوارق القائمة بين مصوتي الحزبين على

كق واضكش حكول المصكالش الوطنيكة والتمحكور فكي القضكايا
مستوى مدى التدين ،هنالك على ما يبدو تواُف ٌ
الداخليكة ،وحكل مشكاكل السككن وغكالء المعيشكة والفسكاد والفقكر واالمتنكاع عكن اتخكاذ مواقكف أمنيكة أو
استراتيجية أو سياسية خالفية (جمال.)3 :2013 ،
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وتكدل المعلومكات السكابقة أن الجديكد فكي نتكائج االنتخابكات يتمحكور فكي األشكخاص ال فكي تبكدل

المواقكف والسياسكات .إن دخكول يكائير لبيكد -الصكحافي الجميكل الهيئكة -وحزبكه إلكى المعتكرك السياسكي،
ونجكاح نفتكالي بينكت بكإجراء نقلكة نوعيكة فكي كسكب محبكة المجتمكع اإلسكرائيلي اليهكودي؛ لِمكا يمثلكه مكن
نجكاح شخصكي ،والمكزيج الكذي يعبكر عنكه بكين إيمانكه األيكديولوجي القكومي -الكديني ودعكم المسكتوطنات

((39
وم َع ْولماً ،كل هذا يؤثر على إحداث أي تحول جذري في
واالستيطان وكونه رجالً هاي– تيك
ً
ناجحا ُ
القضايا األساسية التي لها الحسم في الساحة السياسية (جمال.)4 :2013 ،

 3.2.3.4الخطوط العريضة للحكومة:
وفقاً للخطوط العريضة لسياسة الحكومة كما جاء في االتفاقيات الثنائية الموقعة بين أطرافها،

فإنه من المقرر أن تركز على القضايا الداخلية ،وال سيما االقتصادية واالجتماعية ،وهذا ما أكده
نتنياهو في سياق الخطاب الذي ألقاه أمام الهيئة العامة للكنيست ،وعرض فيه حكومته ،وتعهد بإحداث

تغييرات كبرى في إسرائيل تمشياً مع ما قال عنه :إنه "تطلعات الشعب" ،نعرض هنا أبرز القضايا التي

ستتعامل معها الحكومة اإلسرائيلية بموجب االتفاقيات االئتالفية بين الحزب الحاكم الليكود إسرائيل

بيتنا وبين حزب البيت اليهودي أو مع األحزاب األخرى المشاركة في الحكومة التي يساهم فيها البيت

اليهودي:
المساواة في تحمل األعباء :تقدم حزب يوجد مستقبل بمسودة قانون حول "تقاسم األعباء الوطنية عبر
تحقيق المساواة في التجن يد للخدمة العسكرية والمدنية" المسودة التي تم االتفاق عليها مع حزب البيت

اليهودي ورئيس الوزراء نتنياهو تتضمن خطة تطرح برنامج عمل متكامالً ،يكون بديالً عن قانون
طال( )40من جهة ،ويعمل على دمج الحريديم في سوق العمل(برغال .)121 :2013 ،وتقليص الدعم

الحكومي والمخصصات للمدارس الدينية .وبهذا أرادوا تقليص التأثير السياسي للمجتمع الحريدي من

منطلق رؤيتهم أن الدولة باتت قوية بما فيه الكافية لفرض ذلك ،وألن الطبقات الوسطى بمن فيهم تيار

الصهيونية المتدينة الذي يمثله حزب البيت اليهودي ،سئمت تمويل المتدينين ،وحمل العبء

االقتصادي والعسكري ،وألن عدم دمج الحريديم في أسواق العمل سوف يؤثر سلباً ويبطئ تحويل

إسرائيل الى دولة غربية متطورة (شحادة .)11 :2015 ،وقد تشكلت لذلك لجنة خاصة في الكنيست

 -39هاي -تيك :تنكنولوجيا حديثة عالية المستوى.

 -40قانون طال (قانون الوضع الراهن) :ينص على إعفاء القوى الدينية الرافضة للصهيونية (الحرديم) من الخدمة

العسكرية ،وقد تم االتفاق على ذلك عام  1948بين الحكومة اإلسرائيلية األولى وحزب أغودات إسرائيل الذي كان يمثل

األحزاب الحريدية آنذاك (برغال.)121 :2013 ،
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(لجنة شاكيد)؛ لتقديم مشروع قانون في هذا الشأن ،وقد توصلت اللجنة يوم  19شباط /فبراير 2014

إلى مبادئ مشروع قانون

()41

أقرته الحكومة في  17آذار /مارس (2014شلحت.)58-57 :2014 ،

ويكتب رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت في هذا المضمار "يجب العمل لدمج شريحة

المتدينين في سوق العمل والخدمة العسكرية أو المدنية بشكل تدريجي ومن خالل إيجاد محفزات

طارحا
تغيير جذرياً في نموذج الخدمة الوطنية /العسكرية،
متالئمة" .كذلك يقترح حزب يوجد مستقبل
اً
ً

ضرورة تشجيع وتوفير محفزات جدية لالنخراط في صفوف الخدمة العسكرية ،إضافة إلى حل لمشكلة
عدم انخراط كافة شرائش المجتمع اإلسرائيلي في صفوف الخدمة المدنية(شحادة .)11 :2015 ،وكذلك

جرى تعديل قانون الخدمة العسكرية الذي يلزم الفتيان الحريديين بالخدمة العسكرية ،وفي حالة عدم
االلتزام ستعاَقب المدارس الدينية التي يتعلم فيها الرافضون للخدمة العسكرية أو أن تعاد المدارس

الدينية إلى سلطة البيت اليهودي المدنية .باإلضافة إلى هذا ،طالب الوزير ِبينت و ازرة الخدمات الدينية
التي يقف على رأسها ،لكي يستطيع معاقبة المدارس الدينية التي يرفض طالبها االلتحاق بالخدمة

العسكرية أو المدنية من خالل تقليص الميزانيات أو قطعها بتاتاً (خطيب.)14 :2015 ،

والتحكوالت التكي عرضكت توضكش التقكارب فكي البكرامج االنتخابيكة لألحكزاب الرئيسكة فكي محكور

هويكة إسكرائيل ،وحكل القضكية الفلسكطينية واالسكتيطان ،مكن جهكة ،وبكوادر تصكدع فكي مكانكة األحكزاب

الدينيكة المتشكددة والمجتمكع المتكدين مكن جهكة أخكرى ،فهكي ليسكت سكهلة لفهكم تطكور الخارطكة الحزبيكة
تغيير عميقاً طال األيديولوجيا والقناعات
اإلسرائيلية؛ إذ يعكس هذا التوافق-اإلجماع والتصدع السياسي
اً
األساسكية التكي تعكرف المنظومكة الحزبيكة فكي إسكرائيل ،وفكي مالمكش الهويكة الجماعيكة ومواصكفاتها؛
وتحوالت في موازين القوى بين األحزاب (شحادة.)12 :2015 ،

قانون أساس :إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي :تعهد نتنياهو في االتفاق االئتالفي مع حزب

البيت اليهودي بأن تعمل الحكومة على سن قانون ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب
اليهودي" ،وسيكون قانوناً دستورياً ،واسمه الرسمي "قانون أساس :إسرائيل -الدولة القومية للشعب

اليهودي"(شلحت.)58 :2014 ،

 -41ينص القانون على واجب أي مواطن بلغ ( )18عاماً من عمره بأن يؤدي الخدمة العسكرية أو المدنية ،وعلى زيادة
عدد الشبان الحريديم الذين يؤدون هذه الخدمة من بين طالب الييشيفوت (المعاهد الدينية اليهودية) بدءاً من العام
2017م ،وعلى فرض غرامات مالية على المتهربين من الخدمة بدءاً من العام 2018م ،باإلضافة إلى تقليص مدة
الخدمة لجميع الجنود النظاميين إلى عامين ،والى زيادة عدد العرب المنخرطين في الخدمة المدنية (شلحت:2014 ،

.)58
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قانون تسوية سكن البدو في النقب( :)42نص االتفاق بين كتلة (الليكود -إسرائيل بيتنا) و"البيت

اليهودي" على دفع عملية سن مشروع القانون الذي أعده الوزير السابق بيني بيغن استناداً إلى "خطة
برافر" التي ترمي إلى ما يسمى "تسوية قضية سكن المواطنين البدو في منطقة النقب" .وقد

صادقت

()43

زرية لشؤون سن القوانين يوم  6أيار /مايو  2013عليه(شحادة.)6-5 :2013 ،
اللجنة الو ا

وقد أثارت المصادقة على مشروع القانون غضباً عارماً في أوساط قادة المواطنين البدو في النقب.
وأصدر "مركز عدالة القانوني" بياناً أكد فيه أن المصادقة على مشروع القانون تشكل ذروة خطرة في
المحاوالت التي تقوم بها الحكومة وترمي إلى سحب الشرعية من المواطنين البدو خاصة والمواطنين

العرب عامة ،وشدد البيان على أن مشروع القانون يفرض سياسة تقوم على السلب والسيطرة ،من

خالل سلب المجتمع البدوي بصورة مطلقة لحقوقه الدستورية في الملكية والمسكن والمساواة والكرامة
بسبب انتمائه القومي والديني (شلحت.)61 :2014 ،

 4.2.3.4انعكاس االئتالف اليميني على الحياة االجتماعية:
تشكل نتائج االنتخابات اإلسرائيلية التي جرت في  27كانون الثاني  ،2013وما أعقبها من
تشكيل ائتالف حكومي يضم حزب البيت اليهودي ويوجد مستقبل والحركة إلى جانب إقصاء الحرديم

ر مهماً للتطورات االجتماعية التي تحدث في الطبقات العميقة للمجتمع اإلسرائيلي ،وتشمل (غانم،
مؤش اً

:)17-15 :2013

 -1تشتيت الحيز الحزبي وتعدد مراكز القوة فيه :أظهرت النتائج النهائية لالنتخابات تشتت القوة
السياسية وتوزعها بين عدة مراكز وأطراف ضعيفة .وأن أكبر هذه الكتل ،أي الليكود -بيتنا محدودة

جداً في قدرتها على المناورة السياسية؛ إذ إن تحالف الليكود -بيتنا يشكل عملياً أقلية ( 31من 68
عضو كنيست) وهو ما يعزز من مواقع األحزاب الصغيرة وقدرتها على االبتزاز والمساومة ،وهو

ما يزيد من احتماالت قصر عمر الحكومة ،ويعزز من احتماالت الذهاب النتخابات مبكرة.

 -42ينص القانون على مصادرة مساحات شاسعة من األراضي العربية في النقب ،وعلى هدم عشرات القرى البدوية
غير المعترف بها ،ونقل عشرات آالف السكان منها(شلحت.)60 :2014 ،
 -43جاءت هذه المصادقة بعد إضافة ثالثة تحفظات جديدة على المشروع األصلي :األول ،تحديد وتقليص المنطقة
التي سيتم منش المواطنين البدو أراضي بديلة فيها ،وارفاق خريطة واضحة مفصلة بشأن هذه المنطقة .الثاني ،تقليص

المدة الزمنية المحددة لتنفيذ مشروع القانون من خمسة أعوام إلى ثالثة أعوام .الثالث ،تعيين وزير البناء واإلسكان أوري

أرئيل من حزب البيت اليهودي مشرفاً عاماً من طرف الحكومة على تنفيذ القانون(شحادة.)10 :2013 ،
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 -2إعادة بناء الهيمنة األشكنازية على أسس عابرة لأليديولوجيات :يعكس تحالف نفتالي بينت -لبيد
الذي تشكل بعد االنتخابات ،وخاضا المفاوضات االئتالفية بتنسيق كامل ،لتمكين نخب الطبقة

الوسطى األشكنازية من إعادة زمام السيطرة على الحيز السياسي ،وذلك بغض النظر عن

الفروقات واالنتماءات الفكرية ،حيث يسمش هذا التحالف عملياً بتكتل فئات متناقضة منها العلمانية
والقومية المتدينة ومنها ذات النزعة السياسية الوسطية أو اليمينية المتطرفة وأحياناً اليسارية ،والتي
ال يربطها سوى انتمائها للبرجوازية االشكنازية من جهة ،ومعاداتها للمركبات غير الصهيونية التي

تضم في طرفي نقيضها الحريديم والعرب من جهة أخرى.

 -3إعادة ترسيم حدود الشرعية -المستوطنون يضمون إسرائيل :أظهرت المعركة االنتخابية ،وتحالف
بينت -لبيد بعد ذلك ،نجاح المستوطنين في إعادة ترسيم حدود الشرعية الصهيونية -اإلسرائيلية

بحيث تضم المستوطنين في أرئيل تماماً ،كما تضم أبناء الطبقات الوسطى في تل أبيب .وفي هذا
نجاح استراتيجي لحزب البيت اليهودي وللمستوطنين الذين استطاعت نخبتهم تحويلهم إلى جزء

أس اسي من اإلجماع الوطني ،وذلك بعد أن كانوا محل خالف سياسي داخلي وموضوع نقد دولي.
يتكامل هذا الموقف إلى حد بعيد مع دخول المستوطنين إلى معاقل النخب اإلسرائيلية كمحكمة

العدل العليا ،والنخب العسكرية واألمنية إضافة إلى الحكومة ،وهو ما عده الباحث اإلسرائيلي أورن
يفتاحئيل بأنه ضم إسرائيل للمستوطنات وليس العكس ،إذ إن المستوطنين اليوم لم يعودوا يطالبون
بأن يكونوا جزءاً من إسرائيل ،فقد صارت إسرائيل جزءاً من المستوطنات.

 5.2.3.4مستقبل قوة المستوطنين المتدينين:
يتشكل مستقبل قوة المستوطنين المتدينين نتيجة عوامل عدة أهمها(جرايسي:)119 :2013 ،
 تعتبر كتلة حزب البيت اليهودي الكتلة الرابعة في الكنيست  2013من بين الكتل البرلمانية
المنتخبة في هذه الدورة ،لهذا ستطالب كتلة المستوطنون بما يساعدهم على تطبيق برنامجهم

السياسي في الضفة الغربية ،وبما يمنع كلياً إقامة دولة أو أي كيان آخر للفلسطينيين.

 وفي حال اجتاز حزب البيت اليهودي امتحان اليمين المتشدد ،فإنه سيتجه في االنتخابات المقبلة
إلى المستوطنات بطلب المزيد من الدعم ،وسيجدون هناك أعداداً تتنامى بنسبة هائلة سنوياً ،ولكن
في الوقت نفسه ،سيواجهون قوة تطرف ،أشد تطرفاً من حزب البيت اليهودي ،فما حصلت عليه
عوتسما ليسرائيل (إسرائيل القوية) سيشجعها على خوض االنتخابات التالية ،مع فرص أقوى للعودة

إلى الكنيست.

 ولكن هناك قراءة أخرى لهذا المستقبل ،ليس فقط بما يتعلق بالمستوطنين ،وانما بكل التيار
الصهيوني الديني ،ففي بحث لجامعة حيفا صدر في نهاية العام  ، 2010جرى الحديث عن أن
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%51من مواطني إسرائيل في العام  2030سيكونون من الحريديم ومن جمهور التيار الصهيوني

الديني ،ما يعني قرابة  %65من اليهود في إسرائيل ،ما يعني أيضاً ،أن التيار األخير كما هو

تيار الحريديم ،في تنام مستمر ،ولهذا ،فإن البرامج المتعلقة باألمور المدنية ،وتظهر بقدر ما من

الليبرالية ،ليس بالضرورة أن تستمر بهذا التوجه مستقبالً ،مع استمرار ارتفاع نسبتهم في المجتمع.

 4.4السياسة القومية لحزب البيت اليهودي:
تساهم األحزاب السياسية غالباً في رسم السياسات العامة للدولة ،وتلعب دو اًر أساسياً في

تحقيق التكامل القومي ،وتحقيق التالحم والتوافق بين كل مكونات النسيج االجتماعي؛ وذلك بهدف

الوصول إلى االستقرار االجتماعي والسياسي ،ومنع االختراقات األمنية التي تؤثر على سيادة الدولة
واستقاللها ،لكن األحزاب السياسية في إسرائيل تكرس عملياً الصراعات واالنقسامات ،وتعكس بتفرعاتها
كل ألوان الطيف االجتماعي الممزق المتشرذم داخل المجتمع اإلسرائيلي ،وترسم خريطة الخالفات
اإلثنية والدينية والعرقية واالجتماعية.

 1.4.4الصراعات واالنقسامات االجتماعية والحزبية:
تعد التعددية اإلثنية من أبرز سمات المجتمع اإلسرائيلي ،مجتمع المستوطنين المهاجرين الذين

قدموا من مختلف أصقاع الدنيا حاملين معهم موروثاتهم االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية،
وتحت تأثير هذه التعددية المستقطبة ،ظهرت التعددية الحزبية التي جسدت واقع التشرذم السياسي في

إسرائيل .وما من شك في أن الهجرات المتعاقبة المتوالية صعوداً أو هبوطاً ،من والى إسرائيل ،تقوم
بدور حساس فعال لجهة الحفاظ أو عدم الحفاظ على تناسب القوى الحزبية والسياسية وتوازنها،
وطبيعة توزعها واقتسامها بحسب نسبة األصوات التي يحصل عليها كل حزب أثناء االنتخابات

العامة(مجلة الدفاع الوطني.)2013 ،

والواقع أن الهجرات تتسبب غالباً بحاالت من عدم االستقرار االجتماعي والسياسي ،السيما

على ضوء سعي المهاجرين الجدد (حالة اليهود الروس بصورة خاصة) لتحسين أوضاعهم ومواقعهم

في سلم األفضليات االجتماعية .ومع مرور الزمن ،من الطبيعي أن يتحول المهاجرون الجدد إلى

مهاجرين قدماء ،وينخرطون بالتالي في لعبة تقاسم الكعكة الداخلية ،بعد أن تخف تأثيرات األحزاب
التي استقبلتهم للمرة األولى على أرض إسرائيل .وهنا تبدأ رحلة البحث عن ارتباط جديد بحزب جديد

يرضي تطلعاتهم المتجددة(آريان.)146 :1973 ،

وبفعل تشرذم المصالش ،تشرذمت الخريطة الحزبية والسياسية اإلسرائيلية ،حتى باتت تحفل

بمختلف أنواع األحزاب التي يمكن تصور وجودها في قارة بأكملها ،بحيث بات من الصعب اإلتيان
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على ذكر أيديولوجيا ما في العالم من دون أن نجد لها تجسيداً في أحد األحزاب اإلسرائيلية سواء كانت
علمانية أو دينية ،يسارية أو يمينية ،وسطية أو شوفينية أو ليبرالية (مجلة الدفاع الوطني.)2013 ،

إن طبيعة األحزاب اإلسرائيلية وتبني أغلبها الصهيونية كأيديولوجيا سياسية ،يجعل الصراع

ينحصر بينها على كيفية الوصول إلى السلطة والسيطرة على مواقع اتخاذ القرار أكثر من أي شيء

آخر ،وذلك ضمن اإلطار العام المتفق عليه لمصلحة الدولة .وهذا ما عبر عنه رئيس أركان إسرائيل

األسبق رفائيل إيتان بقوله" :إن الفارق بين األحزاب في إسرائيل أصبش شبه منعدم والخالف بينها يدور
فقط في القضايا الهامشية" .ولهذا السبب أصبحت االنقسامات الحزبية عملية شبه بديهية ،وال تشكل

خرقاً للنواميس الحزبية أو األيديولوجية .وبوسع الطرف المنقسم ،سواء أكان فرداً أم جماعة ،أن يبقى
في أحضان الحزب األم ،أو أن يبدل تحالفه مع كتل أخرى .وكثي اًر ما نرى حلفاء الكتلة الواحدة

يتحولون إلى أخصام ثم يعودون إلى مواقعهم السابقة (مجلة الدفاع الوطني .)2013 ،وانطالقاً من هذه
المقدمة العامة ،سنحاول تسليط أكبر قدر من الضوء على الدور الذي يلعبه حزب البيت اليهودي في

تحقيق التكامل القومي في إسرائيل.

والمقصود بالتكامل القومي هنا "الحركة التطورية الساعية إلى القضاء على مظاهر التناقض

الحضاري بين الوحدات االجتماعية عن طريق صهر تلك الوحدات ،وخلق وحدة جديدة تجمع بين
الوحدات السابقة وتضمها؛ لتقدم صورة جديدة متميزة من صور الوجود في بوتقة الصورة الجديدة"(ربيع،

.)162 :1978

ويقدم هذا التعريف صورة نمطية لعملية التكامل القومي ،وهو ما ذهب إليه دوركايم عالم

االجتماع الفرنسي ،في نظريته الوظيفية الذي يعد المجتمع كائناً عضوياً يؤدي كل مكون أو جماعة

داخله وظيفة اجتماعية مكملة للجماعة األخرى ،وهو ال يعني بالتأكيد القضاء على كافة الخالفات،
لكنه يحاول قدر اإلمكان تقليل فعاليتها وتذويب الخالفات بشكل تدريجي ،كما أن هذا التفاعل ليس

تفاعالً كيميائياً ،يهدف إلى تدمير الخصائص االجتماعية والهوية الذاتية الفرعية للجماعات المكونة
للمجتمع بقدر ما تضعها في إطارها األشمل الذي يؤكد مبدأ التنوع في ظل الوحدة.

 1.1.4.4مرحلة جديدة من االنقسامات الحزبية:
يتكون النسيج االجتماعي اإلسرائيلي من مكونات غير متجانسة ،تضم بقايا السكان األصليين

من الشعب الفلسطيني في أراضي  ،1948وأخالطاً متنافرة من المستوطنين (أشكناز -وسفارديم)،
الذين قدموا إلى فلسطين بطرق مختلفة وأوقات مختلفة من سائر أنحاء العالم (مجلة الدفاع الوطني،
 .)2013واذا كانت هذه الجماعات اليهودية والتي تشكل منها سكان إسرائيل بينها العديد من الفروق
113

واالختالفات ،فإن النتيجة المنطقية المترتبة على ذلك هي أن هذه المجموعة البشرية تحتوي على
جماعات تحمل خصائص وسمات ثقافية واجتماعية عرقية مختلفة؛ ولذلك فإن تشجيع الهجرة اليهودية

إلى إسرائيل ،والعمل على تحقيق التكامل بين الجماعات اليهودية(بدر الدين ،)108 :1977 ،تعدان من

الدعائم األساسية للعقيدة الصهيونية ،وتمثل هذه السياسة ركناً أساسياً من أنشطة الحكومة اإلسرائيلية
ومهامها ،وتجد الدعم من الوكالة اليهودية والهستدروت وكل األحزاب السياسية(شادي.)163 :1992 ،

وتعد إسرائيل بسبب طبيعتها الكولونيالية واالستيطانية ،من المجتمعات المنقسمة بعمق ،ليس

فقط بين السكان المحليين (الفلسطينيين) والمستوطنين ،بل هناك سبع مجموعات اجتماعية وسكانية
على األقل منفصلة إلى حد ما عن بعضها في الحياة اليومية االجتماعية في إسرائيل وهي :األشكناز

العلمانيون ،واليهود المتدينون الصهاينة ،واليهود الحريديم "المتزمتون دينياً" من أصول سفاردية ،واليهود
الحريديم األشكناز ،والمهاجرون الروس ،والمهاجرون الفالشا ،وفي األخير الفلسطينيون داخل الخط
األخضر ،ويشهد المجتمع اإلسرائيلي ثالثة أنواع من الصراعات االجتماعية ،باإلضافة إلى الصراع
الطبقي ،وهي :الصراع القومي بين العرب واليهود ،والصراع اإلثني بين اإلشكناز والسفارديم ،والصراع

الديني القائم بين األغلبية من العلمانيين ومجتمع المتدينين اليهود(عبد العالي.)22 -21 :2010 ،

وقد أدركت النخبة العلمانية تزايد خطر االنقسام الديني /العلماني ،وأعلن ثيودور هرتزل

(مؤسس الصهيونية السياسية) أن أخطر انقسام يواجه المجتمع اإلسرائيلي هو االنقسام الديني/
العلماني ،و"هذا االنقسام لم يكن موجوداً من قبل ،لكنه أضحى يهدد القيم الديمقراطية اإلسرائيلية ،وقد
تجاوزت خطورته خطورة التهديدات التي تواجه إسرائيل خارجياً" ،وفي عامي  1988 ،1984أرسلت

خطابات عديدة إلى حاييم هيرتزوغ تنادي باستبعاد األحزاب الدينية من االئتالفات الحكومية وتشكيل

حكومة وطنية؛ تفادياً لمزيد من المكاسب لصالش المتدينين (شادي.)189 :1992 ،

وفرض ذلك االختالف في البيئة الحضارية نفسه على المجتمع اليهودي في إسرائيل حيث
خيمت جماعات متباينة في سلوكها نتيجة اختالفها في خلفيتها الحضارية ،ومن ثم قيمها ومبادئها

األخالقية ،ومستوياتها الثقافية والتعليمية ،كما برهن على زيف فكرة الوحدة اليهودية ،وهو األمر الذي

بالغ فيه بعضهم لدرجة أنه قال يجب وجود دولتان "إحداهما لالشكناز واألخرى للسفارديم"(عطية،

.)804 :1987
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 2.1.4.4فشل نظرية الصهر:
وعلى الرغم من محاولة إسرائيل صهر هذه العناصر في بوتقة واحدة من خالل تعميم األيديولوجيا

الصهيونية بتياراتها المختلفة (العلمانية ،واالشتراكية ،والليبرالية ،والدينية) ،فقد كانت النتائج مخيبة

لآلمال؛ إذ إنه بعد مرور عقود طويلة على إنشاء إسرائيل ،تبدو الروابط الصهيونية المفروضة في
حالة اضمحالل تدريجي ،ويرتفع بدالً منها الصوت اإلثني والديني الالصهيوني والقطاعي المصلحي
والقومي العربي واإلسالمي والتقليدي ،بحيث تتغير التوازنات الحزبية والسياسية منذرة بتحوالت شاملة

في البنية القومية اإلسرائيلية ،وتتجلى في النقاط والدالالت األتية(مجلة الدفاع الوطني:)2013 ،
 -1فشل النظرية الصهيونية في إقامة المجتمع الخالي من التناقضات ،وفشل الزواج المقدس بين
الدين والدولة.

 -2فضش جوهر الصهيونية العنصري أمام الرأي العام العالمي والمحلي.

 -3عدم مقدرة حزب واحد على تشكيل حكومة بمفرده ،وحتمية دخول األحزاب الصغيرة في مختلف
االئتالفات الحكومية ،مما يعطيها القدرة على حرية المناورة واالبتزاز المالي والسياسي.

 -4تزايد األحزاب الطائفية واإلثنية والقطاعية نتيجة االستقطاب المتفاقم بين مختلف مجموعات
المهاجرين القدماء والجدد من حيث تضارب المصالش في شأن تقاسم المنافع الوطنية.
وم ن هنا تبدو العالقة بين مكونات الطيف الحزبي والخريطة السياسية المنوطة به ،عالقة صراع

جدي وربما دموي في بعض األحيان سواء على صعيد العالقات بين المتدينين والعلمانيين (مصرع
رابين) ،أو على صعيد العالقات القومية العربية واليهودية أيضاً(قهوجي .)371 :1986 ،فهذه االنقسامات

هي مظاهر لصراعات ممتدة تتضمن أبعاداً طبقية وثقافية وحضارية تضرب جذورها في أساس البنيان

اإلسرائيلي( .أنظر خريطة االنقسامات اإلسرائيلية الشكل رقم (.))2
الشكل رقم ()2

خريطة االنقسامات اإلسرائيلية

المصدر( :مجلة الدفاع الوطني.)2013 ،
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وأيضاً هناك انقسامات اجتماعية تتكون من :أشكناز (اليهود الغربيين) وسفارديم (اليهود

الشرقيين) ،وقد اتخذت هذه االنقسامات والصراعات مع مرور الزمن ،أط اًر سياسية مؤسسية تعبر عنها
وتكرسها ،وتنعكس بصورة مباشرة على األداء السياسي العام للدولة وائتالفاتها الحكومية المختلفة .وهو
األمر الذي أعاق بلورة هوية إسرائيلية مشتركة فبلورة الهوية هي جوهر عملية التكامل القومي،

وبعضهم يعد خلق إحساس عام بالهوية القومية هو جوهر بناء األمة في الدول الجديدة ،فمما ال شك

فيه أن هذا اإلحساس بما يفترضه من طرح النظرة العملية الضيقة جانباً -والنظرة اإلثنية أيضاً -ربما
تفترضه من استعداد لمزاولة الحقوق والواجبات العامة ،تعد الهوية نتيجة لكل ما سبق عنصر الزم
لنجاح بناء الدول(ربيع ،)162 :1978 ،أيضاً يرتبط ذلك بمفهوم المواطنة في إسرائيل بمشكلة الهوية
التي مازالت محل جدل وصراع ديني /علماني في إس ارئيل ،فلم يتم تحديد معايير تعريف من اليهودي

في إسرائيل.

وهكذا وبدالً من أن تتحول دولة إسرائيل إلى نوع من "جمهورية فاضلة" بالنسبة إلى جميع اليهود

في العالم ،فإنها تحولت إلى ساحة صراع واختالف بين تيارات حزبية واثنية تعيش التضارب والتناقض

بين انتماءاتها األيديولوجية السابقة وواقعها االستيطاني الجديد .فاليهودي الروسي الذي كان يهودياً أوالً
وروسياً ثانياً في روسيا ،عاد ليكون روسياً أوالً ويهوديا ثانياً في إسرائيل ،وكذلك هي الحال بالنسبة إلى

المغاربة واألثيوبيين وحتى األميركيين واألوروبيين ،السيما بعد أن انكشفت آليات التمييز الطبقي
واأل ثني والثقافي وتهافتت شعارات الديمقراطية والعدالة االجتماعية وسواها .وتبين أن ما يسمى باليمين

واليسار في إسرائيل ال يخضع أي منهما لمعايير ثابتة واضحة ،بل ثمة اعتبارات متعددة لتحديد ذلك

أهمها (مجلة الدفاع الوطني:)2013 ،
 -1من حيث الهوية ،وباألخص تحديد الموقف من الدين ،فإن األحزاب التقليدية (القومية) والمتدينة

تبدو أحزاباً يمينية ،مقابل األحزاب العلمانية التي ترفع شعارات حقوق اإلنسان والمساواة والتي

تندرج ضمن الوسط واليسار.

 -2من حيث التكوين الطبقي ،يبدو أن األمر ينطوي على مفارقة ،إذ تمثل األحزاب اليسارية الطبقات
المترفة وفئة الرأسماليين الكبار الداعين إلى التسويات السلمية ،في حين أن جمهورها هو من بين

الطبقات الدنيا الفقيرة ،وان كان هذا األمر قد تعدل خالل العقد األخير عندما يئست هذه الطبقات
من تمثيل الحزبين الكبيرين (العمل والليكود) لمصالحهما ،فنشأت األحزاب القطاعية مثل شاس

واألحزاب الروسية واألحزاب القومية العربية ...ال .

 -3من حيث الموقف من الصراع العربي اإلسرائيلي ،إذ يبدو موقف األحزاب المتشددة في التمسك
باألراضي المحتلة عام  1967يمينياً ،واآلخر المتساهل يسارياً ،في حين ط أر تحول حقيقي على
مواقف األحزاب اليسارية ،وفي مقدمتها حزبا العمل وميرتس ،التي تنصلت من مساعيها نحو
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التسوية (إسقاط أوسلو ورفض العودة إلى حدود الرابع من حزيران  ،)1967واالنتقال يميناً بهدف
الحد من الخسائر الكبيرة ،وبذلك
الفوز في االنتخابات البرلمانية والخاصة برئاسة الحكومة ،و ّ
اتسعت المساحة المشتركة التي تجمع األحزاب اليهودية من اليمين واليسار في الوسط ،في مقابل
األحزاب العربية التي بقيت وحدها مع فلول الشيوعيين تمثل اليسار الحقيقي في إسرائيل.

وقد أدى الدور السياسي والثقافي والتربوي الذي تقوم به هذه األحزاب إلى تعميق الصراع الديني

العلماني ،وقد يرى بعضهم أن وجود هذه األحزاب مثل نوعاً من التنفيس عن هذا الصراع والى وجود
أدوات سياسية للمتدينين تحمي قيمهم ومصالحهم ،إال أن ذلك ال يعني نهاية الصراع ،وهي سمة مهمة

من سمات المجتمع اإلسرائيلي الذي تحول من استراتيجية بوتقة الصهر إلى استراتيجية التنوع في

إطار الوحدة ،مما يعني إعطاء فرصة للقوى االجتماعية للحفاظ على هويتها الفرعية لكن في إطار

الوالء للدولة(شادي.)198 :1992 ،

وهنا يجب التمييز بين أزمة التكامل القومي التي تعاني منه إسرائيل وبين ظاهرة الوالء للدولة،

فالتكامل القومي يعني كما قلنا سابقاً عملية اإلدماج المستمرة للعناصر والوحدات االجتماعية والدينية
والعرقية والجغرافية في الدولة القومية الواحدة بشكل ينتج عنه اإلحساس بهوية مشتركة متميزة عن

الهويات األولية ،كما تميز عن الهويات القومية األخرى ،لذلك فالتكامل يختلف عن الوالء فالشعور

بهوية مشتركة يقوي من الشعور بالوالء وقد ينتج عنه ،فالوالء رابطة بين الجسد السياسي الذي قد
يعاني من أزمة تكامل من جانب والمفهوم المجرد للدولة ،وهي عبارة عن شعور باالنتماء أو بعبارة

أدق العقيدية والعاطفية التي تفرض نفسها على المواطن بحيث أن كل ما يأتي من الدولة يجب أن
تصحبه مباشرة عالمات الرضا والتأييد بغض النظر عن شخص الحاكم ،وبغض النظر عن درجة

قبول الشعب له(ربيع .)221 -220 ،1975 ،فالمواطن في الدولة االستيطانية لديه والء للدولة والدليل
على ذلك هجرته إلى هذه الدولة ومحاربته للسكان األصليين واستم ارره في الوجود على األراضي
المغتصبة ،لكنه قد يشعر بأنه ال يحصل على حقوقه كاملة في هذا الوطن الجديد ،وهو بذلك يعبر

عن عدم الرضا عن أداء النظام السياسي الذي قد يتغير ،وعن الحكومة التي قد يتم استبدالها ،ولكنه

يبقى على والءه للدولة ،وهو بدوره يختار انتماءه السياسي والحزبي ،وغالباً ما يكون على أسس إثنية

أو أيديولوجية (شادي.)171 :1992 ،

على ضوء ما تقدم اختلطت ألوان الطيف الحزبي والسياسي داخل إسرائيل ،وازدادت حدة المنافسة
والصراع بين أحزاب الخط الواحد ،فشهدنا صراعاً علمانياً علمانياً (بين حزبي الحركة وميرتس) ودينياً

دينياً (بين شاس ويهدوت هاتوراه والبيت اليهودي) ،وصراعاً بين ممثلي الروس (مثل الصراع بين حزبي
إسرائيل بعالياه واسرائيل بيتنا).
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وتبين أنه توجد أحزاب ذات مواقف ملتبسة ويصعب تصنيفها مثل حزب شاس الذي هو حزب

ديني شرقي ،ولكنه ال يقوم على أصوات المتدينين بالضرورة بل على أصوات اليهود الشرقيين،

وخصوصاً المغاربة ممن يقفون موقفاً وسطاً بين العلمانية والتدين ،إنما تجمعهم معاناة الفقر والتخلف

الثقافي وال تمييز األثني .وموقف هذا الحزب من عملية التسوية ال يصنف يمينياً وال يسارياً ،بل هو

موقف برغماتي .والشاهد على ذلك أن هذا الحزب هدد بإسقاط حكومة رابين باالنسحاب منها احتجاجاً
على اتفاق أوسلو عام  ،1993ثم هدد بإسقاط حكومة نتنياهو احتجاجاً على ُّ
تلكئه في تطبيق اتفاق
واي ريفر ،وهدد بإسقاط حكومة باراك إذا انسحب من الجوالن  ...ومغزى هذا أنه يتخذ من القضايا

السياسية وسيلة ابتزاز ال أكثر؛ من أجل دعم ميزانية شبكة مؤسساته الخدماتية والتربوية واالجتماعية

ر (مجلة الدفاع الوطني.)2013 ،
الخاصة باليهود الشرقيين حص اً

 2.4.4األحزاب وتموضعها في الهيكلية السياسية:
أشرنا إلى أن المجتمع اإلسرائيلي يخضع النقسامات عديدة إثنية ودينية وأيديولوجية تشكل
المنطلق لوالدة مختلف األحزاب وفرزها ضمن دوائر تصنيف اصطالحية يمكن إجمالها في التصنيفات
التالية (عبد العالي:)31-30 :2010 ،
 -1على مستوى االنقسامات األثنية هناك أحزاب عديدة أهمها عند اليهود :الليكود ،العمل ،شينوي،
ميرتس ،شاس ،المفدال ،يهدوت هاتوراه والوحدة الوطنية ،وعند العرب :الحركة اإلسالمية،

التجمع الوطني الديمقراطي ،والحركة
الديمقراطي العربي ،الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة،
ّ
العربية للتغيير.

 -2على مستوى االنقسام بين علمانيين ومتدينين نجد من األحزاب العلمانية أحزاباً عربية مثل :الجبهة
الديمقراطية للسالم والمساواة ،والحزب الديمقراطي العربي ،والتجمع الديمقراطي العربي ،والحركة

العربية للتغيير ،وأخرى يهودية مثل :العمل ،والليكود ،وميرتس ،وشينوي ،والمركز ،واسرائيل
بعالياه ،واسرائيل بيتنا ،والوحدة الوطنية ،وشعب واحد.

 -3على مستوى االنقسام األيديولوجي نجد أحزاب اليمين (وهي قسمان يميني ديني مثل شاس ويهودية
التوراه والبيت اليهودي ،ويميني علماني مثل الوحدة الوطنية واسرائيل بعالياه واسرائيل بيتنا والليكود

وغيشر) .ثم أحزاب اليسار (وهي يسار يهودي أقرب إلى الوسط مثل :ميرتس ،والحركة ،والعمل،

والمركز ،وشعب واحد ،ثم يسار عربي مثل :القائمة العربية الموحدة ،والجبهة الديموقراطية للسالم

والمساواة ،والتجمع الوطني الديمقراطي ،والحركة العربية للتغيير).
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 1.2.4.4محددات عملية تحقيق التكامل القومي:
تلخص الدراسة إلى أن ثمة محددات مهمة لدور األحزاب الصهيونية الدينية في عملية التكامل

القومي أهمها (شادي:)200 :1992 ،

 -1مدى قوة التناقضات الداخلية في المجتمع اإلسرائيلي ،فكلما كانت هذه المتناقضات لها جذورها
الموضوعية ،كلما صعبت مهمة تلك األحزاب في عملية التكامل القومي ،والمقصود بالجذور
الموضوعية هنا هو األسس المادية واأليديولوجية لتلك التناقضات.

 -2التطور المؤسسي لتلك األحزاب ،فكلما اتجهت تلك األحزاب إلى التشرذم والتدهور في قوتها
المؤسسية ،كلما أدى ذلك إلى ضعف دورها في عملية التكامل القومي ،وكلما اتجهت إلى التكتل
والتنسيق والتماسك المؤسسي كلما ساعدهم ذلك على تعبئة موارد أكثر مكنتها من استيعاب

المهاجرين من مختلف اإلثنيات ،كما أن التكتل والتماسك المؤسسي يحسن صورتها لدى ذلك

المهاجر.

 -3الدور االئتالفي لتلك األحزاب ،كلما كانت تلك األحزاب محورية ومهمة في عملية تشكيل
االئتالف .كلما امتلكت موارد أكثر وكلما ساعدها ذلك على مزيد من االستيعاب لهؤالء

المهاجرين ،أضف إلى ذلك طبيعة االستراتيجية التي يتبعها الحزب المسيطر في تحقيق التكامل،

فاألحزاب الدينية إما أن تؤيد هذه االستراتيجية أو تعارضها وفي األغلب واألعم تتجه إلى تأييدها.
 2.2.4.4دور حزب البيت اليهودي في التكامل القومي
ومما سبق تم استنتاج التالي:

 نجحت األحزاب الصهيونية الدينية من خالل عملية التنشئة السياسية التعليمية -في تأكيد رابطةالوالء واالنتماء إلى الدولة وللمشروع الصهيوني ،وذلك من خالل التأكيد على فكرة أرض الميعاد،
وأن الخالص سيتم في هذه األرض لليهودي الذي يهاجر ويقيم بها ،فاليهود -حسب األحزاب

الدينية -هم شعب هللا المختار ،وشعب التوراة عليهم أن يهاجروا إلى أرض التوراة ويحرروها كي
يتحقق الخالص اإللهي.

 نجش حزب البيت اليهودي أن يخلق شخصية جديدة متميزة تدمج بين جميع األحزاب الصهيونيةالدينية ويصهرها في بوتقة واحدة ،تحت مظلته.

 كما نجش حزب البيت اليهودي بقيادة نفتالي بينت في كسر الصبغة الدينية للحزب ،بإضفائه بعداًعلمانياً على الحزب بإدخاله عناصر علمانية داخل الحزب ،حيث أدخل إلى قائمته مرشحة غير
متدينة إيليت شاكيد؛ للتأثير على قطاعات اجتماعية جديدة في المجتمع اإلسرائيلي ،وسوق نفسه
كشخصية متدينة متنورة وعصرية.
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 أيضاً نجش حزب البيت اليهودي في تحويل الصراع من صراع ديني علماني إلى صراع سياسيعلى البرامج واألجندات ،واذابة الفوارق السياسية بين حزب البيت اليهودي واألحزاب العلمانية،
باتفاقه في االئتالف الحكومي الثالث والثالثون مع حزب يوجد مستقبل ضد الحريديم على قضايا
سياسية جوهرية ،تتمثل في توزيع العبء وتجنيد الحريديم في الخدمة العسكرية والمدنية .ولكن

هذا األمر ال يعني البتة إنهاء الصراع الديني /العلماني األخطر في إسرائيل.

 -لكن الحزب فشل في إنهاء الصراع الديني الديني مع األحزاب الدينية الحريدية ،وذلك يعود إلى

اختالف الرؤى والعقيدة السياسية لنظرة هذه األحزاب للدولة ،فبينما يرى حزب البيت اليهودي بأن
العودة واقامة الدولة هي الطريق إلى الخالص ،ترى األحزاب الحريدية أن الخالص هو طريق

العودة واقامة الدولة المنشودة على أسس دينية.

 -كما فشل حزب البيت اليهودي في إنجاز استراتيجية بوتقة الصهر ،بين األشكناز والسفارديم،

فمازال التناقض األشكنازي السفاردي موجوداً نظ اًر إلى استمرار وجود مصادر الخالفات
االقتصادية واالجتماعية الموضوعية التي ال يرتبط القضاء عليها بمجرد التنشئة السياسية أو
التجنيد السياسي ،بل يجب القضاء على جذورها الموضوعية بتوحيد تلك المصادر .كذلك ال

يمتلك حزب البيت اليهودي الموارد الالزمة كي يقوم بتلك المهمة.

 أما فيما يتعلق بالصراع العرقي بين اليهود والعرب ،فإن نفتالي بينت يحاول من خالل حسابهعلى الفيس بوك المنشور باللغة العربية ،التقارب من المجتمع العربي ،لكن التناقض يبقى قائماً
الختالف الثقافة والحضارة ،والنظرة العنصرية لليهود تجاه العرب ،ونظرة العرب إلى اليهود بأنهم

احتالل إحاللي يجب إزالته.
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 5.4خالصة الفصل الرابع:
من خالل ما تقدم فإن حزب البيت اليهودي يمتلك وزناً وتأثي اًر في النظام السكياسي يفوق كثي اًكر ما

يملكه من مقاعد في الكنيست؛ فهو يمارس نشاطات واسعة في المجاالت :الدينية ،والثقافية ،واالجتماعية،
على حساب النشاطات السياسية ،إلى جانب :أن حزب البيت اليهودي شارك في االئتالفات الحكومية

التي تألفت بعد نشأته وتأسيسه ،وهي :االئتالف الحكومي  2009واالئتالف الحكومي  -2013فترة

الدراسة وحدودها -وبذلك مضى الحزب على خطى األحزاب الصهيونية الدينية التي شاركت بفاعلية

في جل االئتالفات الحكومية منذ قيام دولة إسرائيل ،وقد لعب الحزب دو اًر فعاالً ومركزياً في رسم

السياسات الداخلية والخارجية إلسرائيل.

وساهم حزب البيت اليهودي بشكل جوهري في رسم السياسة القومية إلسرائيل؛ حيث شارك في

عملية التكامل واالستقرار االجتماعي ،ونجش في تقليص حجم الخالفات والتناقضات االجتماعية

والسياسية وذلك من خالل:

 -توحيد جميع األحزاب الصهيونية الدينية تحت مظلته.

 إنهاء الصبغة الدينية للحزب من خالل ضم عناصر علمانية لعضويته ووضعها في قوائمهاالنتخابية.

 -التحالف مع بعض األحزاب العلمانية ضد األحزاب الدينية الحريدية ،مما يعني أن خالف

حزب البيت اليهودي مع األحزاب الدينية األخرى على البرامج واألجندات السياسية ،وليس
على األساس الديني.
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الفصل اخلامس
أثر حزب البيت اليهودي على
الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي
 موقف حزب البيت اليهودي من المفاوضات والحل السياسي
 موقف حزب البيت اليهودي من مشروع يهودية الدولة
 موقف حزب البيت اليودي من االستيطان

 1.5مقدمة:
دور ح ككزب البي ككت اليه ككودي ف ككي السياس ككة الخارجي ككة اإلسككرائيلية تع ككاظم ،انطالقك كاً م ككن التحك كوالت

السريعة التي شهدها المجتمع اإلسرائيلي نحو التطرف والتصعيد .وال شك أن دراسة موقف حزب البيت
اليهودي من قضايا الصراع في المنطقة يلقي الضكوء علكى واحكد مكن أهكم المتغيكرات الحاسكمة فكي تقريكر

مصككير المنطقككة ،ويسككاهم فككي تأصككيل المعرفكة الموضككوعية وتعميقهككا فككي تشككخيص الموقككف اإلسكرائيلي.
فحزب البيت اليهودي يلعب دو اًر مهماً في توجيه الثقافة السياسية السائدة فكي المجتمكع اإلسكرائيلي .كمكا
أنككه بتحالفككه ف ككي االئتالفككات الحاكم ككة يملككك مج ككاالً للمنككاورة يسككاعده ف ككي التككأثير عل ككى ق ك اررات السياس ككة
الخارجية وصياغة التحالفات أو التكتالت االئتالفية الحاكمة أو سقوطها.

وينصب االهتمام في هذا الفصل على تبيان دور حزب البيت اليهودي في السياسة الخارجية

اإلسرائيلية من خالل ثالثة مباحث ،يتناول المبحث األول السياسية الخارجية والمؤسسات الدستورية
لصناعة القرار السياسي .كما يتناول المبحث الثاني موقف الحزب من المطالبة باالعتراف بإسرائيل
دولة قومية يهودية ،حيث شكلت هذه القضية عقبة حقيقية أمام أي تسوية سياسية مرتقبة؛ لما لها من

آثار وانعكاسات سلبية خطيرة على القضية الفلسطينية .ويتناول المبحث الثالث األخير القضية
المركزية األساسية في جوهر حزب البيت اليهودي وعقيدته ،وهي قضية االستيطان في األراضي

المحتلة عام 1967م .التي تشكل العقبة الثانية أمام أي تسوية سياسية في المستقبل.
 2.5موقف حزب البيت اليهودي من المفاوضات والحل السياسي:

أظهرت البرامج السياسية لألحزاب اإلسرائيلية الرئيسة في االنتخابات البرلمانية وجود توافق
وتقارب في عدة محاور أساسية تقليدية ،من جهة ،وخالفات في محاور جديدة ،من جهة أخرى .فقد

ظهر توافق في جانب تعريف دولة إسرائيل وهويتها ،وفي محور القضية الفلسطينية واالستيطان،
ومحور السياسات االقتصادية .هذه المحاور تعد تاريخياً من األهم في تحديد أنماط التصويت في

الشارع اإلسرائيلي ،وفي تعريف موقع األحزاب ما بين يمين قومي صهيوني ويسار صهيوني (شحادة،
.)6 :2015

 1.2.5موقف حزب البيت اليهودي من قضايا الحل النهائي:
في محور المفاوضات مع الفلسطينيين ورؤية األحزاب لحل القضية الفلسطينية ،نجد أن
األحزاب المركزية قريبة جداً في رؤيتها لطبيعة الحل ،على الرغم من بعض التفاوت في الموقف
المعلن ،وقد يكون حزب البيت اليهودي هو األوضش واألكثر صراحة في موقفه في هذا السياق؛ إذ

فلسطينية في الضفة الغربية كحل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ،ويرى كذلك
يرفض الحزب إقامة دولة
ّ
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أن الحلول السياسية المطروحة لتسوية الصراع بواسطة حل الدولتين ،أو األخرى المطالِبة بضم (يهودا

والسامرة) الضفة الغربية وسكانها إلى دولة إسرائيل ،حلوالً غير عملية ومن شأنها تهديد مستقبل دولة
إسرائيل ،ويدعو الحزب بدالً من ذلك إلى فرض القانون اإلسرائيلي على سائر أنحاء الضفة الغربية،
والى تحويل المدن إلى كانتونات مغلقة يحق للمواطنين فيها التصويت للمجالس البلدية (جرايسي،

.)3 :2013

ووفقاً لرؤية الحزب "بين النهر والبحر هناك مكان فقط لدولة إسرائيل" ،ويرى أن الحل يجب
أن يكون حسب (خطة التهدئة) التي يقترحها نفتالي بينت رئيس الحزب (شحادة .)7 :2015 ،كان
نفتالي بينت في بداية العام 2012م نشر برنامجاً سياسياً مفصالً إلدارة الصراع تحت عنوان (برنامج

التهدئة(( ،)44خطوط عملية إلدارة الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ،يطرح فيه رؤيته للتعامل مع القضية

()45

الفلسطينية ،دعا فيها إلى ضم  %60من مناطق الضفة الغربية رسمياً ،وهي المناطق المصنفة ""C
إلى إسرائيل ،ومنش قرابة خمسين ألفاً من سكان هذه المناطق الجنسية اإلسرائيلية أو

.)53 :2013

اإلقامة(مصطفى،

على أن يتم الضم إلى إسرائيل تدريجياً من خالل البدء بضم الكتلة االستيطانية في غوش

عتسيون (منطقة الخليل وبيت لحم) (شلحت.)31 :2014 ،

ووفقاً لهذا المخطط بما أن الغالبية العظمى من المستوطنين يعيشون في هذه المنطقة ،لذا
ينبغي ضمها إلى إسرائيل (بينت ،)2015 ،وفي الوقت نفسه يعطى الفلسطينيون الذين يعيشون في هذه
المنطقة مواطنة إسرائيلية كاملة؛ منعاً لتلقي أي اتهامات مستقبلية بالعنصرية ،ويضاف إلى هذا تسهيل

ظروف االنتقال والتواصل لدى الفلسطينيين في المناطق ( )Aو ( ،)Bوازالة الحواجز واالستثمار في
البنى التحتية ،ومناطق صناعية مشتركة من منطلق أن السالم يأتي من األسفل إلى األعلى من

 -44جاء في مقدمة الخطة "في سوق األفكار اإلسرائيلي هناك حالن فقط ،إقامة دولة فلسطينية على غالبية أراضي
يهودا والسامرة ،أو ضم يهودا والسامرة مع مليونين من سكانها العرب ،ويفهم الجمهور أن هذه الحلول غير قابلة
للتطبيق وتهدد مستقبل دولة إسرائيل ألسباب ديمغرافية وأخالقية" .وتؤكد مسودة الخطة "جاء الوقت لبلورة حل عقالني
يخدم مصالش دولة إسرائيل ،ال تطمش هذه الخطة إلى تقديم حل نهائي لكل المشاكل؛ ألن حالً كهذا غير موجود.

وأهداف هذه الخطة متواضعة جداً ،وهي تعطي إلسرائيل ثالث أفضليات :السيطرة على الموارد الحيوية بالنسبة لنا،
وتعزيز مكانتنا الدولية من خالل تحييد فكرة االبرتهايد ،وخلق ظروف على األرض تكون مستقرة قابلة للحياة لعشرات
السنين ...أما أفضليتها المطلقة فكونها عملية"(مصطفى.)52 :2013 ،
 -45اتفاق أوسلو تم تقسيم مناطق الضفة الغربية إلى ثالث مناطق ( ،)A, B, Cتخضع المنطقة ( )Aإلى السيطرة
األمنية والمدنية الفلسطينية ،وتخضع المنطقة ( )Bللسيطرة المدنية الفلسطينية واألمنية اإلسرائيلية ،وتخضع المنطقة

األخيرة ( )Cحسب االتفاق إلى السيطرة المدنية واألمنية اإلسرائيلية ،وتتركز فيها غالبية المستوطنات
والمستوطنين(مصطفى.)53 :2013 ،
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المواطنين إلى قادتهم .هذه المناطق ( )Aو ( ،)Bتبقى تحت سيطرة مدنية فلسطينية ولكن تحت

سيطرة أمنية إسرائيلية؛ لضمان الهدوء ومحاصرة اإلرهاب الفلسطيني(مركز الدراسات اإلسرائيلية:2013 ،

 .)4وتعتقد الخطة أن ضم هذه المناطق سوف يخلق تواصالً جغرافياً إسرائيلياً يشمل غور األردن،
والبحر الميت ،ومنطقة تل أبيب ،أرييل ،ومعاليه أدوميم مع كل المستوطنات في الضفة

الغربية(مصطفى.)53 :2013 ،

ولضمان استقاللية الضفة الغربية عن قطاع غزة ،تشير الخطة إلى أنه يجب العمل على
تعزيز الفصل بين غزة والضفة الغربية؛ ألن الربط بين المنطقتين سيؤدي إلى تغلغل كل مشاكل غزة

إلى الضفة الغربية الهادئة بتعبير الخطة .وتعتقد الخطة أن غزة تمر بعملية ضم تدريجي لمصر،
ونظ اًر لذلك على إسرائيل رفع مسؤوليتها عن قطاع غزة ،واعطاء هذا العبء للجانب المصري،

وخصوصاً بعد انسحاب إسرائيل من غزة واخالء  8000مستوطن من هناك(مصطفى.)54 :2013 ،
وحسب أقواله" ،إن غزة ستلحق بمصر تدريجياً ،وعلى إسرائيل االمتناع عن التدخل في هذا األمر"(مدى

الكرمل.)4 :2013 ،

كما يقترح نفتالي بينت تسهيل حياة الفلسطينيين تدريجياً في مناطق الحكم الذاتي عبر تخفيف
الحواجز وما شابه ،ودعم اقتصادي حتى يشعر الناس بأهمية السالم( .وال يرى بينت أي فائدة من
تضييع الوقت في أوسلو أو جنيف أو كامب ديفيد؛ فالناس ستصب جهدها على تعليم أطفالها وعلى

مصالحها أكثر من تركيزها على المعاناة)(أبو سيف ،شحادة.)51 :2013 ،

واستمر بينت في المثابرة على مواقفه المعارضة إلقامة دولة فلسطينية ،حتى بعد انضمامه

إلى الحكومة اإلسرائيلية برئاسة نتنياهو ،كوزير لالقتصاد عام 2013م ،وعضو في المجلس الوزاري
المصغر .وعلى الرغم من محاوالت وزير الخارجية األمريكي جون كيري ،تفعيل عملية المفاوضات،
والتزام نتنياهو (على المستوى الدبلوماسي أو الدعائي على األقل) بحل الدولتين ،إال أن بينت صرح
أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين هو صراع غير قابل للحل .وقال "المحاولة إلقامة دولة فلسطينية

في (بالدنا) انتهت" ،مؤكداً أن الشعب الفلسطيني ال يملك حق تقرير المصير ،أو الحصول على دولة
في أية بقعة من األرض(مصطفى .)55 :2013 ،يقول بينت بصراحة" :لن يكون هناك دولة فلسطينية

داخل أرض إسرائيل الضيقة ،دولة فلسطين ستكون كارثة ألكثر من مائتي سنة ،أريد أن يفهم العالم أن

دولة فلسطينية تعني إلغاء دولة إسرائيل" .معلناً أن الطريق التي سلكته وزيرة العدل اإلسرائيلية تسيفي
لفني المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة اإلسرائيلية لتسوية الصراع

اإلسرائيلي -الفلسطيني مني بالفشل ،ولذا لم تعد هناك أي ضرورة لالستمرار فيه ،وأنه نظ اًر إلى فشل
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طريق تسيفي لفني فإنها ليست مضطرة للبقاء في صفوف الحكومة .ورأى بينت أن عهد أوسلو انتهى

بمجرد تأليف حكومة الوحدة الفلسطينية بين حركتي فتش وحماس (شلحت.)31 :2014 ،

وأضاف :إن على إسرائيل "االنتقال من حالة ،تحاول فيها إقناع العالم ،أن قيام دولة فلسطينية غير

مجدية ،إلى حالة أننا نعد هذا الموضوع أصبش وراءنا ...كل من يتجول في يهودا والسامرة يعلم أن ما

يتحدثون عنه في سراديب أنابوليس وأوسلو ليس له عالقة بالواقع ،يوجد اليوم ( )400ألف مستوطن
في يهودا والسامرة ،و 250ألفاً في القدس الشرقية ...إن الموضوع األهم في أرض إسرائيل هو البناء
ثم البناء ثم البناء ...من األهمية أن يكون هناك حضور إسرائيلي في كل مكان ،مشكلتنا األساسية
غياب استعداد قيادات إسرائيل القول بسهولة :إن أرض إسرائيل تعود إلى شعب إسرائيل ،يجب أن

نقول ألنفسنا ،ولكل العالم :إن هذه أرضنا منذ  3000عام ،لم تكن هنا دولة فلسطينية أبداً ،ولم نكن

نحن محتلين ،نحن السكان هنا!"(مصطفى.)56-55 :2013 ،

وخالل كالمه أمام مجلس المستوطنات "ييشع" شبه بينت الفلسطينيين بشظية في المؤخرة ،وقد

قصد بينت بهذا الكالم ،أن طرد الفلسطينيين يحقق الكمال بالنسبة إليه ،إال أن طردهم يسبب ضرر
إلسرائيل أكثر من الفائدة التي قد تجنيها من ذلك ،لهذا فإنه يعتقد أن بقاءهم وابقاء الوضع على حاله،

أفضل من طردهم ،ولكن دون حقوق سياسية كما نصت خطته السياسية (مصطفى .)56 :2013 ،ويذكر
أن بينت في تصريحات أخرى ،دعا إلى إقامة دولة فلسطينية وفق رؤيته السياسية.

وعلى ضوء هذه المواقف المعلنة والتي يجاهر بها نفتالي بينت زعيم حزب "البيت اليهودي"

والذي يجد فيها أن بمنش الفلسطينيين حكماً ذاتياً وفك االرتباط بشكل كامل بين الضفة الغربية وقطاع
غزة ،وتطوير اقتصادي للمناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون "مناطق الحكم الذاتي" ،هي الكفيلة بحل

الص ارع بعد سنوات وفقاً لهذه الرؤية ،يتوافق معه العديد من القيادات الشابة في حزب "الليكود" والتي
أصبحت اليوم تقود هذا الحزب من أمثال "جلعاد أردان ،زاف الكيان ،داني دانون" وغيرهم ،ال يؤيدون
حل الدولتين بشكل علني ،وفقط منش الفلسطينيين حكماً ذاتياً على السكان وليس األرض(عطية،

.)2015

 1.1.2.5موقف حزب البيت اليهودي من السالم واألمن:
أ .أرض إسرائيل الكبرى:
يتمسك "البيت اليهودي" بالمبدأ القديم الذي وضعته الصهيونية الدينية وهو مبدأ (أرض إسرائيل) كلها

ملك لشعب إسرائيل .وتسعى لتحقيق هذا المبدأ وتطبيقه (موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
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ب .السالم:
يسعى حزب البيت اليهودي للسالم القائم على األمن الدائم ،وهذه هي مطالب كافة شعب

إسرائيل وأمنياته؛ ألجل إقامة الدين اليهودي في (أرض إسرائيل) .ويؤيد الحزب المفاوضات السلمية

المباشرة مع الدول العربية كلها ،ومع السلطة الفلسطينية ،بناء على األسس اآلتية (صراص:2009 ،

( ،)157-156المشهد اإلسرائيلي:)3 :2013 ،

 -1ضمان األمن الكامل الوطيد للفرد والدولة ،والكفاح الذي ال هوادة فيه للقضاء على اإلرهاب
داخل الدولة وعلى حدودها.

 -2سيعمل الحزب من أجل أن تخوض دولة إسرائيل حرباً ال هوادة فيها ضد بني اإلرهاب
والمنظمات اإلرهابية في (يهودا والسامرة) الضفة الغربية ،وقطاع غزة ،وحيثما يوجد.

 -3استمرار السيطرة األمنية اإلسرائيلية على كل أراضي الضفة الغربية ،حيث تشير خطة التهدئة
إلى أن شرط نجاحها هو الهدوء على األرض ،وهذا الهدوء يمكن تحقيقه فقط من خالل

استمرار سيطرة الجيش اإلسرائيلي على أراضي الضفة الغربية.

 -4تعتقد خطة التهدئة أن ضم المناطق ( )Cإلى السيادة اإلسرائيلية سوف يمنش األمن للمنطقة
الممتدة من تل أبيب إلى القدس ،وحماية المستوطنات وسيادة الدولة على المواقع الدينية

اليهودية (مصطفى.)54-53 :2013 ،

ال شك أن األحزاب المؤثرة في الوقت الحالي في إسرائيل ،تتمثل في أحزاب اليمين (الليكود،
إسرائيل بيتنا ،حزب البيت اليهودي) ،وهي التي تقرر فعلياً في القضايا السياسية الجوهرية ،بمعنى
أكثر وضوحاً فإن كل من :نتنياهو ونفتالي بينت وليبرمان ،هم من يقررون في قضايا الحل النهائي،
وفي ظل حكومات اليمين المتعاقبة التي يقف على أرسها نتنياهو ،نبرز موقف حزب البيت اليهودي

(الذي يعتبر شريك أساسي في الحكومات اإلسرائيلية اليمينية) من قضايا الصراع الرئيسية "القدس،
الحدود ،الالجئين ،المستوطنات".

 2.1.2.5قضية القدس:

يوجد شبه إجماع في إسرائيل على بقاء مدينة القدس بما فيها شرق المدينة موحدة وعاصمة

أبدية لدولة إسرائيل ،وحزبا "الليكود -بيتنا والبيت اليهودي" يؤكدان بقائها موحدة وعلى تكثيف
االستيطان فيها ،وأن باقي األحزاب في الحكومة لن تستطيع الخروج عن هذا الموقف .فقد ساهمت
نشاطات المستوطنين من التيار الصهيوني الديني ومطالباتهم المتعلقة بتهويد الحرم القدسي الشريف،
والعمل الحثيث على زيارة اليهود لباحات المسجد األقصى ،وطلب قسم منهم ببناء الهيكل ،إلى زيادة

تأييد الشارع اليهودي لهذه المطالب (مصطفى .)46 :2013 ،ويطرح حزب البيت اليهودي في برامجه
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االنتخابية أن" :القدس الموحدة هي العاصمة األبدية لشعب إسرائيل ودولة إسرائيل فقط ،ولن
تقسم"(صراص.)157-156 :2009 ،

 3.1.2.5قضية الحدود السياسية:
ال يعترف حزب "البيت اليهودي" أصالً بحل الدولتين ،ويرفض بشكل مطلق قيام دولة

فلسطينية غربي نهر األردن ،أي "في المنطقة الممتدة بين نهر األردن والبحر األبيض المتوسط ،لن
تقوم سوى دولة إسرائيل ،ولن يقام فيها دولة فلسطينية" .ويطرح الحزب موضوع الوطن البديل "إن

األردن الذي يشكل الفلسطينيون نحو  %75من سكانه ،هو الدولة الفلسطينية ،ويجب أن يجد فيه

عرب (يهودا والسامرة) الضفة الغربية وغزة ،التعبير عن هويتهم القومية"(شعبان.)116-115 :2014 ،

وبخصوص هضبة الجوالن التي تشكل الحدود الشمالية مع سورية يرى الحزب :إن هضبة الجوالن،

بناء على قانون (ضم) الجوالن ،هي جزء ال يتج أز من دولة إسرائيل ،وستبقى تحت السيادة اإلسرائيلية

في زمن السالم أيضاً (صراص)157-156 :2009 ،؛ (هروش.)2015 ،

 4.1.2.5قضية الالجئين الفلسطينيين:
يوجد إجماع في الموقف بين كافة األحزاب الصهيونية في إسرائيل حول الالجئين ،فأحزاب

االئتالف والمعارضة ،تجمع على حل قضية الالجئين الفلسطينيين بعيداً عن إسرائيل ،وترفض

الحكومة عودة أي الجئ حتى إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

ويرفض الحزب في برنامجه االنتخابي حق العودة للفلسطينيين ،وأن دولة إسرائيل ستعارض

حق العودة للسكان العرب إلى مناطق "أرض إسرائيل" .مؤكداً أنه ال يدخل أي الجئ فلسطيني من
الدول العربية إلى داخل الضفة الغربية .وسيتم حلها في البلدان التي يقيمون فيها ،ولن يسمش ألي
فلسطيني من خارج الضفة الغربية أن يعود إليها(موقع حزب البيت اليهودي .)2015 ،وتشير خطة التهدئة
التي طرحها بينت وتبناها الحزب إلى عدم السماح بعودة الالجئين حتى إلى مناطق السلطة الفلسطينية

التي ستتمتع ،بموجبها ،بإدارة حكم ذاتي -حسب الخطة ،ألن ذلك سيشكل خطأ ديمغرافياً قاتالً ال
يمكن التراجع عنه أو تصحيحه (مصطفى.)54 :2013 ،

 3.5موقف حزب البيت اليهودي من يهودية الدولة:
مشروع يهودية الدولة ليس مشروعاً جديداً ،إنما هو مشروع قديم منذ عام 1896م ،عندما

أصدر هرتسل كتابه (الدولة اليهودية)( ،)46وقبل مؤتمر بازل ( )1897الذي أعلن فيه عن دولة اليهود

 -46ثي ودور هرتسل مؤسس الحركة الصهيونية ،هو أول من دعا في التاري الحديث إلى إقامة دولة يهودية ،وقد ألف
كتابه "دولة اليهود" عام 1896م ،وفيه دعا إلى ضرورة إنشاء دولة لليهود تكون لها قوة السيادة على كل السكان ،وأن=
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في فلسطين .وهناك وعد بلفور الذي ينص على إعطاء اليهود وطن قومي في فلسطين ،والذي القى

معارضة شديدة ،وأدى إلى الثورة الكبرى في الثالثينات والى رفض قرار التقسيم عام 1947م .وقد

()47

جرت محاوالت كثيرة من قبل إسرائيل لتمرير مشروع يهودية الدولة؛ سواء كان في وثيقة االستقالل
()48

أو في الكنيست عام 2003م

وذلك عبر مشروع خاص ،أو عبر مؤتمر أنابوليس عام 2007م(،)49

أو خالل المفاوضات اإلسرائيلية األخيرة ،ومحاوالت عديدة أخرى (المريني .)206 :2011 ،ويمكن القول

بأن القوى الدينية بشكل عام مارست دو اًر فعاال في تهويد هذه الدولة وجعلها دولة عنصرية يصعب
تصنيفها كدولة ديمقراطية تلتزم بالمساواة وحقوق اإلنسان ،فهذه الدولة تشرع التمييز على أساس ديني
وتعطي امتيازات تشريعية لليهود ،وتعترف بمؤسسات ذات طابع عنصري مثل الوكالة اليهودية

والصندوق القومي الذي يملك األراضي ويستثني غير اليهود من ملكيتها .وأصدرت مجموعة من

=تتصرف في الظاهر فقط باسم اليهود المنتشرين حول العالم(المريني ،)213 :2011 ،في محاولة إلثارة عواطف
القادة الغربيين ومشاعرهم؛ للتعاطف مع "مشكلة اليهود" ،ثم طرح قضية هؤالء من نواح اقتصادية واجتماعية لدى كبار
المفكرين اليهود الذين لهم التأثير في دولهم مثل بريطانيا وفرنسا ،وصوالً إلى رفع قضية "اليهود" إلى المستوى الدولي

لجعلها أم اًر واقعاً (المريني.)206 :2011 ،

 -47عرف إعالن االستقالل الموقع في  14أيار /مايو 1948م ،والذي جاء كوثيقة من صفحتين ،عرف إسرائيل
بوضوح كدولة يهودية ،وشدد على أن السلطة والسيادة في إسرائيل هي للشعب اليهودي فقط "إن هذا الحق هو الحق

الطبيعي للشعب اليهودي؛ لكي يكون سيد مصيره ،شأنه في ذلك شأن كل األمم في سيادة دولتهم" (المريني:2011 ،

.)207

 -48في  16تموز /يوليو 2003م ،اتخذ الكنيست اإلسرائيلي ق ار اًر بضرورة تعميق فكرة يهودية الدولة وتعميمها على
مختلف الدول ،ومحاولة انتزاع موقف فلسطيني يؤيد القرار المذكور ،حيث تم تشريع القرار بعد التصويت عليه ،وقد

تضمن اشارات إلى أن الضفة وغزة ليستا مناطق محتلة ،ال من الناحية التاريخية وال من ناحية القانون الدولي ،وال حتى

بموجب االتفاقيات التي وقعتها إسرائيل(المريني ،)216 :2011 ،ويعتبر قانون المواطنة المعدل عام 2003م ،مثاالً
صارخاً على محاوالت تكريس الطابع اليهودي للكيان تحت ذرائع ودوافع أمنية واهية ،ويشير هذا التعديل إلى أن على

كل من يرغب في الحصول على المواطنة اإلسرائيلية من غير اليهود أن يقسم يمين الوالء إلسرائيل كدولة يهودية

وديمقراطية (شلحت.)41 :2014 ،

وفي لقاء العقبة ( ،)2003ألقى رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق ،أرئييل شارون ،خطاباً طالب فيه

باالعتراف بإسرائيل "دولة يهودية" ،وفي نفس اللقاء شدد الرئيس األمريكي السابق "جورج بوش" في خطابه على هذه
الفكرة (المريني.)213 :2011 ،
 -49كان أيهود أولمرت في مؤتمر أنابوليس في شهر تشرين الثاني /نوفمبر 2007م أمام الوفود العربية ،قد طالب
باالعتراف بإسرائيل "دولة يهودية" ،في محاولة منه إلدراج فكرة يهودية الدولة في بيان المؤتمر .وفي معرض حديثه عن
المفاوضات مع الفلسطينيين اشترط أولمرت بأنه لن يدخل في أية مفاوضات ال تعترف بإسرائيل دولة يهودية ،مضيفاً:

"كل من ال يعترف بذلك ال يمكنه التفاوض معنا" (المريني.)213 :2011 ،
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القوانين األساسية التي تنم بصورة مباشرة عن روح عنصرية مثل قوانين العودة والجنسية(الشرعة ،بركات،

.)267 :2005

 1.3.5مشروع يهودية الدولة خالل حكم نتنياهو:
()50

يمكن اعتبار فترة حكم نتنياهو

خالل االئتالفين الحكوميين الثاني والثالثين والثالث

والثالثين تحديداً من 2014 -2009م ،مرحلة الهوس اإلثني اليهودي ،حيث يجري التشديد على هوية
الدولة اليهودية وطابعها االثني ،من خالل تكريس هذا الطابع وما يترتب عليه من إجراءات سياسية

غير مسبوقة من قبل.

ويمكن القول :إن موضوع يهودية الدولة استحوذ خالل المرحلة المذكورة على األجندة السياسية لدى
الفلسطينيين واليهود .وهناك من يعترف من اليهود أن ديمقراطية الدولة في صراع دائم مع يهوديتها،

والبعض اآلخر ،كالفلسطينيين داخل إسرائيل يعدون أن هناك تناقضاً بنيوياً وجوهرياً بين الطابع

اليهودي للدولة والطابع الديمقراطي ،ما يحول إسرائيل إلى نظام غير ديمقراطي(بشارة،)20 :2008 ،

فيما انبرى بعض الصهاينة للدفاع عن يهودية الدولة باالدعاء بأنه يمكن تعريف إسرائيل كدولة "يهودية
وديمقراطية" من دون أن يمس ذلك بديمقراطيتها .وقد انصبت غالبية الجهود الفكرية والسياسية في
إسرائيل لترسي المشروع كأمر واقع ،إلى درجة أن رئيس جهاز األمن العام (الشاباك) السابق يوفال

ديسكين ،عد هذا العدول عن هذا المطلب يشكل خط اًر استراتيجياً على الدولة ،وأن الشاباك سيحبط

كل محاولة لتغيير الطابع اليهودي حتى لو كانت بأدوات ديمقراطية (المريني.)211-210 :2011 ،

وقد جاءت نتائج انتخابات الكنيست الثامنة عشرة 2009م لتصب في هذا المجال ،ولتؤكد
التوجه اإلسرائيلي الجديد تجاه األقلية الفلسطينية في الداخل الذي يستند إلى ثالثة أسس (موقع حزب

البيت اليهودي:)2015 ،

أ -تعميق يهودية الدولة والتركيز على طابعها اإلثني.

ب -ربط المواطنة بالوالء والحقوق بالواجبات.

 -50طرح نتنياهو مطلبه هذا في خطاب بار إيالن في حزيران /يوليو 2009م ،ثم في خطاب بار إيالن  2في تشرين
األول /أكتوبر 2013م ،كما أنه ال يدع مناسبة إال ويتحدث فيها عن مطلبه هذا ،حتى تحول الحديث حول يهودية
الدولة إلى قضية منافسة بين األحزاب اإلسرائيلية (شلحت .)41 :2014 ،وألقى نتنياهو في  20أيلول /سبتمبر

2010م خطاباً أمام مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات اليهودية األمريكية رهن خالله السالم مع الفلسطينيين باالعتراف

بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي (شلحت.)53 :2014 ،
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ت -الفصل بين العرب واليهود ،إما عبر إقصائهم عن عملية اتخاذ القرار وتوزيع الموارد ،أو
بفصل عضوي من خالل التبادل السكاني.

إن إعادة تعريف إسرائيل لنفسها بأنها دولة يهودية ،يعني لها وللعالم بداية تخل عما روجت له

من أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط .وهو التعريف الذي جلب لها كل التأييد والتعاطف من
جانب العالم الغربي .إن إسرائيل لم تكن في يوم من األيام دولة ديمقراطية بمعايير الديمقراطية

الحقيقية ،التي تؤمن بمبدأ المساواة الكاملة أمام القانون .وهذا التزييف الذي عانى منه الفلسطينيون

داخل إسرائيل ،سوف يطول أقليات وجماعات أخرى داخل الكيان الصهيوني .ولن تتردد القوى الدينية
المكونة من مستوطنين ومهاجرين جدد ،في زيادة نفوذها والمطالبة بتطبيق القوانين والتعاليم الدينية في

إسرائيل.

 2.3.5األفكار والقوانين المتعلقة بيهودية الدولة:
هناك العديد من المقترحات قدمت في إسرائيل ،وباإلضافة إلى أفكار ليبرمان المتطرفة والتي
أفكار إسرائيلية تخدم
تدعو إلى ترحيل العرب من داخل إسرائيل خاصة منطقة المثلث ،فإن هناك
اً

استراتيجيتهم في اتجاهين ،األول تحريك "الخط األخضر" شرقاً بحيث تضم إسرائيل الكتل االستيطانية،
وغرباً بحيث يتم التخلص من تجمعات فلسطينية داخل إسرائيل متاخمة للضفة الغربية ،فهم يحاولون
تحقيق مبدأ "الدولة اليهودية" عبر تفريغ إسرائيل من أكبر عدد من سكانها الفلسطينيين (البابا:2011 ،

.)115

وقد ُقدم للكنيست في األعوام األخيرة مشاريع واقتراحات تسعى كلها إما لتكثيف تعريف دولة
اليهود أو يهودية الدولة ،ويتم ذلك عبر تعديالت عديدة على قانون المواطنة تلزم من يسعى للحصول
على المواطنة أداء القسم إلسرائيل يهودية وديمقراطية ،عالوة على القوانين التي تحد من إمكان جمع

شمل المواطنين الفلسطينيين مع زوجاتهم /أزواجهن من الضفة والقطاع ،وقوانين أخرى تحظر ،أو تحد

من حق الفلسطينيين في االحتفال بذكرى النكبة(زريق ،)8-7 :2010 ،كما اقترحت قوانين أساسية
تحصن رفض قانون حق العودة ،وأخرى تقيد مواطنة العرب في الداخل ،واتخذت طابعاً إعالمياً ،لكن
النزعة واضحة تمام الوضوح .إنها حمى تأكيد يهودية الدولة ال ضد حق الالجئين في العودة إلى

وطنهم فحسب ،بل أيضاً ضد أي محاولة إلحراج الصهيونية بتوسيع مفهوم المواطنة والحقوق إلى

درجة المجاهرة بالمواقف العنصرية (بشارة.)20 :2008 ،
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 3.3.5اال تفاق على مشروع سن قانون "الدولة القومية لليهود":
اتفق حزبا "الليكود" و"البيت اليهودي" ضمن االتفاقات االئتالفية بينهما في الوالية التاسعة

عشرة للكنيست 2013م ،على العمل معاً لسن مشروع قانون -أساس :إسرائيل -الدولة القومية للشعب
اليهودي ،وهو مشروع القانون الذي كان قد طرحه على الكنيست الثامنة عشرة النائب السابق آفي
ديختر ،باالستناد إلى صيغة بلورها "معهد االستراتيجيات الصهيونية"ِ ،
وحظي في حينها بتوقيع نحو
ّ
َ
ثلث أعضاء الكنيست (جبارين .)2014 ،في شهر حزيران /يوليو 2013م ،طرح النائبان آيليت شاكيد
اليهودي" في الكنيست) ورئيس االئتالف الحكومي ياريف الفين "ليكود بيتنا" على
(رئيسة قائمة "البيت
ّ
القومية (قدم لرئيس الكنيست ونوابه ووضع
الكنيست النص المشترك الذي قاما بصياغته لقانون الدولة
ّ

على جدول أعمال الكنيست يوم  22حزيران /يوليو 2013م ،حاول الفين وشاكيد في النص الذي

طرحاه التخفيف من الحدة التي ميزت النص الذي طرحه النائب السابق آفي ديختر في الوالية السابقة

للكنيست ،وذلك في مسعى منهما لتخفيف حجم االنتقادات الموجهة لمشروع القانون(مدار.)2015 ،

في المقابل ،ناشد ليفين وشاكيد رئيس الحكومة نتنياهو أن يتبنى مشروع القانون ،وقاال :إنهما

"يتوقعان منه أن يدعم القانون على غرار دعوته للفلسطينيين االعتراف بدولة إسرائيل كدولة الشعب

اليهودي القومية"(جبارين .)2014 ،إال أن الحكومة في حينه ،شهدت خالفاً داخلياً حوله ،ولم يتم طرح
القانون للتصويت عليه (مدار.)2015 ،
 4.3.5المصادقة على مشروع قانون يهودية الدولة:
بتاري  23تشرين الثاني /نوفمبر  ،2014صادقت الحكومة اإلسرائيلية ،في جلسة صاخبة

تخللها صراخ واتهامات شخصية ونقاشات حادة على  3مشاريع للقانون الذي يسمي إسرائيل "الدولة

القومية للشعب اليهودي" ،بموافقة  14وزي ار ومعارضة  6وزراء وتغيب وزير عن الجلسة .ولكن
تمريرهما للكنسيت تعطل على إثر معارضة رئيسة لجنة التشريع ووزيرة العدل تسيفي ليفني؛ وذلك

للنظر في اقتراحات أخرى يمكن أن تقدم ،على اعتبار أن هذين االقتراحين يمثالن الصورة األكثر
راديكالية ،وهو ما دفع رئيس مكتب رئيس الوزراء إلى إلعداد لمسودة ثالثة تكون بديالً عن االقتراحين

السابقين (مجلي.)2014 ،

حيث سعى نتنياهو( )51مدعوماً من اليمين والتيار الصهيوني الديني "حزب البيت اليهودي"،
إلرساء هذا الحق ،من خالل "قانون أساس :إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي( ،")52الذي يتضمن

المبادئ التالية (شلحت:)73 :2014 ،

 -51حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ،تفسير خطوته هذه بأنها "حاجة ملحة إلى تثبيت أمن إسرائيل ومكانتها في
مواجهة التنكر الفلسطيني لها والتهديد اإليراني بإبادتها" .وقال" :هذا قانون ينص على أن الطابع اليهودي والطابع=
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 -1إن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان إقامة دولة إسرائيل.

بناء
 -2إن دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يجسد فيه حقه في تقرير المصير ً
على تراثه الحضاري والتاريخي.
 -3إن حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل مقصور على الشعب اليهودي.

 -4إن دولة إسرائيل هي دولة ديمقراطية تقوم على أسس الحرية والعدالة والسالم على ضوء رؤية
أنبياء إسرائيل وتلتزم بحماية الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها بمقتضى القانون.

 5.3.5األهداف الكامنة وراء مشروع يهودية الدولة:
في هذا الشأن يكشف يورام ميتال أستاذ دراسات الشرق األوسط في جامعة بن غوريون في
بئر السبع األهداف الحقيقية الكامنة وراء المطالبة اإلسرائيلية المرفوعة في وجه الفلسطينيين بشأن

االعتراف بالدولة القومية لليهود (ميتال:)76-75 :2015 ،

=الديمقراطي لدولة إسرائيل هما أساس وجودنا ،فاليهود هم وحدهم أصحاب الحقوق القومية في هذه البالد" .وأضاف
نتنياهو" :إن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي ودولته الوحيدة ،وان إسرائيل تضمن المساواة في الحقوق

الشخصية لكل مواطن ،غير أن الحقوق القومية فيها مضمونة للشعب اليهودي وحده" .وأكد أن هذا القانون هو الجدار
السميك الذي يصد نيات الفلسطينيين في تثبيت حق عودة الالجئين؛ ألنه يثبت الرموز اليهودية في علم الدولة وفي

النشيد الوطني ويثبت حق اليهود في القدوم إلى إسرائيل دون سواهم .وقال إن "الفلسطينيين يتحدثون عن دولتين

للشعبين لكنهم يرفضون االعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي ،مع أننا نؤيد أن تكون الدولة الفلسطينية دولة الشعب

الفلسطيني .وحتى بين ظهرانينا ،هناك عرب مواطنون في إسرائيل يريدون إقامة حكم ذاتي في الجليل والنقب وينكرون
الحق القومي اليهودي"(مجلي.)2014 ،

شهدت الجلسة الحكومية نقاشات حادة بين عدد من الوزراء المعارضين لمثل هذا القانون بالكامل ،وآخرين يعارضون
بعض بنوده .ومن بين المعارضين كل من وزراء حزب "الحركة" بزعامة وزيرة العدل تسيبي ليفني ،وكذلك وزراء "يوجد
مستقبل" بزعامة يائير لبيد ،بينما دعم بقية الوزراء مشروع القرار .وقال لبيد :إن "هذا مشروع قانون سيئ للدولة ،ورئيس

الوزراء اإلسرائيلي األول ديفيد بن غوريون ومؤسس الصهيونية اليمينية زئيف جابوتنسكي ومكمل طريقه مناحم بيغن،

كانوا سيعارضون مشروع قانون كهذا" .وقالت لفني" :إنه قانون زائد ،وبنصه الحالي يتغاضى عن مبدأ المساواة بين
المواطنين في الدولة وفقا لما نصت عليه وثيقة االستقالل التي تعتبر مصد ار ألي تشريع في إسرائيل" .وقالت" :إن

نتنياهو يجلب هذا القانون كصفقة يبرمها مع المتطرفين في حزبه وفي حزب المستوطنين البيت اليهودي"(مجلي،
.)2014
 -52ينفي القانون وجود أي قومية أخرى على ما يسمى بك "أرض إسرائيل" ،وحتى إن بقيت إسرائيل على "جزء من أرض
إسرائيل" ،حسب التعابير اإلسرائيلية ،فإن أبناء القومية األخرى ،ال يحق لهم أية حقوق قومية جماعية ،بل حقوق فردية

(مدار.)2015 ،
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أوالً :إلغاء شرعية المطالبة باالعتراف بالحقوق التاريخية للفلسطينيين في وطنهم أو على األقل في
الجزء األكبر منه .وقبول مطلب نتنياهو هو الموافقة على شطب ذاكرة النكبة والغاء الرواية التاريخية
الفلسطينية بملكيتهم ألرض فلسطين .وأن يعترفوا بالملكية الحصرية لليهود على فلسطين بأسرها.
ثانياً :داللة تتعلق بطرح هذا المطلب اإلسرائيلي في المفاوضات السياسية ،فالمطلب يشكك في موقف

الفلسطينيين بالنسبة إلى سيادتهم على جزء من القدس وال سيما الحرم الشريف ،الذي هو "جبل الهيكل"
حسب المفهوم اإلسرائيلي.

ثالثاً :التنكر إلى المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل إزاء صلتهم بوطنهم التاريخي ،وفي العقد األخير
تتعاظم مظاهر التنكر من جانب األغلبية اليهودية للهوية التاريخية والقومية لألقلية كجزء من الشعب

الفلسطيني.

رابعاً :إسقاط حق العودة وسحب أي أساس تاريخي وقانوني للقرار الدولي الخاص بعودة الالجئين رقم

(( )194المريني.)218 :2011 ،

وبغض النظر عن المسودة األخيرة التي ستعتمد لقانون يهودية الدولة ،فإنه سيبقى قانوناً تمييزياً

عنصرياً يهدد األقلية العربية التي توجد داخل الخط األخضر على وجه التحديد ،وهو ما قد يعمل على

تأجيج حدة التوتر في األراضي الفلسطينية بشكل عام وخصوصاً في القدس ومناطق الك  .48كما
سيكون له آثار واضحة على هوية الدولة التي تنزلق تدريجياً نحو التطرف اليميني ،والحديث هنا ال
يتمحور حول إصدار القانون؛ فاألمر أصبش في عداد المؤكد حسب ما صرحت به مصادر مقربة من

مطب القرار اإلسرائيلي ،ولكن يتمحور حول التوقيت وذلك بعد إنهاء كافة الترتيبات السياسية لرئيس
الوزراء اإلسرائيلي ،سواء مع حلفائه داخل االئتالف أو خارجه لضمان الخطوة المقبلة لما بعد

المصادقة على القانون (إسرائيل بالعربية.)2014 ،

 6.3.5يهودية الدولة في برامج حزب البيت اليهودي:
في جانب تعريف هوية إسرائيل ووظائفها نجد أن األحزاب األساسية ،حزب الليكود -بيتنا،
وحزب الحركة -تسيبي ليفني وحزب البيت اليهودي ويوجد مستقبل والعمل ،تتفق في برامجها السياسية

على تعريف إسرائيل كدولة يهودية ووظائفها المشتقة من هذا التعريف.

ولكن برنامج حزب البيت اليهودي كان األكثر تطرفاً وتشدداً فيما يتعلق بقانون يهودية الدولة،

فقد اعتبر الحزب "دولة إسرائيل على أنها دولة اليهود وفقاً للوعد اإللهي الديني ،وهي دولة يهودية

تحتكم لنظام ديمقراطي" .ويقول حزب البيت اليهودي" :إنه سوف يعمل على تكثيف الموروث والطابع
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اليهودي للدولة وترسيخه ،ومحاربة كل من يعمل لتبديل تعريفها أو تحويلها إلى دولة لكل مواطنيها"
(شحادة.)8-6 :2015 ،

وخالل ندوة عقدت في "منتدى كوهيليت" في القدس بتاري  23شباط /فبراير 2014م ،تحت

عنوان" :هوية إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي -نحو إرساء دستوري" ،أكد نفتالي بينت أن
مخططات التهويد التي تنفذها حكومات إسرائيل في منطقتي الجليل والنقب تتطابق مع قيم إسرائيل،

وقال بينت إنه ال يوجد تناقض بين إسرائيل يهودية وديمقراطية ،واذا لم يتم الحصول على اعتراف

بدولة يهودية ستكون لدى الفلسطينيين دولة ونصف الدولة ،وسيكون لدى اليهود نصف دولة .وتطرق

بينت إلى مشروع قانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" ،اعتبا اًر أنه من الالزم اإلشارة إلى
يهودية الدولة ،وقد تم سن عدد ال نهائي من القوانين الحقوقية في إسرائيل لكن ال يوجد قانون حول
هوية الدولة .وبناء على ذلك أصبش تهويد البلد مستنك اًر؛ ألنه لم يتم تعريف ذلك كغاية دستورية

(شلحت.)43 :2014 ،

وان من خطورة االعتراف بمصطلش يهودية الدولة ،ولو تم تسويقه واالعتراف به ،سيعد من

األخطار الكبرى التي ستؤثر بشكل سلبي على المواطنين الفلسطينيين داخل األراضي المحتلة عام
 ،1948وسيجعلهم عرضة لالضطهاد والترانسفير والتنكر لحقوقهم الشرعية والقانونية ،كما وتحاول

إس ارئيل من وراء هذا المخطط العنصري إلغاء حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم في
فلسطين التاريخية.
 4.5موقف حزب البيت اليهودي من االستيطان:
تنافست التيارات الصهيونية المختلفة فيما بينها ،بعد احتالل الضفة الغربية؛ من أجل تحقيق

أحالمها :فالعلمانيون تطلعوا إلى إقامة دولة ذات أغلبية يهودية ،فيما اعتبر أنصار التيارات الدينية
الصهيونية المتزمتة احتالل الضفة الغربية فرصة إلى تقريب الخالص وجمع اليهود وبناء ما يسمى

"الهيكل الثالث" المزعوم مكان الحرم القدسي الشريف ،كما لم يغب استيطان الضفة عن رواد جودة

الحياة لليهود الباحثين عن مناطق هادئة جميلة بدالً من المدن المزدحمة ،ونتيجة لذلك انتشرت أنواع
مختلفة من المستوطنات هي (الهندي:)172 :2012 ،

 مستوطنات المتدينين األرثوذكسيون المتزمتين :المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية مثل مستوطنة
"بيتار عيليت" ،و"موديعين عيليت" ،و"عمنوئيل" ،و"تل تسيون" ،وحي "كوخاف يعقوب" ،ويشكل

أنصار هذا التيار  %32من مجموع سكان المستوطنات.
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 مستوطنات التيار الصهيوني الديني القومي ،والذين يعيشون في األساس في عشرات
المستوطنات المقامة على الهضاب والتالل والجبال على طول شارع رقم ( )60الذي يشق

الضفة من الشمال إلى الجنوب ،وتشترط على كل مستوطن جديد أن يكون مالئماً لنسيج الحياة
في تلك المستوطنات من ناحية أيدولوجية ،ومن أمثلة تلك المستوطنات "عوفرا" و "بيت إيل" و

"إيتمار" و "كريات أربع" و"غوش عتصيون" وغيرها ،وتتمتع هذه المستوطنات بمستوى حياة

مرتفع ،ويشكلون  %34من مجموع سكان المستوطنات ،ومن هذه الفئة خرج حزب البيت

اليهودي ،كما خرجت التنظيمات السرية اإلرهابية والعصابات التي تقتل وتروع حياة الفلسطينيين
وتنهب منازلهم وبيوتهم ومزارعهم (مصطفى.)13 :2013 ،

 المستوطنات المدنية (العلمانيون) :أنشئت هذه المستوطنات بأمر من "موشيه ديان" (وزير الدفاع

اإلسرائيلي عام 1974م) .فيما سميت بمشروع "االندماج االقتصادي"؛ بهدف تقسيم الضفة

الغربية ودمجها كلياً باالقتصاد اإلسرائيلي ،ومن ضمن هذه المستوطنات "معاليه أدوميم" وبعض
مستوطنات "تجمع موديعين" ،ومدينة "أرييل" ،وينتمي معظم سكان هذه المستوطنات إلى حزب

ال ليكود ،وأقلية منهم إلى حزب العمل ،وتشكل نسبتهم من المستوطنين ( %34الهندي:2012 ،
.)170

 1.4.5االستيطان في برامج حزب البيت اليهودي:
حول مواقف حزب البيت اليهودي من االستيطان اليهودي ،فإنه يتمسك بمبدأ الصهيونية
الدينية منذ بداية طريقها وبرنامجها االستيطاني االستعماري ،كما ويطالب بعدم اقتالع المستوطنات في

ظل أي اتفاق سياسي ،وابقاء المستوطنات اليهودية قائمة في الضفة الغربية (خليفة-217 :2011 ،

 .)218وقد جاء برنامج الحزب االنتخابي حول االستيطان كما يلي:
أ -االستيطان في (أرض إسرائيل):

يعد الحزب أن االستيطان اليهودي في كافة أنحاء (أرض إسرائيل) هو تنفيذ لألمر اإللهي،

ولنبوءة األنبياء في عودة شعب إسرائيل إلى وطنه وتوطينه عليها (موقع حزب البيت اليهودي،)2015 ،

وسيعمل الحزب على توسيع نطاق المشاريع االستيطانية لتشمل الجليل والنقب ،للحيلولة دون وجود

أغلبية عربية عددية (صالش .)76 :2010 ،ويعد الحزب االستيطان الزراعي هدفاً مركزياً في توطين
اليهود في (أرض إسرائيل) ،وسيعمل الحزب على إقامة مشاريع زراعية استيطانية حكومية وتطويرها

وتقويتها ،كما سيعمل على :تشريع حق االستيطان الزراعي في التشريعات اإلسرائيلية ،واجراء
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إصالحات وتعديالت قانونية واقتصادية في مجال االستيطان بالنسبة لحصص األراضي والتعويضات

واإلنتاج فيها (موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،

وسيعمل الحزب أيضاً على تشجيع السياحة في المناطق االستيطانية ،واستيعاب المهاجرين الجدد في

المناطق االستيطانية ،وتشغيلهم فيها ،كما سيعمل الحزب على تشكيل هيئة خاصة بالمستوطنات؛
ألجل االهتمام باحتياجاتها ،وتأمين المصادر المالية لتطوير المستوطنات الزراعية في كافة أنحاء

البالد (موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،

ب -االستيطان في الضفة الغربية (يهودا والسامرة):
يعمل الحزب على زيادة السكان اليهود في المستوطنات في منطقة (يهودا والسامرة) وفق خطة
مبلورة .ويطالب بزيادة عدد المستوطنات في (يهودا والسامرة) ،ويعارض الحزب أي مشروع لوقف

االستيطان في (يهودا والسامرة) إلى األبد (صالش.)76 :2010 ،

ت -االستيطان في الجوالن:
يعد الحزب أن االستيطان وزيادة الوجود اليهودي في الجوالن هدف أساسي ،وسوف يعمل على
تحقيقه بكافة السبل .كما سيعمل على تطوير االستيطان في الجوالن؛ ألجل استيعاب المهاجرين الجدد

(صالش.)76 :2010 ،

ث -االستيطان في النقب.
يعمل الحزب على تقوية االستيطان اليهودي وزيادته في النقب ،وزيادة السكان فيه ،وسيعمل الحزب

على توسيع كافة المستوطنات في النقب ،وجعلها مدناً متطورة ،كما سيعمل على زيادة االستيطان

الزراعي في النقب وفق خطة مبلورة (موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،

وخالل المفاوضات السياسية كان الحزب متطرفاً في مواقفه ،حيث طالب الحكومة بسياسة

تعزيز االستيطان وتطويره وتوسيعه ،كما ويحرض ضد اتفاقات السالم المبرمة مع الفلسطينيين ،ويقف

موقفاً معارضاً ضد التقدم في العملية السياسية (مجلة الدراسات الفلسطينية .)156 :2009 ،كما يطالب
حزب "البيت اليهودي" ،بأن تزيد الحكومة من وتيرة البناء حتى في المستوطنات النائية ،التي ال
تضمها التجمعات الكبيرة .وبخالف حزب "ييش عتيد" ،حرص "البيت اليهودي" على الظفر بالحقائب

تمكنه من تطبيق أجندته بشأن االستيطان (موقع الجزيرة للدراسات.)2013 ،
الو ازرية التي ّ
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فقد شغل جميع قيادات الحزب مناصب عليا في مجلس االستيطان ،كان نفتالي بينت مدي اًر عاماً
مجلس االستيطان (مصطفى ،)48 :2013 ،كما أن المستوطن المتطرف "أوري أريئيل" ،نائب رئيس
الحزب ،وأحد أبرز قادة المستوطنين في الضفة الغربية ،يتولى في الحكومة الجديدة منصب وزير

اإلسكان ،وبحكم موقعه هذا ،يتحكم في إصدار العطاءات الحكومية المتعلقة بالبناء في المستوطنات.
وقد حرص أرئيل على تبديد أية شكوك بشأن مخططاته في منصبه الجديد ،فقد شدد بالتالي على
التزامه بتكثيف البناء االستيطاني لليهود في الضفة الغربية (خطيب .)4 :2013 ،وفي المقابل ،فإن زعيم

الحزب ،نفتالي بنيت ،بإمكانه من خالل موقعه هذا تحديد ما يعرف بمناطق "األفضلية" ،وهي المناطق

التي تستحوذ أكثر من غيرها على االستثمارات الحكومية ،كما أن قاطنيها يتمتعون بتسهيالت ضريبية

كبيرة (مصطفى.)48 :2013 ،

ويسيطر حزب البيت اليهودي أيضاً على اللجنة البرلمانية للمالية ،وهذه اللجنة هي التي تقوم

بدور حاسم في توزيع الميزانية .وتتطلب كل تراخيص البناء االستيطاني في الضفة الغربية موافقة و ازرة

الحرب الصهيونية التي يرأسها "موشي يعالون"(موقع مركز الجزيرة للدراسات.)2013 ،

وفي دعمه للتوسع االستيطاني أوضش حزب "البيت اليهودي" أنه سيحرص على إقامة مناطق

صناعية في محيط المستوطنات اليهودية ،ومرافق تشغيل أخرى ،لتشجيع اليهود الذين يعيشون في
وسط وأطراف إسرائيل على االنتقال للعيش في هذه المستوطنات .ونظ اًر إلى أن هذه الحكومة في

غالبيتها من اليمين المتطرف ستحظى على جهود لتعزيز االستيطان اليهودي في الضفة الغربية بدعم
()53

وزراء الليكود ونوابه ،سيما الجناح المتدين داخل الليكود ،الذي يقوده فايغلين

()54

والكين

(موقع الجزيرة

للدراسات.)2013 ،

وفي تقرير شامل لحركة السالم اآلن لتلخيص االستيطان اإلسرائيلي في عهد حكومة نتنياهو،
الذي يشارك فيها حزب البيت اليهودي ،يخلص التقرير إلى أن السياسة التي اختارتها الحكومة تدل
 -53موشيه فايغلين :عضو كنيست عن حزب الليكود ،يعارض قيام دولة فلسطينية ،هو أحد القوميين األكثر تطرًفا في
السياسة اإلسرائيلية" .نحن بحاجة إلى ترحيل جميع العرب الذين ال يقبلون سيادة الشعب اإلسرائيلي على أرضنا .أكثر

من ذلك ،فنحن بحاجة إلى االنتقام ،االنتقام التهديدي الرهيب الذي يصلش شيئا من انتهاك هللا الذي يحدث حين يتم
سكب الدماء بيننا كالماء"(المصدر.)2014 ،

 -54زئيف إلكين (مواليد  3نيسان /أبريل  )1971هو سياسي إسرائيلي وعضو في الكنيست عن حزب الليكود .في
مارس  2013أصبش نائباً لوزير الخارجية اإلسرائيلي .ولد في خاركيف في االتحاد السوفيتي سابقاً .هاجر
إلى فلسطين في ديسمبر عام (1990موقع الجزيرة للدراسات.)2013 ،
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على نيتها القضاء على حل الدولتين؛ إذ قامت الحكومة بتوسيع البناء في المستوطنات ،إعالن

مناقصات جديدة للبناء ،ومنش تصاريش بناء ،وموافقة على مشاريع استيطانية عديدة ،والموافقة على
البناء في مواقع حساسة تؤثر سلباً على احتمال توقيع اتفاقية سالم ،وشرعنة البناء غير المرخص .كل

هذا يشير إلى سياسة مدروسة للقضاء على أية إمكانية إلقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي في

المستقبل .فعلى سبيل المثال كان قرابة  %40من البناء في مستوطنات منعزلة شرق الجدار
العنصري ،وليس داخل ما يسمى الكتل االستيطانية القانونية (أبو سيف ،شحادة.)40 :2013 ،

حسب األرقام الرسمية اإلسرائيلية ،شهدت الفترة التي شغل فيها بنيامين نتنياهو منصب رئيس
الوزراء من الفترة  2014 -2009ارتفاعاً في بناء المستوطنات بنسبة ( )%25عن السنوات السابقة،
كما أشارت األرقام الرسمية إلى ارتفاع سكان المستوطنات بنسبة (( )%9روسيا اليوم .)2015 ،ويمكن

إجمال أبرز النشاطات االستيطانية للحكومة اليمينية المتطرفة ،ولو ازرة اإلسكان الذي يشغلها أوري

أرئيل القيادي في حزب البيت اليهودي خالل فترة الدراسة  2014 -2008في الضفة الغربية والقدس

المحتلة في اآلتي:

 2.4.5االستيطان بعد مؤتمر أنابوليس:
كشفت حركة "السالم اآلن" في تقرير عن االستيطان أن أنشطة بناء المستوطنات في الضفة

الغربية المحتلة ارتفعت سنة ( )2008بنسبة ( )%60مقارنة بسنة ( .)2007موضحاً أن عدد المباني

التي أقيمت في المستوطنات خالل ( )2008بلغ ( )1.257مبنى ،بينها ( )748مبنى ثابتاً و()509

مبان متنقلة (كرفانات) (المبحوح.)180 :2011 ،

فقد عادت المستوطنات فأصبحت مسألة ساخنة سياسياً مرة أخرى مع عقد مؤتمر أنابوليس

(ماريالند) في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2007حيث تم توسيع بناء التجمعات والبؤر االستيطانية

وتوسيعها ،فيما شهدت المستوطنات المقامة في الضفة الغربية توسعاً بنسبة  .%31وأسهم بناء جدار
الفصل العنصري في الضفة الغربية في عزل المزيد من األراضي وضمها لصالش المستوطنات ،مما
أفسش المجال أمام تنفيذ مخططات توسعية صهيونية مستقبلية ،األمر الذي ضاعف من رقعة العديد

من المستوطنات (دوعر.)60 :2012،

ونشرت صحيفة معاريف في تقرير صحفي :أنه على الرغم من التزام "أولمرت" عشية "مؤتمر

أنابوليس" بتجميد االستيطان ،اال أنه زاد عدد البناء في الضفة الغربية ،فقد انضم ( )15ألف مستوطن

جديد سنة  2008إلى مئات اآلالف من المستوطنين في الضفة الغربية ،وهو ما دعا "بنحاس
فلرشطاين" ،مدير مجلس المستوطنات الصهيونية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  1967إلى
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القول" :نجحنا في أن نبني في فترة حكم أولمرت ما يزيد في فترات حكومات أخرى" ،وخالل هذه الفترة

زاد عدد المستوطنين بخمسين ألفاً تم إسكانهم في آالف الكرفانات (تقرير المعلومات.)180 :2009 ،

ويشير تقرير مركز الزيتونة أيضاً إلى أن تقري اًر للبنك الدولي صدر بتاري 25أبريل /نيسان

 2009كشف أن إسرائيل ضاعفت في سنة  2008ثماني مرات عدد عطاءات عروض البناء في

المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية ،كما ضاعفت عدد األبنية الجديدة التي أقيمت في هذه

المستوطنات مبيناً أنها أقامت  1.518بناء جديداً مقارنة مع  860بناء في سنة ( 2007المبحوح،
ً
ً

.)180 :2011

وفي مدينة القدس شهد عام 2008م ارتفاعاً كبي اًر في وتيرة االستيطان ،حيث تم بناء

( )10184وحدة سكنية ،مقابل ( )793وحدة في  ،2007أي بزيادة (%49صالش .)30 :2009 ،فقد

شهدت هذه الفترة أكبر زيادة في نسبة المستوطنين ،وشهدت في ظل ثورة االستيطان ،األمر الذي
شكل تحوالً عن تيار العلمانية الذي كان صاعداً خالل سنوات اتفاق أوسلو .فقد كان عدد المستوطنين

في القدس 172،000مستوطن في عام  ،2000ولكنه ارتفع بعد مؤتمر أنابولس حتى أصبش نحو
200،000مستوطن عام (2008غريغوري.)678 :2011 ،

ويندرج التوسع االستيطاني في القدس ضمن إطار أكبر من ذلك بكثير وهو حدود بلدية القدس

بمفهوم إسرائيلي واضش تماماً وهي القدس الكبرى( ،)55التي تشمل :مستوطنة "معاليه أدوميم" التي تقع
في الشرق باتجاه غور األردن ،والجزء الثاني ويمتد باتجاه الشمال الغربي وهو "جيفعات زئيف" ،والجزء
الثالث وهو يمتد نحو الجنوب الغربي وآخر ما تم اإلعالن عنه في إنشاء  282وحدة سكنية في
"غوش عتصيون"(حماد.)100 :2009 ،

 3.4.5االستيطان خالل االئتالف الثاني والثالثين:
حين وصل نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في نهاية آذار /مارس 2009م ،شكل البناء
االستيطاني في األراضي المحتلة المشكلة األساسية التي كان على الحكومة اإلسرائيلية مواجهتها

(أبو سيف ،شحادة ،)39-38 :2013 ،وال سيما في ظل مطالبة اإلدارة األمريكية إسرائيل باستئناف

 -55نظرية القدس الكبرى :تمتد مساحة خطة البناء (االستيطانية) المسماة ( )E1على قرابة  12ألف دونم .شمالي
وغربي الطريق (الشارع) الواصل بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم (شرقاً) .شيدت إسرائيل حول القدس ،بهدف
تكريس مكانتها "كعاصمة موحدة" لها ،وتعزيز مناعتها ،سلسلة من األحياء والمستوطنات اليهودية على أطراف

وضواحي المدينة ،وأقيمت من ضمن ذلك عام 1982م مستوطنات معاليه أدوميم من الشرق وغفعات زئيف من الشمال
وافرات من الجنوب .وفي عام  1990أقيمت مستوطنة مدينة بيتار إلى الجنوب الشرقي ،وقد أقيمت حول هذه
المستوطنات (المسماة مدن تابعة للقدس) عشرات المستوطنات الصغيرة (عياش.)5 :2013 ،
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المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين ،واصرار السلطة الفلسطينية على شرط تجميد البناء في

المستوطنات للعودة إلى طاولة المفاوضات .وتحول تجميد البناء االستيطاني لمدة عشرة أشهر خالل

سنتي  2009و2010م إلى موضوع خالفي بين حكومة نتنياهو واإلدارة األمريكية .ففي  25تشرين
الثاني /نوفمبر  2009م ،أعلن نتنياهو عن تجميد عمليات البناء الجديدة ،على أن ال يشمل التجميد

عمليات البناء التي تم البدء فيها ،وال المباني العامة الحيوية أو البناء داخل حدود مدينة القدس

(بن مئير.)33 :2010 ،

وكان حزب البيت اليهودي هدد باالنسحاب من الحكومة فيما لو وافق نتنياهو على التجميد

الكامل لالستيطان ،األمر الذي أخر اإلعالن عن التجميد الجزئي لمدة ستة أشهر بعد مفاوضات

هدد حزب "البيت اليهودي" بانسحابه من االئتالف الحكومي
صعبة مع اإلدارة األمريكية ،وقد ّ
اإلسرائيلي ،إذا ما تقرر تمديد مفعول قرار تجميد االستيطان .ونقلت اإلذاعة العبرية عن عضو الحزب

زبولون أورليف ،قوله" :إن حزب البيت اليهودي لن يبقى في االئتالف الحكومي في حالة تمديد مفعول

القرار بتجميد عملية البناء في المستوطنات" ،داعياً جميع معارضي القرار إلى الضغط على رئيس

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأكيد أنه لن يحصل على أغلبية برلمانية لمواصلة تجميد
االستيطان (الكرامة برس.)2013 ،

فيما استطاعت إسرائيل خالل العام 2010م بناء نحو  56ألف وحدة سكنية في ()145

مستوطنة منتشرة في أرجاء الضفة الغربية منها  32.711وحدة سكانية ضمن مباني جماعية على

مساحة تقدر ب ك  3.271.100متر مربع ،والباقي  22.997عبارة عن منازل خاصة وفلل على مساحة
ر مربعاً(البابا.)59 :2011 ،
تقدر بنحو  5.744.150مت اً

أما فيما يتعلق بالمباني والمنشآت الخدمية فإن المستوطنات تحتوي على ( )868مؤسسة

عامة مثل النوادي والمالهي وغيرها ،كما تحتوي على ( )271كنيساً أي أن عدد الكنس يعادل ضعف
عدد المستوطنات الموجودة ،وهو ما يعكس طبيعة المستوطنات الدينية المتطرفة التابعة لألحزاب

الصهيونية الدينية ،كما تحتوي على  321منشأة رياضية ،و 344روضة أطفال ،و 279مدرسة ،منها

( )68مدرسة دينية ،إضافة إلى ( )21مكتبة عامة ،كما يوجد في هذه المستوطنات ( )21محطة

وقود ،و 187مركز مشتريات ،و 717مبنى صناعياً و 15قاعة أفراح ،ويجب أال ننسى حجم الطرق
ً
ر مربعاً(البابا.)59 :2011 ،
التي تخدم مجموع المستوطنين والتي تقدر مساحتها بك  1.210.722مت اً
أما المشاريع االستيطانية في مدينة القدس ،فقد صادقت بلدية القدس في  5يناير /كانون الثاني

2010م على إقامة حي استيطاني على جبل الزيتون في القدس المحتلة؛ وذلك بهدف توسيع المدرسة

الصهيونية الدينية "بيت أورت" ،لتصبش حياً سكنياً للمستوطنين (مؤسسة القدس الدولية.)12 :2010،
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وكشفت صحيفة "يورشاليم العبرية" مطلع العام  ،2010عن مخطط جديد لبناء حي استيطاني في

منطقة رأس العامود ،وهو يقوم على بناء  100وحدة استيطانية ،وقد أطلق عليه اسم "معاليه
دافيد"(مؤسسة القدس الدولية.)27 :2010 ،

كما أقرت الحكومة اإلسرائيلية عشية زيارة نتنياهو لواشنطن ثالثة مشاريع استيطانية في مطلع

تشرين ثاني /نوفمبر  ،2010وهي إقامة ( )1250وحدة استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم ،تنفيذ
المرحلة (ج) ،وتشمل على ( )983وحدة استيطانية ضمن المخطط الذي يحمل رقم ( ،)10310وتم
إيداع مخطط جديد يحمل الرقم ( /4820ب) إلقامة  250وحدة استيطانية في مستوطنة رمات شالوم

شمال المدينة المقامة على أراضي شعفاط وبيت حنينا شمال القدس .وفي مطلع شهر كانون أول/

ديسمبر 2010م صادقت الحكومة اإلسرائيلية على بناء ( )625وحدة استيطانية في مستوطنة بسكان

زئيف ،وفي نفس الشهر طرحت بلدية القدس مخطط جديد إلقامة حي استيطاني مكون من ()180
وحدة استيطانية قرب حي أمليسون جنوب المدينة (البابا.)65 -64 :2011 ،

وخالل العام 2011م وبعد إعالن الموفد األمريكي الخاص جورج ميتشل استقالته ،استرجعت
حكومة نتنياهو ملف البناء في المستوطنات اليهودية من يد اإلدارة األمريكية ،واستعادت أعمال البناء

في المستوطنات زخمها بوتيرة أعلى ،وأصبش المستوطنون أكثر قدرة على فرض أجندتهم على الحكومة
بدعم كبير من حزب البيت اليهودي ،وعاد إلى الواجهة موضوع البؤر االستيطانية غير القانونية بين

محكمة العدل العليا التي أصدر أحكاماً بإخالء هذه البؤر ،وبين رفض المستوطنين عمليات اإلخالء
ومقاومتها بالقوة من خالل عمليات "جباية الثمن" التي مارسها من يسمون بك "شبيبة التالل" (أبو سيف،
شحادة.)39 :2013 ،

ير التعليم نفتالي بينت ووزير الزراعة أوري
وفي الحكومة اإلسرائيلية الرابعة والثالثون ،دعا وز ا

أريئيل من حزب "البيت اليهودي" رئيس الوزراء نتنياهو إلى الرد الفوري على قرار المحكمة العليا،
بإعطاء التراخيص لبناء  300وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة ،التي وعد بها عندما تم إخالء

البؤرة االستيطانية "لبونا" .في حين دعت وزيرة العدل إيليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" ،رئيس

الوزراء ووزير الجيش يعلون إلى تطبيق وعودهما للجمهور قبل االنتخابات ،بمزيد من البناء
االستيطاني في الضفة الغربية (وكالة معا.)2015 ،

وقد أقرت السلطات اإلسرائيلية في أغسطس  ،2011خطة لبناء  930وحدة استيطانية جديدة

في حي "هارحوما" االستيطاني المقام فوق جبل أبي غنيم في القدس الشرقية ،ووصفت هاغيت وافران،

التي تراقب األنشطة االستيطانية في حركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية ،الموافقة النهائية على المشروع
بأنها تطور خطير بسبب مكان الوحدات الجديدة التي ستضيف تالالً جديدة لك "هارحوما" ،مما سيمنع
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التواصل بين القدس الشرقية وبيت لحم ،وسيضيف عائقاً جديداً أن تصبش القدس الشرقية عاصمة

للدولة الفلسطينية في حل الدولتين(مؤسسة القدس الدولية .)6 :2011 ،وفي هذا اإلطار ،أفادت أسبوعية
"يروشاليم" الصهيونية ،أن هناك مخططات لبناء  1328وحدة سكنية جديدة في مغتصبة "رمات

شالوم" (تلة شعفاط) للمصادقة النهائية عليه ،وهي مخططات أثارت أزمة بين االحتالل والواليات

المتحدة خالل زيارة "جو بايدن" في حينه (مؤسسة القدس الدولية .)10 :2011 ،وحسب معطيات الكتاب
اإلحصائي السنوي إلسرائيل ،وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية عام 2011م ،إلى  319ألف

مستوطن (مصطفى.)13 :2013 ،

وفككي سككنة 2012م ومككع دخككول اإلدارة األمريكيككة عككام االنتخابككات الرئاسككية ،وت ارجككع االهتمككام

الدولي في حل المشككلة الفلسكطينية نتيجكة االنشكغال بكالتغيرات السياسكية التكي شكهدها العكالم العربكي فكي

ظل موجة "الربيكع العربكي" والتهويكل اإلسكرائيلي بشكأن خطكر السكالح النكووي اإلي ارنكي ،لكم يعكد البنكاء فكي
المسككتوطنات مطروح كاً علككى جككدول األعمككال كمككا كككان سككابقاً ،األمككر الككذي تككرك المجككال مفتوح كاً علككى
مصراعيه لتنفيذ المشروعات والخطط التي تضمن إسرائيل من خاللها تأييد سيطرتها على أجزاء واسكعة

مككن األ ارضككي الفلسككطينية مككن دون حسككيب أو رقي ككب .لككذلك يمكككن أن يطلككق علككى عككام 2012م ع ككام

االستيطان بامتياز( .أبو سيف ،شحادة.)40-39 :2013 ،

حيث شهدت النشاطات االستيطانية في العام 2012م كثافة قل نظيرها في السنوات الماضية،
فقد تمت المصادقة على بناء آالف الوحدات االستيطانية ،والشروع في بناء مستوطنات جديدة

ومصادرات بالجملة آلالف الدونمات ،وترحيل مجموعة كبيرة من البدو ،واالستمرار في مخطط عزل

القدس عن محيطها في الجنوب والوسط ،وفصل األغوار عن بقية الضفة الغربية .لقد خصصت

حكومة نتنياهو أكثر من مليار شيكل للمستوطنات خالل العام ،كما قامت بتشكيل لجنة و ازرية لشؤون
()56

االستيطان

ألول مرة برئاسة نتنياهو ،وتم توسيع صالحيات دائرة الهجرة لتشمل الضفة الغربية(أبو

سيف ،شحادة.)40 :2013 ،
 -56صادقت الحكومة اإلسرائيلية في اجتماعها المنعقد في  17حزيران /يونيو 2012م على اقتراح تقدم به نتنياهو،
ينص على تشكيل لجنة و ازرية لشؤون االستيطان في المناطق المحتلة .وحسب بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة
ستتمتع هذه اللجنة بصالحية "بلورة سياسة الحكومة بشأن البناء غير المنظم على أراضي الدولة وعلى أراضي خاصة

في تلك المناطق" ،وأعلن رئيس الحكومة نيته تشكيل هذه اللجنة ،عشية التصويت في الكنيست على مشروع قانون

خاص ينص على شرعنة البؤر االستيطانية غير القانونية ،والذي سمي "قانون التسوية" ،في محاولة منه لتجميد وزارء
اليمين في الحكومة للتصويت ضد مشروع القانون ،هذا الذي جاء في إثر اضطرار الحكومة إلى تنفيذ قرار المحكمة
اإلسرائيلية العليا القاضي بإخالء البؤر االستيطانية "غفعات هاؤلبانا" في مستوطنة بيت إيل؛ بسبب إقامتها على أراض
فلسطينية خاصة (شلحت.)91 :2013 ،
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كمككا نشككرت و ازرة اإلسكككان اإلس كرائيلية ومديريككة أ ارضككي إس كرائيل فككي  6تش كرين الثككاني /نككوفمبر

2012م ،سك ككتة عطك ككاءات إلقامك ككة ( )1285وحك ككدة اسك ككتيطانية جديك ككدة ش ك كرقي القك ككدس وآرائيك ككل ،وتك ككدعو

العطكاءات إلكى إقامككة ( )607وحكدة فككي مسكتوطنة بسككغات زئيكف فكي شككمال شكرق القككدس ،وككذلك إقامككة
( )606وحدة في حي راموت شمال القدس .كما صادقت الحكومة اإلسرائيلية من خالل لجنة التخطيط
والبنكاء فككي القككدس التابعككة لككو ازرة الداخليككة ولجنككة التخطككيط والبنككاء التابعككة لبلديككة القككدس علككى مخططككات

بنككاء آالف الوحككدات السكككنية فككي المسككتوطنات ش كرقي القككدس ،ومككن هككذه المخططككات مخطككط إلقام ككة
مس ككتوطنة ف ككي جن ككوب الق ككدس الشك كرقية باس ككم (جفع ككات ه ككامتوس) وبن ككاء ( )2610وح ككدة س كككنية فيه ككا،

باإلضككافة إلككى إقامككة مشككروع سككياحي يشككمل إقامككة فنككادق ،ويت ارفككق كككل ذلككك مككع القك اررات التككي تصككدرها

و ازرة الداخليك ككة الحتمك ككاالت هك ككدم ( )300منك ككزل فلسك ككطيني فك ككي القك ككدس الش ك كرقية .وبك ككاإلعالن عك ككن هك ككذه

العطاءات يصكل عكدد وحكدات البنكاء فكي شكرق القكدس خكالل عكام 2012م فقكط مكا يقكرب مكن ()2386
وحدة استيطانية(شعبان.)156-155 :2013 ،

وبعد التوجه إلى األمم المتحدة للحصول على دولة مراقب غير عضو ،صادق المجلس

الوزاري اإلسرائيلي المصغر على بناء ( )3000وحدة استيطانية في القدس والضفة الغربية ،باإلضافة

إلى ذلك أكدت إسرائيل بأنها ستعمد إلى تسريع االستيطان في القدس وفي الكتل االستيطانية(،)57
وخاصة المحور الذي يربط بين مستوطنة "معاليه أدميم" والقدس المعروفة ب ك ( ،)E1لكن نتيجة

للضغوط الغربية (األمريكية واألوروبية) خففت إسرائيل من حدة ق ارراتها ،حيث أكد نتنياهو ومستشاره

لشؤون األمن القومي يعقوب عميدرور أن إسرائيل ال تعتزم حالياً البناء في ( ،)E1وأكد نتنياهو بأن

تقدم وتيرة إجراءات التخطيط وتنفيذ خطط البناء متعلقة بمدى التقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين

(شعبان.)157-156 :2013 ،

 -57تلخيصاً لألنشطة االستيطانية التي أقدمت عليها الحكومة اإلسرائيلية خالل عام 2012م وفقاً لتقرير السالم
اآلن(أبو سيف ،شحادة:)42 :2013 ،

 -1إقامة  3000وحدة سكنية ضمن ما يعرف بالمشروع االستيطاني ).(E1
 -2خطط لبناء ( )6600وحدة استيطانية في القدس الشرقية.
 -3إقرار بناء مستوطنة جفعات همتوس.

 -4مناقصات لبناء  1216وحدة استيطانية.
 -5المصادقة على إقامة مستوطنة جفاعوت جنوبي غرب بيت لحم.
 -6محاولة إخالء عائالت في الشي جراح.

144

وتم بجانب ذلك تكثيف االستيطان في منطقة األغوار ،عبر عمليات هدم لمنشآت تعود إلى

عائالت بدوية في المنطقة الشمالية من األغوار .ونشرت و ازرة الدفاع في شهر كانون الثاني /يناير
 2012تصاميم لبناء  170مسكناً جديداً ،و( )84غرفة فندقية في مستوطنة "روتم" في األغوار(أبو

سيف ،شحادة.)42 :2013 ،

 4.4.5االستيطان خالل االئتالف الثالث والثالثين:
في عام 2013م أشارت مصادر إحصائية إلى ارتفاع عدد سكان المستوطنات اإلسرائيلية في

الضفة الغربية بنسبة تزيد على  %2في النصف األول من عام 2013م (أبو سيف)49 :2014 ،؛ حيث
إن عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية بلغ حتى نهاية العام  2013قرابة  340ألف
مستوطن ،مقابل نحو  220ألف مستوطن في األحياء االستيطانية في القدس المحتلة ،وحسب

التقديرات ،فإن ما بين  %50إلى  %52من هؤالء هم من أصحاب حق االقتراع ) فوق  18عاماً(،
ونسبة التكاثر بينهم ،عدا المتدفقين من مناطق أخرى ،تبلغ  ،%2,8مقابل  %1,4لدى الجمهور

اليهودي العلماني (جرايسي.)118 :2013 ،

بيد أن ما ميز السياسات االستيطانية للحكومة اإلسرائيلية خالل فترة االئتالف الثالث والثالثين

عام  2013م ،هو التركيز على منطقتي األغوار والقدس لفرض المزيد من الوقائع على األرض ،والتي

من شأنها أن تساعد في تدعيم الموقف التفاوضي بشأن االحتفاظ باألغوار لغايات أمنية وأيضاً
سكانية ،خاصة أن منطقة األغوار مصنفة وفق اتفاق أوسلو أنها مناطق ( .)cأما الشيء اآلخر الذي
ميز السياسات االستيطانية خالل الفترة المذكورة ،هو سن قوانين وتشريعات تمنع االنسحاب من

مستوطنات األغوار .الميزة الثالثة هو تبني سياسات تعكس في جوهرها واقعاً تكون فيه الكتل

االستيطانية ومستوطنات األغوار جزءاً من إسرائيل (أبو سيف.)50 :2014 ،

وقد صادقت اللجنة الو ازرية اإلسرائيلية للشؤون التشريعية في  29كانون األول /ديسمبر

2013م على اقتراح قانون لضم المستوطنات اإلسرائيلية في غور األردن إلى إسرائيل .وقدم حزب

البيت اليهودي اقتراح قانون حول منش المرأة العاملة في المستوطنات الحقوق نفسها الممنوحة للمرأة

العاملة في إسرائيل ،في إيحاء إلى تطبيق القانون اإلسرائيلي على المستوطنات ،وتبعاً لذلك تحظى
معاملة المستوطنات كأي جزء من إسرائيل .وقد ضمت الحكومة اإلسرائيلية في شهر آب /أغسطس

2013م ( )80مستوطنة معزولة كانت مصنفة لدى إسرائيل "غير قانونية" وتم االعتراف بها حديثاً (أبو

سيف.)50 :2014 ،
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وكثفت الحكومة اإلسرائيلية من نشاطاتها االستيطانية في القدس

()58

وتلك النشاطات الموجهة

لتهجير المقدسيين وطردهم من المدينة .فقد كشف تقرير لمكتب المنسق الخاص للشؤون اإلنسانية
التابع لألمم المتحدة (أوتشا) أن العام  2013سجل ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الهدم والتهجير في

القدس الشرقية ،مشي اًر إلى أن "عدد األشخاص الذين هجروا من القدس الشرقية بلغ هذا العام ما يزيد
عن ( )200شخص ،وهو العدد األعلى منذ عام 2009م ،وأعلى من مجموع عدد المهجرين خالل

عامي 2011م و2012م معاً (أبو سيف.)51-50 :2014 ،

وخصصت الحكومة اإلسرائيلية في أيار /مايو 2013م مليون شيكل لتعزيز االستيطان في

القدس ،بجانب مجموعة أخرى من االمتيازات خالل ما يعرف بيوم القدس .كما كشفت وثيقة سرية
نشرتها القناة العاشرة أن ميزانية المستوطنات اإلسرائيلية قفزت خالل العام 2013م بشكل غير

مسبوق ،حيث تضاعفت الميزانية من  58مليون شيكل في شهر آب إلى  614مليون شيكل خالل
شهر أيلول /سبتمبر (أبو سيف .)50-49 :2014 ،وترمي السياسة اإلسرائيلية من جراء تنفيذ هذا

المخطط إلى اإلخالل بالميزان الديمغرافي في منطقة القدس الكبرى ،بحيث تصبش نسبة السكان
الفلسطينيين إلى المستوطنين اليهود ( 76:24اسحق ،خليلة.)58 :2012 ،

 -58جاءت أبرز النشاطات االستيطانية خالل العام 2013م في القدس باآلتي (أبو سيف:)51 :2014 ،
 أعلن في أيار /مايو عن وجود مخطط استيطاني جديد على جبل المشارف بالقدس يعرف باسم "الخوذةالذهبية" وهو مبنى على شكل قبة يتألف من عشرة طوابق على ارتفاع ( )30مت اًر يمكن مشاهدته من مدينة

رام هللا وشمال القدس واألغوار وغيرها .وتقوم الوكالة اليهودية بدعم المبنى وتمويله.

 قبل ثالثة أيام من انطالق المفاوضات مع الفلسطينيين أعلنت و ازرة اإلسكان اإلسرائيلية أنها ستطرح عطاءاتلبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس.

 وضع اللمسات األخيرة عن خطة لبناء ( )890وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "جيلو" غرب مدينة القدس،وذلك بعد مصادقة الحكومة اإلسرائيلية على بناء ( )1200وحدة استيطانية جديدة.
 أعلنت و ازرة اإلسكان نيتها إقامة حي يهودي جديد قرب جبل المكبر شرقي القدس يضم ( )63وحدة سكنية،في المنطقة التي تربط جبل المكبر بحي ارمون هاناتزيف جنوب القدس .وقام وزير اإلسكان أوري أرئيل

ورئيس بلدية القدس نير بركات بوضع حجر األساس.

 وافقت بلدية القدس على خطة لبناء ( )1500وحدة استيطانية في حي "رامات شلومو". أعلن في تشرين األول /أكتوبر عن مخطط استيطاني جديد لتوسيع البؤرة االستيطانية "بيت اوروط" ب 32وحدة استيطانية ،حيث تقدمت المدرسة االستيطانية "بيت أوروط" بمخطط هيكلي لبناء ( )4عمارات تشتمل
على ( )32وحدة استيطانية في المنطقة الواقعة غرب مستشفى المطلع "اغوستا فيكتوريا".

كما اكتمل في العام 2013م بناء ما يقرب من  %62من مسار الجدار المصادق عليه ،و %10من مساره تم
إنشاؤه خالل العام 2014م ،إلى جانب نسبة  %28منه خطط لبنائها ولم يشرع العمل فيها بعد.
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ورغم المفاوضات التي مهد لها وزير الخارجية األمريكي جون كيري ،والتي حددت بفترة زمنية

تسعة أشهر لدراسة خطة كيري للتوصل التفاق تسوية ،إال أن الحكومة اإلسرائيلية واصلت هجمة
البناء االستيطاني وتحديداً في القدس؛ لجملة أسباب منها :ما يتعلق بمحاولة التغطية على النقاش

حول إطالق سراح األسرى ،ومنها ما له عالقة بإرضاء حلفاء نتنياهو ،ومنها ما يتعلق بأهداف

إسرائيلية استراتيجية ،دون أن تطلق هذه النشاطات رصاصة الموت على عملية السالم ،كما كان لها
أن تفعل في السابق وفعلت (أبو سيف.)52 :2014 ،

وكان العام 2014م عام االستيطان والتوسع اإلسرائيلي الكولونيالي بامتياز ،حيث تم تضخم
البناء االستيطاني وتغول قطعان المستوطنين والتي وصلت اعتداءاتهم إلى مستويات قياسية نوعية ،ولم
تستثن أماكن العبادة وال األراضي الزراعية وال المنازل وال المدارس وال السيارات وال المحالت التجارية،

وكل ذلك تم تحت حماية قوات االحتالل والشرطة اإلسرائيلية.

وطرحت و ازرة البناء واإلسكان والداخلية وبلدية القدس اإلسرائيلية ،العديد من العطاءات

والمخططات للبناء في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية خالل العام 2014م ،حيث تم
المصادقة على مخططات لبناء  16704وحدة استيطانية جديدة في  33مستوطنة إسرائيلية حيث
كانت معظمها في القدس ثم في بيت لحم وفي سلفيت ،هذا باإلضافة إلى األوامر العسكرية التي

طالت آالف الدونمات من األراضي الفلسطينية ،وكان معظمها إما لغرض بناء جدار العزل العنصري،
أو ُمصادرة بذريعة أن تلك األراضي هي ملك لدولة إسرائيل ،وعليه ُيمنع على الفلسطينيين استغاللها
دون تصريش صادر عن الجهات اإلسرائيلية المختصة ،حيث صادرت إسرائيل  7263دونماً خالل

العام ( 2014فراج.)2015 ،

وقد استغلت الحكومة اإلسرائيلية حادثة خطف المستوطنين اإلسرائيليين الثالثة وقتلهم في

مدينة الخليل في حزيران /يونيو  2014لشن حملة عسكرية شعواء ضد قطاع غزة أسفرت عن خسائر
بشرية واقتصادية واجتماعية هائلة .وفي المقابل انتهزت الحكومة اليمينية الفرصة لمصادرة المزيد من
األراضي الفلسطينية لصالش مشروعها االستيطاني ،واستهدافها للمنازل والمنشآت الفلسطينية .لقد شهد

العام  2014ارتفاعاً ملحوظاً في عدد انتهاكات المستوطنين ،حيث شن المستوطنون اإلسرائيليون
 764اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم ،أغلبها في مدينة القدس بواقع  290اعتداء ،يليها محافظة

الخليل  132اعتداء ،ثم محافظة نابلس ب  115اعتداء ،ومن ثم بيت لحم ب  107اعتداء (موقع
الجزيرة نت.)2014 ،

وبالنسبة إلى األشجار فقد تم خالل العام  2014اقتالع  10،596شجرة وشتلة وحرقها

وتدميرها وتجريفها من جانب قطعان المستوطنين وقوات االحتالل اإلسرائيلي أغلبها في محافظة رام
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هللا  4،325شجرة ،ثم  2،059شجرة في محافظة بيت لحم ،ومحافظة الخليل  1،332شجرة .وأيضاً

خالل العام  ،2014قامت إسرائيل بهدم  333منزالً فلسطينياً 96 ،منها في الشطر الشرقي من المدينة

المحتلة (وكالة وفا.)2015 ،

وبخصوص األرض فقد قامت إسرائيل خالل العام  2014بإصدار  18أمر مصادرة ألراضي

الفلسطينيين ،إما بحجج الدواعي األمنية ،أو بإعالنها أراضي دولة ،حيث صادرت إسرائيل من خالل

هذه األوامر  7،263دونماً يملكها الفلسطينيون جميعها لصالش توسيع المستوطنات والبؤر االستيطانية
والمشروع التوسعي اإلسرائيلي بشكل عام (فراج.)2015 ،

وخالل الفترة األخيرة من العام  2014صعدت إسرائيل من خطواتها التي تهدف إلى توسيع

رقعة المستوطنات اإلسرائيلية حيث صادق وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعالون وبشكل غير قانوني

على تحويل قاعدتين عسكريتين ومركز للشرطة اإلسرائيلية إلى مناطق خاصة للتوسع االستيطاني في

مستوطنات كريات أربع وايلي زهاف وبيت آيل ،وقد تم ذلك خالل السابع عشر من شهر كانون األول

ديسمبر من العام الماضي .كما قرر شرعنة بؤرة استيطانية غير شرعية وهي "الي متان" والتي تقع في
منطقة وادي قانا في قرية بيت استحيا في محافظة سلفيت ،حيث تقع هذه البؤرة ضمن حدود محمية

طبيعية في منطقة وادي قانا (وكالة وفا.)2015 ،

وفيما يتعلق بجدار الفصل العنصري فإن دولة االحتالل اإلسرائيلي ُمصممة على تنفيذ أكبر
عملية نهب لألراضي الفلسطينية منذ احتاللها لألراضي الفلسطينية في العام  ،1967وتهدف إسرائيل

من خاللها إلى ترسيم حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية بشكل أحادي ،وبما يحفظ المصالش األمنية
والتوسعية اإلسرائيلية على حساب أصحاب األرض من الفلسطينيين .ويتجلى ذلك من خالل ضم

إسرائيل لمنطقة العزل الغربية (المنطقة الواقعة ما بين مسار جدار العزل العنصري اإلسرائيلي وخط

الهدنة للعام " 1949الخط األخضر") بشكل غير قانوني وأحادي الجانب إلى حدودها ،والتي تمثل ما
نسبته حوالي  % 13من مساحة الضفة الغربية المحتلة وتشمل المصادر الطبيعية (منها المياه) و107

مستوطنة يقطنها أكثر من ثلثي عدد المستوطنين اإلسرائيليين (فراج.)2015 ،

وتواصلت سياسة االستيطان اإلسرائيلية تحت هاجس العملية التفاوضية ،حيث بات مؤكداً أن

الحقائق التي توضع على األرض من شأنها أن تعزز الموقع التفاوضي .هذا الفهم كشف عنه وزير

اإلسكان عن حزب البيت اليهودي أوري أرئييل خالل وضع حجر األساس لمستوطنة قرب سلفيت

مفاخ اًر بأنه لن يتم إقامة دولة فلسطينية في "يهودا والسامرة" ،وقال" :يجب أن يكون واضحاً ،أنه لن
تكون دولتان لشعبين غربي نهر األردن ،حتى لو جلسوا للمفاوضات ،لن يكون أمر كهذا ،وسنستمر
في البناء في كل شبر من أرض إسرائيل" ،وأيضاً "في يهودا والسامرة" (أبو سيف.)49 :2014 ،
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واستطاعت الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة إحراز هدف حاسم في معركة المستوطنات

مع الفلسطينيين ،حين بات من شبه المؤكد أن الحديث يدور عن احتفاظها بالكتل االستيطانية الكبرى
وفق صيغة "تبادل األراضي" الذي تتضمنه مقترحات كيري .بل إن االحتفاظ بالكتل االستيطانية بات

يحظى بإجماع ألوان الطيف السياسي اإلسرائيلي باستثناء قليل منه في أقصى اليسار(أبو سيف:2014 ،

 .)50كما نجحت في رفع وتيرة االستيطان مستغلة المفاوضات كغطاء سياسي لحملتها المسعورة.

إن ما تقوم به الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة تجاه األرض والشعب الفلسطيني وتصدير

ألزماتها السياسية واستغالل قضية الفلسطينيين لجلب المزيد من المتطرفين والمستوطنين ليتصدروا
المشهد السياسي اإلسرائيلي ،إنما يهدف إلى القضاء وبشكل متعمد على الوصول إلى حل سلمي
للصراع مع الفلسطينيين يقوم على ق اررات الشرعية الدولية كحل دولتين لشعبين .كما ويتضش أن حزب
"البيت اليهودي" ممثل الصهيونية الدينية الذي يشارك في تركيبة االئتالف الحكومي الذي يقوده

نتنياهو ،وحيازته على المناصب الو ازرية التي تصب في خدمة المشروع االستيطاني كو ازرة اإلسكان

وو ازرة األديان ،بالتالي ستكون فرص تلك القوى المتطرفة في تطبيق أجندتها االستيطانية بشكل أوسع،
وخاصة تنفيذ المزيد من الزحف االستيطاني في مدينة القدس المحتلة ،حيث نالحظ بعض تجلياتها في
االقتحام المستمر وتدنيس المستوطنين المتطرفين وجنود االحتالل لباحات المسجد األقصى المبارك.

 5.5خالصة الفصل الخامس:
خلص هذا الفصل إلى أن حزب البيت اليهودي من األحزاب المؤثرة في صناعة القرار
السياسي اإلسرائيلي ،ويمكن القول :إن تصاعد حزب "البيت اليهودي" ونفوذه انعكس على مجمل
الخارطة الحزبية السياسية ،حتى تبنت غالبية األحزاب اإلسرائيلية أيديولوجية "البيت اليهودي" وخطابه

المتعلق بالحفاظ على "أرض إسرائيل الكبرى" ،و"يهودية الدولة" ،والبقاء على القدس عاصمة موحدة
لدولة إسرائيل ،والحفاظ على الكتل االستيطانية في الضفة الغربية تحت السيادة اإلسرائيلية؛ ليعيد بذلك

إلى الواجهة ما يسمى االستيطان بفلسطين التاريخية الذي يعد جوهر مشروع الحركة الصهيونية.

وان رؤية اليمين المتطرف وعلى رأسه غالة المتطرفين نتنياهو -ليبرمان -بينت لقضايا الحل

النهائي ،تشكل عقبة حقيقية أمام أي تسوية سياسية على أساس حل الدولتين حسب ق اررات األمم
المتحدة ( )242و( ،)338هذه التسوية لن يكتب لها النجاح حالياً في ظل االئتالف اليميني الحاكم؛

لما تشكله قضية االعتراف بيهودية الدولة من عواقب خطيرة على القضية الفلسطينية اآلن ومستقبالً؛
ألن ما تم تأسيسه من تغول استيطاني في مناطق استراتيجية حيوية في القدس والضفة الغربية ،إلى

جانب الثقافة السياسية السائدة ،والتي بات من الصعوبة بمكان تغييرها في المجتمع اإلسرائيلي.
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اخلامتة  -النتائج  -التوصيات

أوالً -خاتمة الدراسة:
في ختام هذه الدراسة يمكن استشراف مستقبل "حزب البيت اليهودي" في ظل توجه المجتمع
اإلسرائيلي نحو اليمين المتطرف ،وبعد أن أصبش الحزب أكثر قوة وصالبة من ذي قبل؛ بسبب
خروجه من ثوبه التقليدي (حكم الحاخامات ورجال الدين وسيادة الطابع الديني واالجتماعي وعدم
برغماتية وواقعية وشمولية (فتش المجال
تدخله في السياسة الخارجية إال في األزمات الحادة) ،وأكثر ا
للعلمانيين المتطرفين في المشاركة في مؤسسات الحزب واالنضمام إليه) ،كما أصبش أكثر تشدداً
وعنصرية أمام هذا الواقع يمكن قراءة مستقبل الحزب في إطار السيناريوهات اآلتية:
ولكن قبل الخوض في السيناريوهات المحتملة لمستقبل حزب البيت اليهودي ،ال بد من الوقوف
على نتائج انتخابات الكنيست العشرين لعام 2015م ،والتشكيل الوزاري لإلئتالف الحكومي الك (،)34
ومدى نفوذ البيت اليهودي في هذا االئتالف وفي مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت).
شارك في االنتخابات اإلسرائيلية للكنيست الك  20التي أجريت في  17آذار /مارس
2015م )25( ،قائمة حزبية ،لكن ( )13منها فقط تجاوزت نسبة الحسم المقررة وقدرها ()% 3.25

من عدد الناخبين .وتوزعت بحسب نتيجة االنتخابات مقاعد الكنيست العشرين على األحزاب التالية:

حزب الليكود ( )30مقعداً ،المعسكر الصهيوني ( )24مقعداً ،والقائمة العربية ( )13مقعداً ،ويوجد
مستقبل ( )11مقعداً ،وكوالنو (كلنا) ( )10مقاعد ،والبيت اليهودي ( )8مقاعد ،وشاس ( )7مقاعد،

ويهدوت هتوراه ( )6مقاعد ،واسرائيل بيتنا ( )6مقاعد ،وميرتس ( )5مقاعد (موقع لجنة االنتخابات

للكنيست .)2015 ،وقد جاءت نتائج انتخابات الكنيست الك  20لعام ُ 2015مخالف ًة لمعظم التقديرات
واستطالعات الرأي التي توقعت خسارة الليكود ومعسكر اليمين لهذه االنتخابات لصالش تحالف
"المعسكر الصهيوني" الذي يمثل اليسار ويمين الوسط ،وهو ما عزز من قوة اليمين الذي نجش في
تشكيل اإلئتالف الحكومي الك ( )34بقيادة حزب الليكود ،وكانت الحكومة عند تشكيلها تستند فقط إلى

دعم أحزاب االئتالف التي تضم مجتمعة ( )61نائباً في الكنيست (قد تتوسع هذه الحكومة في الفترة

القادمة ،واألقرب إلى االنضمام إلى هذه الحكومة اليمينية هو حزب إسرائيل بيتنا نظ اًر لمواقفه اليمينية

المتطرفة ،والتي تنسجم مع االئتالف الحكومي الحالي الك  )34حيث تتوزع حسب ما هو موضش في
الجدول رقم ( )8كالتالي( :موقع ديوان رئاسة الوزراء اإلسرائيلي:)2015 ،
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جدول رقم ()6
االئتالف الحكومي الرابع والثالثين 17 :آذار /مارس 2015

الحزب أو القائمة

عدد المقاعد

عدد الوزراء

الليكود

30

13

جميعنا

10

3

البيت اليهودي

8

3

شاس

7

3

يهدوت هتوراه

6

-

المجموع

61
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المصدر( :موقع ديوان رئاسة الوزراء اإلسرائيلي.)2015 ،

تظهر نتائج انتخابات الكنيست الك  20تراجع عدد مقاعد حزب البيت اليهودي من ( )12مقعداً

في انتخابات 2013م إلى ( )8مقاعد في االنتخابات 2015م ،لكن هذا التراجع لم يقابله تراجع في

قدرة الحزب على التأثير في رسم السياسات واتخاذ الق اررات ،فالحزب حصل على ثالث و ازرات مهمة

هي :و ازرة التعليم (نفتالي بينت) ،وو ازرة العدل (إيليت شاكيد) ،وو ازرة الزراعة (أوري أريئيل) ويتولى إلى

جانب ذلك مسؤولية وحدة تشجيع االستيطان ،والمسؤولية عن مشروع "برافر" القتالع عرب النقب من

بلداتهم وأراضيهم ،باالضافة إلى حصول الحزب على نائب وزير األمن ومسؤول اإلدارة المدنية (إيلي

بن دهان) ،أيضاً مما عزز من مكانة الحزب السياسية هو وجوده في مجلس الوزراء المصغر
(الكابينيت) حيث يشارك رئيس الحزب ووزير التعليم نفتالي بينت في الحكومة المصغرة ،وقد نجش

الحزب في تبنيه مشاريع قانونية

()59

متطرفة عنصرية ضد العرب وضد األطفال وراشقي الحجارة

وغيرها من القوانين العنصرية ،كما نجش في فرض أجنداته السياسية خالل اتفاقية تشكيل االئتالف مع

حزب الليكود بالعمل على تشجيع االستيطان والمستوطنين (تقرير مركز مدار.)12-3 :2015 ،

 -59صادقت الكنيست اإلسرائيلي يوم  2015/11/2على مشروع قانون تقدمت به وزيرة العدل اإلسرائيلية (إيليت شاكيد)
ينص على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة  4-2أعوام على راشقي الحجارة وسحب مخصصات التأمين الوطني من أسرى
القدس ،واجبارهم على دفع تعويضات لإلسرائيليين المتضررين (مدار.)2015 ،
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السيناريو األول -تماسك حزب البيت اليهودي وتقدمه:
يصككنف حككزب البي ككت اليهككودي كحككزب أي ككديولوجي (دينككي -ق ككومي) ،األمككر الككذي يجعل ككه أكثككر ق ككوة
وصككالبة ،وأكثككر ديمومككة واسككتم اررية ،ف ككالحزب يتمتككع بجمهككور ثابككت رص ككين قككوي ،غالبيتككه مككن غ ككالة
المس ككتوطنين المتطك كرفين ،ل ككذا ال يمك ككن له ككذا الح ككزب ف ككي المس ككتقبل أن يتالش ككى أو ينك كدثر م ككن المش ككهد
السياسككي اإلس كرائيلي ،فهككو لككيس كككأحزاب الصككدفة أو األح كزاب الطارئككة فككي الحيككاة السياسككية اإلس كرائيلية
التي سرعان ما تذوب وتندثر إذا لكم تحقكق أيكاً مكن برامجهكا ،كمكا حصكل مكع حكزب شكينوي الكذي حصكل
على  15مقعداً وشارك شارون في االئتالف الحكومي الثالثكين ،لكنكه انتهكى فكي االنتخابكات التاليكة .أو
حزب القائد "الزعيم" مثل حزب كاديما الكذي اعتمكد علكى شخصكية القائكد المؤسكس "شكارون" ووصكل إلكى
س ككدة الحك ككم ،لك ككن م ككع م ككوت ال ككزعيم القائ ككد ت ارج ككع الح ككزب روي ككداً روي ككداً إل ككى أن انته ككى ع ككن الخارط ككة
البرلمانية.
بعكد سكيادة الطكابع اليمينكي فكي المجتمكع اإلسكرائيلي ،وفكرض الحكزب أجنداتكه السياسكية علكى المشككهد
السياسككي اإلسكرائيلي ،وفككرض مشكروعات لقكوانين عنصكرية ،فإنككه فككي حككال بقككاء الحككزب متماسكككاً موحككداً
وفككتش المجككال بشكككل أوسككع للعلمككانيين الككذين يتقككاطعون معككه فككي برنامجككه السياسككي ،فمككن المحتمككل أن
نشككهد مسككتقبالً حصككول الحككزب علككى أعلككى األص كوات وتشكككيله االئككتالف الحكككومي ،فككي ظككل سياسككة
تسمين وتكثيف االستيطان التي ينتهجها حزب البيت اليهودي ،وأيضاً فكي ظكل ت ارجكع األحكزاب اليمينيكة
(حزب إسرائيل بيتنكا) فقكد نشكهد تراجعكاً آخكر فكي حكزب الليككود .وسكيؤدي ذلكك إلكى سكيطرة الحكزب علكى
كل مفردات الحياة السياسكية فكي إسكرائيل ،األمكر الكذي سيضكفي علكى إسكرائيل الطكابع الكديني ،وسكتظهر
كدولة دينية أكثر من كونها دولكة علمانيكة ،وبالتكالي سكيفرض الحكزب رؤيتكه السياسكية للحكل وفكق "خطكة
التهدئة" التي اقترحها رئيس الحزب "نفتالي بينت( -")60الكذي سكبق أن ذكرناهكا فكي سكياق هكذه الد ارسكة-
كر مش ككروعاً قانونيك كاً ،والعم ككل عل ككى تهوي ككد الق ككدس وجعله ككا عاص ككمة موح ككدة
كم ككا سيص ككبش االس ككتيطان أم ك اً
إلس كرائيل ،األم ككر ال ككذي سككيؤدي إل ككى قت ككل عملي ككة التسككوية السياس ككية برمته ككا ،وهككو م ككا س ككيجعل إسككرائيل
المتطرفككة الرافضككة للتسككوية السياسككية تصككطدم بأجنككداتها السياسككية مككع المنظومككة الدوليككة ،أو سككتجعلها

60
 -تنص الخطة على ضم مناطق ( )Cفي الضفة الغربية إلى إسرائيل ،فيما تعطى مناطق السلطة الوطنية حكماً

ذاتياً تحت السيادة اإلسرائيلية ،ويفصل قطاع غزة عن الضفة وضمه تدريجياً إلى مصر.
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تفرض على النظام الدولي أجندات جديدة تتوافق مع رؤيتها ،وذلك في ظل المتغيرات اإلقليمية والدولية
وغياب المنظومة العربية الغارقة في مشكالتها وخالفاتها الداخلية.
السيناريو الثاني -ائتالف حزب البيت اليهودي مع الليكود أو حزب إسرائيل بيتنا في كتلة واحدة:
بككالرغم مككن اخككتالف الفكككر السياسككي للح كزبين ،حيككث يصككنف حككزب البيككت اليهككودي بأنككه حككزب
دينككي -قككومي ،فيمككا يصككنف حككزب الليكككود بأنككه حككزب علمككاني -قككومي ،إال أن الفكوارق بككين الحكزبين قككد
تضاءلت وأصبحت األيديولوجية والعقيدة السياسية أكثر تقارباً ،خاصة بعد أن أصكبش الكدين لكدى حكزب
البيككت اليهككودي شككيئاً شكككلياً أكثككر مككن كونككه جوهريككاً ،أي بمثابككة رياضككة روحيككة لككيس إال ،وبعككد دخككول
عناصر علمانية متطرفة إلى حزب البيت اليهكودي مثكل :ايليكت شكاكيد ،هكذا إذا مكا علمنكا بكأن األصكول
الفكرية والحزبية لنفتالي بينت رئيس الحزب وايليت شاكيد العضو في الكنيست والوزيرة عن حزب البيت
اليهودي تعود إلى حزب الليكود ،عندما كانا يعمالن في مكتب نتنيكاهو قبكل أن ينكتقال إلكى حكزب البيكت
اليهكودي .ومكن ناحيككة أخكرى دخكول عناصككر متدينكة تحمكل الفكككر الصكهيوني الكديني إلككى حكزب الليكككود،
وتأسيس ما يسمى "بالقيادة اليهودية"

()61

التكي يتزعمهكا موشكيه فكايغلين القيكادي السكابق فكي حكزب "ككاخ"

اإلرهابي المحذور في إسرائيل ،والحزبان يتقاطعان في العديد من القضايا واألمور ،فكال الحزبين يقعان
في أقصى اليمين وأصحاب عقيكدة سياسكية متطرفكة ومتشكددة ،وكالهمكا يتبنيكان سياسكة خارجيكة متشكددة
 -61يمكن القول :إن مجموعة "القيادة اليهودية" ،هي أكثر المجموعات المتدينة التي حققت نجاحات واضحة في
اختراقها حزب الليكود الحاكم .وقد أسس هذه المجموعة موشيه فايغلين ،الذي كان أحد الكوادر الشابة في حركة "كاخ"
اليهودية اإلرهابية ،التي كان يتزعمها الحاخام مئير كهانا ،والتي كانت تنادي بطرد الفلسطينيين إلى الدول العربية.
وكان فايغلين أول من فطن إلى أهمية اختراق األحزاب العلمانية ،سيما حزب الليكود ،حيث نجش في تأسيس مجموعة

أيديولوجية من الشباب المتدين ،أطلق عليها "القيادة اليهودية" ،تعمل على إقناع أكبر عدد من المتدينين ،وتحديداً

المستوطنين باالنتساب إلى حزب الليكود؛ وذلك من أجل الدفع بأكبر عدد من المتدنين للجنة التنفيذية للحزب ،التي
تتولى اختيار قائمة مرشحي الحزب في االنتخابات التشريعية ،كما أن مرشش الحزب لرئاسة الوزراء يتم اختياره في
انتخابات تمهيدية يشارك فيها منتسبو الحزب ،مما يعني أنه كلما زاد عدد المنتسبين من تيار أيديولوجي معين ،كلما زاد

من قدرته على تحديد هوية رئيس الوزراء (اإلسرائيلي) .وبالفعل فقد نجش مخطط "القيادة اليهودية" ،وتمكنت من إيصال

عدد كبير من أعضائها إلى الجنة التنفيذية لحزب الليكود ،مما جعل ساسة الليكود الراغبين في التنافس على مقعد في

قائمة مرشحي الليكود لالنتخابات التشريعية يخرجون عن طورهم في مسعاهم السترضاء أعضاء "القيادة اليهودية" .ومن
أجل أن يضمن كل سياسي في الليكود مستقبله كنائب أو وزير فعليه أن يعلن التزامه بسلسلة من التعهدات أمام أعضاء

"القيادة اليهودية" تتمحور معظمها حول سبل دعم المشروع االستيطاني والتهويدي في الضفة الغربية والقدس ،إلى جانب
االلتزام بعدم منش أية فرصة لمشاريع التسوية الهادفة إلى حل الصراع مع الشعب الفلسطيني( .النعامي.)2012 ،
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تجكاه القضكايا العربيكة والقضكية الفلسكطينية ،وكالهمككا يعكززان ويشكجعان علكى االسكتيطان ،وفكي بكرامجهم
السياسية النتخابات الكنيست العشرين يتفق الحزبان على تعريف إسرائيل كدولة يهودية ،كما اتفقا على
تبني النظام االقتصادي الليبرالي واقتصاد السوق الحر.
لككذلك قككد نشككهد فككي المسككتقبل ائككتالف حككزب البيككت اليهككودي مككع حككزب الليكككود أوحككزب إسكرائيل بيتنككا
وبعض القوى اليمينية األخرى في كتلة برلمانية واحدة ،على غكرار مكا حصكل فكي قائمكة الليككود -بيتنكا،
وهو ما يهيئ الحزب للوصول إلى الحكومة والتأثير في صناعة القرار السياسي بشكل أكبر وأعمق.
السيناريو الثالث -انشقاق حزب البيت اليهودي وضعفه:
رغم تماسك الحزب وترابطه فهذا ال يعني عدم إمكانية حدوث انشقاق وانقسام

()62

في المستقبل بكين

مكوناته الرئيسة؛ وذلك بسبب تفاوت الرؤى والتطرف الفكري واأليديولوجي بين تلك المكونكات ،فكنالحظ
أن (أعضككاء حككزب االتحككاد الككوطني أحككد المكونككات الرئيسككة داخككل حككزب البيككت اليهككودي أكثككر تطرف كاً
وتشكدداً مكن أعضكاء حكزب المفكدال سكابقاً) ،وهكذا ال يكؤدي إلكى ذوبكان الحكزب وتالشكيه ،بكل سكيؤدي إلكى
انقسامه إلى حزبين أو أكثر ،مما سيضعف قوة الحزب وقدرته على المنافسة والتقدم.
والحزب في حالة انقسامه وانشقاقه تصبش إمكانية وصوله إلى سدة الحكم ضعيفة بل غيكر ممكنكة ،كمكا
أن األحزاب المنشقة لن تحصل على عدد المقاعد نفسها التي حصدتها في ظل اتحادها؛ بسكبب تشكتت
األص كوات وخسككارة بعضككها بعككد أن تكككون قككد فقككدت ثقككة بعككض الجمككاهير فيهككا ،كمككا ستخسككر األح كزاب
وبرغماتيته.
المنشقة األصوات الجديدة التي كان من الممكن أن تكسبها بسبب مرونة الحزب وشموليته ا
يمكن القول :إن حزب البيت اليهودي هو أكثر األحزاب السياسية استفادة من ميول المجتمع اإلسرائيلي
نحككو اليمككين ،وهككو يسككعى لجككر المجتمككع اإلس كرائيلي إلككى التطككرف والتشككدد؛ بهككدف الوصككول إلككى الحكككم
وتحقيق برامجه السياسية.

 -62خاصية االنشقاق واالنقسام :خاصية يتمتع بها معظم األحزاب اإلسرائيلية ،واألحزاب الدينية خاصة ،فجميع
األحزاب الصهيونية الدينية وغير الصهيونية انشقت عن حزب المزراحي أقدم األحزاب الدينية.
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ثانياً :نتائج الدراسة
 -1حزب البيت اليهودي حزب متماسك مترابط موحد ،بعدما تغلب على كل المعوقات والخالفات
الداخلية التي عصفت به في األشهر األولى لتشكيله ،ونجش في بناء مؤسساته عبر االنتخابات
الديمقراطية المباشرة.
 -2يمتلك حزب البيت اليهودي وزناً وتأثي اًر في النظام السكياسي يفوق كثي اًكر ما يملكه من مقاعد في
الكنيست؛ فهو يمارس نشاطات واسعة في المجاالت :الدينية ،والثقافية ،واالجتماعية ،والسياسية.
 -3تصاعد حزب "البيت اليهودي" وزيادة نفوذه قد انعكس على مجمل الخارطة الحزبية السياسية،
حتى تبنت غالبية األحزاب اإلسرائيلية أيديولوجية "حزب البيت اليهودي" وخطابه المتعلق بالحفاظ
على "أرض إسرائيل" ،و"يهودية الدولة" ،والقدس موحدة عاصمة لدولة إسرائيل والحفاظ على الكتل
االستيطانية في الضفة الغربية تحت السيادة اإلسرائيلية.
 -4يعد حزب البيت اليهودي من أكثر القوى معارضة ألي تقدم في مسيرة التسوية السياسية ،وذلك
من خالل تمثيل أعضائه في الكنيست ،ومواقفه وبرامجه االنتخابية المتطرفة ،التي تسعى دائما
لسن القوانين لخدمة برنامجه االستيطاني التهويدي ،أو من خالل سيطرته على الهيئات الممثلة
لالستيطان ،أو من خالل تغلغل نفوذ هؤالء المتدينين وزيادته في مؤسسات صنع القرار.
 -5تشكل رؤية حزب البيت اليهودي لقضايا الحل النهائي ،عقبة حقيقية أمام أي تسوية سياسية على
أساس حل الدولتين؛ لما يشكله االستيطان وقضية االعتراف بيهودية الدولة من عواقب خطيرة
على القضية الفلسطينية.
 -6تشكل خطة نفتالي بينت للحل "خطة التهدئة" التي تدعو إلى ضم ( )%60من أراضي الضفة
الغربية إلسرائيل ،واعطاء الفلسطينيين حكماً ذاتياً في المناطق المأهولة بالسكان في الضفة
الغربية ،وفصل قطاع غزة ودفعه باتجاه مصر ،الرؤية الحقيقية لالئتالف اليميني الحاكم ،وأن أي
تسوية سياسية لن تستطيع أن تتجاوزها في ظل الميول اليمينية للمجتمع اإلسرائيلي.
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 -7ساهم حزب البيت اليهودي بشكل جوهري في رسم السياسة القومية إلسرائيل ،حيث شارك في
عملية التكامل واالستقرار االجتماعي ،ونجش الحزب في تقليص حجم الخالفات والتناقضات
االجتماعية والسياسية ،وذلك من خالل:
 توحيد جميع األحزاب الصهيونية الدينية تحت مظلته ،وانهاء الصبغة الدينية للحزب منخالل ضم عناصر علمانية للحزب ووضعها في قوائمه االنتخابية.
 التحالف مع بعض األحزاب العلمانية ضد األحزاب الدينية الحريدية ،وهو ما يعني أنالخالف على البرامج واألجندات وليس على أساس ديني.
 -8ال يوجد خالف جوهري في المواقف السياسية للحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة ،أو لألحزاب
السياسية حول مسألة االستيطان ،األمر الذي يجعل الفصل بين مواقف الحكومات واألحزاب
السياسية بكافة تنوعها من الصعب تحديده؛ ذلك أن الكيان الصهيوني برمته قائم على االستيطان.
 -9خلصت الدراسة إلى أن حزب البيت اليهودي من األحزاب المؤثرة في صناعة القرار السياسي ،وقد
لعب الحزب دو اًر فعاالً مركزياً في رسم السياسات الداخلية والخارجية إلسرائيل.
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ثالثاً -التوصيات:
 -1ضرورة تعزيز صمود الفلسطينيين المقدسيين ،وذلك بدعمهم مالياً ومعنوياً من خالل تفعيل
صندوق القدس وانشاء مشروعات استثمارية لمستثمرين فلسطينيين وعرب في مدينة القدس وما
حولها أيضاً؛ حتى ال يتسنى إلسرائيل اإلطباق على المدينة وتهويدها.
 -2تفعيل المقاومة بكافة األساليب من مقاومة شعبية تشارك فيها كل أطياف الشعب الفلسطيني
والقوى المتضامنة معه ،إلى مقاطعة منتجات المستوطنات؛ ألن المستوطنات تعد مواقع عسكرية
احتاللية أقيمت على أراضي دولة محتلة ،حيث تكفل كافة الشرائع والقوانين الدولية محاربة وجود
تلك المستوطنات.
مركز أبحاث على مستوى الوطن العربي واإلسالمي ،تختص بدراسة مكونات المجتمع
 -3عمل ا
اإلسرائيلي من كافة جوانبه ،يشارك فيها مفكرون وعلماء ومثقفون ومتخصصون؛ بهدف وضع
الخطط البحثية ،وايجاد الكوادر وتدريبها بحيث تصبش مؤهلة للقيام بتنفيذ هذه الخطة ،على أن
توضع نتائج الدراسات النهائية أمام المسؤولين وصناع القرار في الوطن العربي واإلسالمي؛
لإلفادة منها في المعركة القادمة مع الكيان الصهيوني.
 -4العمل على استكمال مشروع الدولة الفلسطينية في مجلس األمن ،واستكمال التوجه لكافة
المؤسسات والمنظمات الدولية ،وكذلك البرلمانات والحكومات؛ للحصول على حقوقنا الوطنية،
ومحاكمة قادة إسرائيل على الجرائم اإلنسانية التي يرتكبونها.
 -5القيام بحملة اعالمية فلسطينية تكشف حقيقة هذه األحزاب الدينية القومية الصهيونية ،ومواقفها من
قضية الشعب الفلسطيني ،وخاصة تصريحات نفتالي بينت التي تدعو إلى قتل الفلسطينيين ،وقد
جاء ذلك صريحاً بتأييده لقتل الشهيد عبد الفتاح الشريف والوقوف إلى جانب الجيش في ارتكاب
جرائمه.
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املصادر واملراجع

أوالً :القرآن الكريم.
ثانياً :الوثائق:

المراجع العربية واألجنبية

 -1برامج األحزاب الصهيونية الدينية.

 -2برنامج حزب البيت اليهودي "تم الحصول على المعلومات من مقر حزب البيت اليهودي".

ثالثاً :الموسوعات والمعاجم:

 -1الدجاني ،محمد" :معجم القدس للمفردات والمصطلحات السياسية واالقتصادية والقانونية والدولية"
ط(1القدس :المركز الفلسطيني للدراسات اإلقليمية.)2001 ،

 -2زيارة ،معن" :الموسوعة الفلسطينية العربية"( ،القاهرة :معهد اإلنماء العربي.)1988 ،

 -3الشامي ،رشاد" :موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية" (القاهرة :المكتب المصري لتوزيع
المطبوعات.)2003 ،

 -4عبد الكافي ،إسماعيل" :الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية"( ،قويسنا :حقوق النشر
للمؤلف.)2005 :

 -5المسيري ،عبد الوهاب" :موسوعة المفاهيم والمصطلحات والصهيونية"( ،القاهرة :مطابع األهرام
التجارية.)1975 ،

 -6المسك ككيري ،عب ك ككد الوه ك ككاب" :موس ك ككوعة اليه ك ككود واليهودي ك ككة والص ك ككهيونية" ( ،الق ك ككاهرة :دار الش ك ككروق،
.)1999

 -7منصور ،جوني" :معجم اإلعالم والمصطلحات الصهيونية واإلسرائيلية"( ،رام هللا :المركز
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية "مدار".)2009 ،

 -8يفريمونا ،ناتانيا ،سلوم ،توفيق" :معجم العلوم االجتماعية"( ،بيروت :دار التقدم -موسكو،
.)1992

رابعاً :الكتب العربية:

 -1بركات ،نظام" :النخبة الحاكمة في إسرائيل"( ،لبنان -بيروت :منشورات فلسطين.)1982 ،

 -2بركات ،نظام" :مراكز القوى فكي إسكرائيل ( :)1983 -1963دورهكا فكي صكنع السياسكة الخارجيكة
اإلسرائيلية"( ،دار الجليل للنشر -عمان ،تشرين الثاني .)1983

 -3بشككارة ،مككروان" :تطككور المعسكككر الككديني فككي إس كرائيل ( ،"1997 -1967نككابلس :مركككز البحككوث
والدراسات الفلسطينية.)1997 ،

 -4التونسي ،محمد" :الخطر اليهودي برتوكوالت حكماء صهيون"( ،بيروت :دار التراث.)2007 ،
 -5تيم ،سعيد" :النظام السياسي اإلسرائيلي"( ،بيروت :دار الجيل ،عمان :األهلية للنشر.)1989 ،
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 -6جبارين ،يوسف ،ومصطفى ،مهند" :نظام الحكم" ،في "دليل إسرائيل العام  ،"2011منصور،
كميل( ،تحرير) ( ،رام هللا :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،رام هللا ،حزيران .)2011

 -7جرايسي ،برهوم" :الخارطة السياسية في إسرائيل– انتخابات ( "2013رام هللا :مدار– المركز
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية.)2013 ،

 -8جك كريس ،ص ككبري" :ت ككاري الص ككهيونية :التس ككلل الص ككهيوني إل ككى فلس ككطين" ،ج( ،1بي ككروت :مرك ككز
األبحاث منظمة التحرير الفلسطينية.)1987 ،

 -9جريس ،صبري" :اليمين الصهيوني :نشأة وعقيدة وسياسة"( ،بيروت :مركز األبحاث -منظمة
التحرير الفلسطينية.)1978 ،

 -10الجندي ،كريم" :صناعة القرار اإلسرائيلي– اآلليات والعناصر المؤثرة" (بيروت :مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات.)2011 ،

 -11حتي ،ناصيف" :النظرية في العالقات الدولية"( ،بيروت :دار الكتاب العربي.)2005 ،

 -12حسن ،محمد خليفة" :الحركة الصهيونية وعالقتها بالتراث الديني اليهودي" ،سلسلة الدراسات
الدينية والتاريخية( ،جامعة القاهرة :مركز الدراسات الشرقية.)1997 ،

 -13حماد ،عبد القادر" :االستيطان اإلسرائيلي في القدس -دراسة في الجغرافيا" في كتاب مؤتمر
القدس األول والثاني والثالث" (غزة ،فلسطين :مؤسسة القدس الدولية.)2009 -2007 ،

 -14حيككدر ،عزيز":المجتمككع والتركيككب السكككاني" ،فككي "دليككل إس كرائيل العككام  ،"2011منصككور ،كمي كل،
(تحرير) ( ،رام هللا :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،رام هللا ،حزيران .)2011

 -15خليفة ،أحمد" :األحزاب السياسية في إسرائيل" ،في "دليل إسرائيل العام  ،"2011منصور ،كميكل،
(تحرير) ( ،رام هللا :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،رام هللا ،حزيران .)2011

 -16دوعر ،غسان" :المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية -االعتداء على األرض واإلنسان"،
(بيروت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.)2012 ،

 -17الدويك ،موسى" :المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي العربية المحتلة في ضوء قواعد القانون
الدولي العام المعاصر"( ،اإلسكندرية :منشاة المعارف.)2004 ،

 -18ربيع ،حامد" :إطار الحركة السياسية في المجتمع اإلسرائيلي"( ،القاهرة :دار الفكر.)1978 ،

 -19ربيع ،حامد" :من يحكم في تل أبيب :حول تحليل عالقة التماسك في النظام اإلسرائيلي -1924
( ،"1989بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر.)1975 ،

 -20رزوق ،اسعد" :التلمود والصهيونية" ،ط( ،1بيروت :مركز األبحاث.)1991 ،

 -21الزرو ،صالح" :المتدينون في المجتمع اإلسرائيلي" (الخليل :مركز األبحاث.)1990 ،

 -22السعدي ،غازي" :األحزاب والحكم في إسرائيل"( ،األردن -عمان :دار الجليل.)1989 ،
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 -23السككعدي ،غككازي" :النظككام االنتخككابي اإلسكرائيلي -انتخابككات الكنيسككت  -2009األحكزاب -تشكككيل
الحكومة -برامجها السياسية"( ،عمان :دار الجليل للنشر والدراسات.)2009 ،

 -24الشامي ،رشاد" :القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة" (الكويت ،المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب.)1994 ،

 -25شعبان ،أحمد" :حاخامات وجنكراالت -الكدين والدولكة فكي إسكرائيل"( ،القكاهرة :مكتبكة جزيكرة الكورد:
.)2010

 -26شلحت ،أنطوان" :بنيامين نتنياهو :عقيدة الالحل"( ،رام هللا :المركز الفلسطيني للدراسات
اإلسرائيلية (مدار).)2014 ،

 -27أبو شومر ،توفيق" :الصراع في إسرائيل -دراسة في المجتمع اإلسرائيلي وفسيفسائه الدينية
والحزبية والعرقية والطبقية" (غزة ،فلسطين :دار فلسطين للطباعة والنشر والتوزيع.)2004 ،

 -28عايش ،سائد" :اليهودية األرثوذكسية" (الجيزة :مركز اإلعالم العربي.)2007 ،

 -29عبد الحق ،أسامة" :دولة الدم واإلرهاب -وثائق االستيطان الصهيوني وجرائم المستوطنين في
فلسطين" (القاهرة :مكتبة الشروق الدولية.)2009 ،

 -30عبككد الككدائم ،عبككد هللا" :إس كرائيل وهويتهككا الممزقككة" ،سلسككلة الثقافككة القوميككة ( ،)30ط( ،2بيككروت:
مركز دراسات الوحدة العربية.)2001 ،

 -31عبد العالي ،عبدالقادر" :التصدعات االجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي اإلسرائيلي"
ط(1بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية -أيلول/سبتمبر .)2010

 -32عبك ككد هللا ،هك ككاني" :األح ك كزاب السياسك ككية فك ككي إس ك كرائيل"( ،بيك ككروت :مؤسسك ككة الد ارسك ككات الفلسك ككطينية،
.)1981

 -33عرابي ،رجا" :سفر التكاري اليهكودي :اليهكود ..تكاريخهم .عقائكدهم .فكرقهم .نشكاطاتهم .سكلوكياتهم.
الحرك ككة الص ككهيونية والقض ككية الفلس ككطينية" ،ط( ،3س ككوريا -دمش ككق :دار األوائ ككل للنش ككر والتوزي ككع

والخدمات الطباعية.)2009 ،

 -34العلوجي ،عبد الكريم" :األحزاب اإلسرائيلية بين العلمانية والدولة والدين" (القاهرة :مكتبة جزيرة
الورد.)2010 ،

 -35أبو عصبة ،أحمد" :التعليم الديني في إسرائيل" ،في "دليل إسرائيل العام  ،"2011منصور،
كمال( ،تحرير) ( ،رام هللا :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،رام هللا ،حزيران .)2011

 -36قهوجي ،حبيكب ،مؤسسكة األرض للد ارسكات الفلسكطينية" :األحكزاب اإلسكرائيلية والحرككات السياسكية
في الكيان الصهيوني"( ،سلسلة دراسات مؤسسة األرض ،المؤسسة.)1986 ،

 -37ليلة ،علي ،و الدويك ،عبد الغفار" :الحالة الدينية في إسكرائيل :د ارسكة تحليليكة فكي طبيعكة العالقكة
بين الدين والدولة"( ،القاهرة :المكتب المصري الحديث.)2004 ،
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 -38ماضي ،عبد الفتاح محمد" :الدين والسياسة في إسرائيل :دراسة في األحزاب والجماعات الدينية
في إسرائيل ودورها في الحياة السياسية"( ،القاهرة :مكتبة مدبولي1999 ،م).

 -39المبحوح ،وائل" :االستيطان في القدس ودوره في تهويدها" في كتاب مؤتمر القدس الخامس(غزة،
فلسطين :مؤسسة القدس الدولية.)2011 ،

 -40المريني ،ندى" :بيت العنكبوت :الكيان الصهيوني بين يهودية الدولة وانهيارها"( ،بيروت :مركز
باحث للدراسات الفلسطينية واالستراتيجية.)2011 ،

 -41المسيري ،عبد الوهاب" :في الخطاب والمصطلش الصهيوني :دراسة نظرية تطبيقية" (القاهرة :دار
الشروق للنشر والتوزيع.)2003 ،

 -42مصطفى ،هويدا" :الجماعات اليهودية المتطرفة واالتجاهات السياسية الدينية في إسرائيل"
(القاهرة :مكتبة الشروق الدولية.)2010 ،

 -43هاشككم ،محمككد يككونس" :الككدين والسياسككة والنبككوءة بككين األسككاطير الصككهيونية والش كرائع الس ككماوية"،
(دمشق -القاهرة :دار الكتاب العربي.)2010 ،

 -44الهندي ،هانئ ،ومحسن ،إبراهيم" :إسرائيل فكرة حركة دولة"( ،بيروت :دار الفجر.)1958 ،

خامساً :الكتب المترجمة:

 -1شاحاك ،إسرائيل ،ونورتن ،ميزفينسكي" :األصولية اليهودية في إسرائيل" ،ترجمة :إسماعيل
الفقعاوي( ،منشورات دار  Plutoباالنجليزية ،منشورات مكتبة القادسية للنشر.)2003 ،

 -2بن مئير ،يهودا" :الصراع على تجميد المستوطنات" ،ترجمة :مركز قدس نت للدراسات واإلعالم،
(بيروت :مركز باحث للدراسات الفلسطينية واإلستراتيجية.)2011 ،

 -3بنفينستي ،ميرون" :الضفة الغربية وقطاع غزة بيانات وحقائق أساسية" ،ترجمة :ياسين جابر
(األردن :دار الشروق للنشر والتوزيع.)1987 ،

 -4روبنشتاين ،داني" :غوش أيمونيم الوجه الحقيقي للصهيونية" ،ترجمة :غازي السعدي( ،عمان :دار
الجيل للنشر.)1983 ،

 -5لوستك ،إيان" :األصولية اليهودية في إسرائيل من أجل األرض والرب" ،ترجمة :حسني زينة،
(بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)1991 ،
سادساً :الرسائل العلمية:

 -1األغا ،راني" ،التوجه اإلسرائيلي نحو اليمين وأثره على قضية القدس ( ")2011 -2000رسالة
ماجستير غير منشورة( ،غزة :جامعة األزهر ،قسم العلوم السياسية.)2013 ،

 -2بدر الدين ،إكرام" :أزمة التكامل في الدول حديثة االستقالل مع دراسة للكيان اإلسرائيلي ،رسالة
ماجستير غير منشورة( ،القاهرة :جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد.)1977 ،
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 -3الرفاتي ،إياد" :االستيطان في فكر األحزاب الصهيونية الدينية في إسرائيل وأثره على عملية

التسوية السياسية ( ،")1991-2009رسالة ماجستير غير منشورة( ،غزة :جامعة األزهر ،دراسات

الشرق األوسط.)2012 ،

 -4السيد ،محمد "الحركات الدينية الرافضة للصهيونية داخل إسرائيل" ،رسالة ماجستير غير منشورة،
(القاهرة :جامعة الزقازيق ،معهد البحوث والدراسات األسيوية.)2007 ،

 -5شادي ،عبد العزيز" :دور األحزاب الدينية في النظام السياسي اإلسرائيلي في الفترة ما بين
 ،"1988 -1969رسالة ماجستير غير منشورة( ،القاهرة :جامعة القاهرة.)1992 ،

 -6شمعة ،سهيل" :أيدلوجية القوى الدينية الرافضة للصهيونية ودورها في الحياة السياسية في
إسرائيل( ،")2010 -1984رسالة ماجستير غير منشورة( ،غزة :جامعة األزهر ،قسم العلوم

السياسية.)2012 ،

 -7أبو عودة ،يحيى" :جدلية العالقة بين الدين والسياسة في إسرائيل وأثرها على اتجاهات التسوية"،
رسالة ماجستير منشورة( ،غزة :جامعة األزهر ،دراسات الشرق األوسط.)2012 ،

سابعاً :الدراسات:

 -1إسحق ،جاد ،خليلية ،سهيل" :القدس 44 :عاما من االستيطان االستعماري وخطط التهويد
اإلسرائيلية" في كتاب االستيطان اإلسرائيلي االستعماري في القدس ،سلسلة أوراق القدس(،)4

(رام هللا :منظمة التحرير الفلسطينية.)2012 ،

 -2تقرير المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية -مدار" :تغطية خاصة -الحكومة اإلسرائيلية الك
 34برئاسة بنيامين نتنياهو"( ،رام هللا :مركز مدار.)2015 ،

 -3جرايسي ،برهوم" :جهات الضغط والتأثير على دوائر القرار في إسرائيل"( ،رام هللا :المركز
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية -مدار.)2014 ،

 -4جمال ،أمل" :االنتخابات اإلسرائيلية بين تبدل الشخصيات وثبات السياسات" ،جدل ،ملفات مدى
الكرمل ،العدد (( ،)17الكرمل :المركز العربي للدراسات االجتماعية والتطبيقية.)2013 ،

 -5خطيب ،إيناس" :تأثير األحزاب الدينية والحريدية على المشهد السياسي في إسرائيل" ،ملفات
مدى الكرمل -ملف رقم ( ،)5برنامج دراسات إسرائيل ،المحرران :امطناس شحادة ،ونديم
روحانا( ،الكرمل :المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية.)2013 ،

 -6خطيب ،إيناس" :شخصيات في السياسة اإلسرائيلية -أوري أريئيل" ،ملفات مدى الكرمل -رقم
ملف ( ،)4برنامج دراسات إسرائيل ،المحرران :امطناس شحادة ،ونديم روحانا( ،الكرمل :المركز
العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية.)2013 ،

-7

شحادة ،إمطانس" :السياسة المنتهجة حيال المجتمع العربي في النقب" ،ملفات مدى الكرمل-

الملف (( ،)1الكرمل :المركز العربي للدراسات االجتماعية والتطبيقية.)2013 ،
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 -8شحادة ،إمطانس" :أنماط التصويت في إسرائيل وتحوالت في مواقف المجتمع اإلسرائيلي:

انتخابات  2013نموذجاً" ،ملفات مدى الكرمل -الملف ( ،)5برنامج دراسات إسرائيل( ،الكرمل:

-9

المركز العربي للدراسات االجتماعية والتطبيقية.)2015 ،

الشرعة ،محمكد ،و برككات ،نظكام" :األحكزاب الدينيكة ودورهكا فكي السياسكة الخارجيكة فكي إسكرائيل-

دراسة خاصة للموقف من قضايا الصراع العربي االسرائيلي" ،مجلة أبحاث اليرموك ،المجلكد ،22
العدد ( ،1األردن ،جامعة اليرموك ،آذار .)2006

 -10شلحت ،أنطوان" :خزينة الدولة اإلسرائيلية الحاضنة الحقيقية لالستيطان واالحتالل" ،ترجمة:
سعيد عايش ،أوراق إسرائيلية (( ،)65رام هللا :المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية -مدار،

.)2014

 -11مدار" :الحكومة اإلسرائيلية الك  34برئاسة بنيامين نتنياهو" (،ارم هللا :المركز الفلسطيني للدراسات
اإلسرائيلية.)2015 ،

 -12مركز الدراسات اإلسرائيلية" ،شخصيات في السياسة اإلسرائيلية -نفتالي بينت" ،ملفات مدى
الكرمل -رقم ملف(( ،)1الكرمل :المركز العربي للدراسات االجتماعية والتطبيقية.)2013 ،

 -13مصطفى ،مهند" :المستوطنون من الهامش إلى المركز -رؤية المستوطنيين للصراع"( ،رام هللا:
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية.)2013 ،

 -14مؤسسة القدس الدولية" :ضوء على القدس" ،نشرة غير دورية ،تختار أهم األخبار والتقارير
واآلراء المتعلقة بشؤون القدس ،العدد(30 :غزة :مؤسسة القدس الدولية.)2010 ،

ثامناً :الدوريات:

 -1األسدي ،عبده" :انتخابات الكنيست الخامسة عشر :برامج األحكزاب اإلسكرائيلية والنتكائج النهائيكة"،
مجلككة صككامد االقتصككادية ،السككنة  ،21العككدد( ،118األردن :دار الكرمككل للنشككر والتوزيككع ،تش كرين

األول -تشرين الثاني -كانون األول .)1999

 -2إمككارة ،محمككد" :المشككهد السياسككي والحزبككي" ،تقريككر مككدار االسككتراتيجي  :2005المشككهد اإلسكرائيلي
فك ككي العك ككام  ،2004اسك ككعد غك ككانم (تحريك ككر)( ،رام هللا :المركك ككز الفلسك ككطيني للد ارسك ككات اإلس ك كرائيلية،
.)2005

 -3ألفككي ،أكككرم" :البيككت اليهككودي الصككهيونية الدينيككة إلككى الهككامش" ،صككحيفة األهكرام ،مركككز الد ارسككات
السياسية واإلستراتيجية ،القاهرة.2010 ،

 -4البابا ،جمال" :االستيطان في ظل حكومة نتنياهو" مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ،السنة
الثامنة ،العدد التاسع والعشرون( ،غزة :مركز التخطيط الفلسطيني.)2011 ،

 -5البابا ،جمال :شعبان ،خالد "المستوطنون األيديولوجيون" ،سلسة دراسات وتقارير ،العدد (،)10
(غزة :مركز التخطيط الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.)1995 ،
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 -6ب ككدوان ،عل ككي" :ح ككزب الص ككهيونية المتج ككدد" ،جري ككدة ال ككوطن ،رئ ككيس التحري ككر :محم ككد ب ككن س ككليمان
الطائي( ،عمان 23 ،كانون ثاني /يناير .)2015

 -7برغال ،نبيل (إعداد)" :قراءة في نتائج االنتخابات الكنيست اإلسرائيلي وتشكيل الحكومة"،
(األردن :مركز دراسات الشرق األوسط.)2013 ،

 -8بشارة ،عزمي(دوافع إسرائيل إلى االعتراف بها دولة يهودية) في مجلة الدراسات الفلسطينية،
العدد (( ،)73بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية)2008 ،

 -9بش ككارة ،عزم ككي" :المنتص ككر والمه ككزوم ف ككي االنتخاب ككات اإلسك كرائيلية" ،مجل ككة الد ارس ككات الفلس ككطينية،
صيف 1999م.

 -10البيككادر السياسككي" ،الجن كرال ايشككل يتككولى قيككادة سككالح الجككو اإلس كرائيلي" ،العككدد ( ،)1053السككنة
الخامسة والثالثون 16 ،مايو .2015

 -11جرايسي ،برهوم 32" :الئحة انتخابية تتنافس على مقاعد الكنيست الك  ،"19مجلة المشهد
اإلسرائيلي -مدار ،العدد ( ،)299السنة الحادية عشر2013 ،م.

 -12جرايسي ،برهوم" :الحلبة البرلمانية سر تماسك حكومة نتنياهو" ،قضايا إسرائيلية ،السنة العاشرة،
العدد (( ،)39رام هللا :المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية -مدار.)2010 ،

 -13جريدة األيام ،حاخام مستوطن متطرف يتأهب لتولي منصب نائب وزير الدفاع" 8 ،أيار /مايو
.2015

 -14الرحباني ،زياد (تحرير)" :حاخام الجيش اإلسرائيلي يرفض الخدمة العسكرية للبنات" ،مجلة
األخبار ،العدد ( ،)860الجمعة 3 ،تموز /يوليو .2009

 -15روحانك ككا ،نك ككديم :وآخك ككرون" ،االنتخابك ككات اإلس ك كرائيلية  :2009تح ك كوالت فك ككي االتجاهك ككات السياسك ككية
للفلسطينيين في إسرائيل" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد ( ،)82ربيع .2010

 -16الريماوي ،عالء" :خالفات واتهامات متبادلة بسبب حرب غزة تهدد ائتالف نتنياهو :مواجهة بين
بنت ويعالون" ،مجلة فلسطين اليوم ،العدد ( ،)3334األربعاء  17أيلول /سبتمبر .2014

 -17زريق ،رائف" :الدولة اليهودية مرة أخرى" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد (( ،)84بيروت:
مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)2010 ،

 -18السعدي ،غازي" :اإلرهاب اإلسرائيلي في األراضي المحتلة عام  :1967بعض وقائعه وأدواته"،
مجلة شؤون عربية ،العدد .1986 ،48

 -19أبو سيف ،عاطف"" :مشهد العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية" ،تقرير مدار االستراتيجي -2014
المشهد اإلسرائيلي  ،2013تحرير :هنيدة غانم( ،رام هللا :المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية

(مدار) ،آذار 2014م).
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 -20أبككو سككيف ،عككاطف ،شككحادة ،امطنككاس" :مشككهد العالقككات الفلسككطينية اإلس كرائيلية -الجمككود وتغييككر
الواقككع" ،تقريككر مككدار االسككتراتيجي  -2013المشككهد اإلس كرائيلي  ،2012تحريككر :هنيككدة غككانم( ،رام
هللا :المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية (مدار) ،آذار 2013م).

 -21ش ككادي ،عب ككد العزي ككز" :ال ككدين والدول ككة ف ككي االنتخاب ككات األخيك كرة" ،مجل ككة ش ككؤون فلس ككطينية ،الع ككددان
 ،234-233آب (أغسطس) -أيلول (سبتمبر) .1992

 -22شحادة ،إمطانس" :قراءة في نتائج االنتخابات للكنيست الك  :18عن الثابت والمتغير في مفاهيم
وموقف الجمهور اإلسرائيلي" ،مجلة قضايا إسرائيلية ،السنة التاسعة ،العدد ( ،)33رام هللا :المركز

الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية -مدار.2009 ،

 -23الشرعة محمد ،وبركات نظام" ،القوى الدينية في إسرائيل ودورها في الحياة السياسية" ،مجلة
المنارة ،المجلد ،12العدد ( ،)6بحث منشور 5 ،كانون األول /ديسمبر.2006

 -24شرغاي ،نداف" :إسرائيل اليوم -نداف شرغاي تحت سقف الجبل" ،الحياة الجديدة ،العدد
( ،)6301السبت  18آيار /مايو .2013

 -25الشريف ،ماهر" :كيف انزاح المجتمع االسرائيلي نحو اليمين المتشدد" ،مجلة الدراسات
الفلسطينية ،العدد ( ،)84خريف .2010

 -26شعبان ،خالد" :تطور قوى اليمين الصهيوني في إسرائيل وأثره على عملية التسوية السياسية مع
الفلسطينيين" بحث منشور ،مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية العدد (.2014 ،)46

 -27شعبان ،خالد" :القدس خالل الحملة االنتخابية للكنيست التاسعة عشر  ،"2013السنة العاشرة،
العدد (( ،)39غزة :مركز التخطيط الفلسطيني.)2013 ،

 -28شعبان ،خالد" :التغيرات الحزبية والسياسية في إسرائيل ( ،")2010 -1999قراءات إستراتيجية،
السنة الرابعة ،العدد العاشر ،غزة :مركز التخطيط الفلسطيني -منظمة التحرير الفلسطينية ،نكوفمبر
.2011

 -29ش ككلحت ،أنطك كوان" :ليس ككت مج ككردة م ككن (الرص ككاص المس ككبوك) :ع ككن االنتخاب ككات اإلسك كرائيلية العام ككة
 ،"2009مجلة سياسات ،العدد ( ،)7رام هللا :معهد السياسات العامة ،شتاء .2009

 -30شلحت ،أنطوان" :المشهد السياسي -الحزبي الداخلي" ،تقرير مدار االستراتيجي  ،2014المشهد
اإلسرائيلي  ،2013تحرير :هنيدة غانم ،رام هللا :مدار.2014 ،

 -31شلحت ،أنطوان" :المشهد السياسي -الحزبي الداخلي" ،تقرير مدار االستراتيجي  -2013المشهد

اإلسرائيلي  ،2012تحرير :هنيدة غانم ،رام هللا :المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية (مدار)،

آذار 2013م.

 -32شوفال ،رونين ،استبداد باسم الحرية ،جريدة الحياة ،العدد ( 16 ،)5492شباط /فبراير 2011م.
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 -33صالش ،محسن" :التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة ( ،"2008بيروت :مركز الزيتونة للدراسات
واالستشارات.)2009 ،

 -34صالش ،محسن( ،تحرير)" :المشهد اإلسرائيلي الفلسطيني" ،التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة
(( ،)2009بيروت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.)2010 ،

 -35صالش ،محسن( ،تحرير)" :المشهد اإلسرائيلي الفلسطيني" ،التقرير االستراتيجي الفلسطيني
(( ،)2013 -2012بيروت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.)2014 ،

 -36صكراص ،سككمير" :انتخابككات الكنيسككت الثككامن عشككر :البكرامج السياسكية لألحكزاب اإلسكرائيلية" ،مجلككة
الدراسات الفلسطينية ،العدد( ،)77شتاء .2009

 -37صراص ،سمير" :انتخابات الكنيست الثامن عشر ( )2009 /2/10النتائج النهائية" ،مجلة
الدراسات الفلسطينية ،العدد ( ،)77شتاء 2009م.

 -38عنباري ،موطي ،قراءات :ضاهر بالل(المجموعات االستيطانية المتطرفة ليست هامشية!) في

قضايا إسرائيلية ،مجلة فصلية تصدر عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية (مدار) العدد

 ،32-31العام .2008

 -39عواودة ،وديع" :قراءة في انتخابات الكنيست" ،قضايا إسرائيلية ،السنة الثالثة عشر ،العدد (،)49
رام هللا :المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية -مدار.2013 ،

 -40عي ككاش ،س ككعيد ،ترجم ككة ،واع ككداد" :موق ككف اليم ككين اإلسك كرائيلي بش ككأن "األهمي ككة االس ككتراتيجية" الخط ككة
( )E1االستيطانية التوسعية" ،السنة ( ،)11العدد (.2013 ،)298

 -41غانم ،هنيدة (تحرير)" :المشهد اإلسرائيلي  ،"2012تقرير مدار االستراتيجي  ،2013رام هللا:
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية -مدار.2013 ،

 -42غانم ،هنيدة (تحرير)" :المشهد اإلسرائيلي  ،"2013تقرير مدار االستراتيجي  ،2014رام هللا:
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية -مدار.2014 ،

 -43غريغوري ،خليل" :السياسات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة" في دليل إسرائيل (2011رام هللا:
مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)2011 ،

 -44بن مئير ،يهودا" :دالالت وخالصات أولية بشأن االنتخابات اإلسرائيلية" ،مباط عال ،العدد
( 27 ،)398كانون ثاني /يناير .2013

 -45المشهد اإلسرائيلي" :الصراع بين الليكود واليمين المتطرف يعيد إلى الواجهة دعوات ضم الضفة
الغربية وترحيل الفلسطينيين" ،مجلة المشهد اإلسرائيلي -مدار ،العدد ( ،)298السنة الحادية

عشر2013 ،م.

 -46ميتال ،يورام" :مقابلة خاصة -استاذ دراسات الشرق األوسط في جامعة بن غوريون بئر السبع

يورام ميتال" المجتمع اإلسرائيلي قرر أن تكون دولته "غيتو" ال أكثر" ،أجرى المقابلة وترجمها:
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أنطوان شلحت ،وبالل ظاهر ،مجلة قضايا إسرائيلية( ،رام هللا :المركز الفلسطيني للدراسات

اإلسرائيلية (مدار).)2015 ،

 -47الهندي ،عليان" :مشاريع االستيطان وتأثيرها في تشكيل مستقبل الضفة" في مجلة شؤون فلسطينية
العددان ( ،250/249رام هللا :مركز األبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية.)2012 ،

 -48يفتاحيككل ،اورون" :التصككويت لسياسككة الفصككل العنصككري (ديمقراطيككا)" ،مجلككة الد ارسككات الفلسككطينية،
العدد( ،)77شتاء .2009
تاسعاً :المراجع األجنبية:


الكتب االنجليزية:

1- Alan R. Taylor، "The Zionist Mind the Origins And Development of Zionist
Thought"، (The Institute for Palestine Studies، 1974).

2- Huntington. Samuel. P، "Political Order in Changing Societies" (Bombay:
Vatkis Feffer and Siman Pri vate L.T.D.، 1975).

3- Khalfa، David: Le Mafdal: Les Mutations Politique et ideologique du
movement Sioniste Religieux، Bulletin du centre de recherché francais de
Jerusalem، no. 16 (2005).

4- Samuel، Robert، Party and Policy in Israel: the battle between Hawks
 الكتب العبرية:

and Doves. London: Westview Prss، 1975.

 -1أريان ،اشر" :السياسة والحكم في إسرائيل"( ،تل أبيب :زموريا بيتان.)1985 ،
 -2آريان ،آالن" :الشعب يختار -دراسة في السلوك االنتخابي في إسرائيل" ،لندن.1973 ،
 -3بن يامين ،نيوبرغتر( :األحزاب في إسرائيل) إصدارات :الجامعة المفتوحة.1997 ،

 -4درون ،اليعيزر" :قيم ومفاهيم– موسوعة الصهيونية واسرائيل"(،القدس :رئفون.)1983 ،

 -5زرميبسكي ،لورا" :الشرخ الديني -العلماني في نظر القيادات وصناع الرأي العام في إسرائيل"،
(القدس :معهد فلورسهايمر لدراسة السياسات.)2002 ،

 -6شيلغ ،يائير" :المتدينون الجدد :نظرة حالية إلى المجتمع المتدين في إسرائيل" (القدس :كيتر،
.)2000
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 -7كوهين ،آشر" :انصهار إسرائيلي :انصهار غير اليهود في المجتمع اليهودي اإلسرائيلي
ومضاعفاته على الهوية الجماعية" ،ط( ،2رمات غان :جامعة بار -إيالن ،ومركز رفوفورط،

.)2004

 -8كوهين ،آشر" :من التسليم إلى التصعيد"( ،القدس؛ تل أبيب ،شوكين.)2003 :

 -9هليفي ،حافا عتسيوني" :بالد ممزقة"( ،كفار سابا؛ تل أبيب :أرييه مئير ،ومودان.)2000 ،

 -10اليعزر ،درون ،موشيه ،شيرف ،إعداد( :قيم – قاموس الصهيونية واسرائيل) إصدارات:
رئفوت ،القدس.1983 ،

 -11يوسي ،أفنيري ،إعداد( :المؤتمر السابع لهبوعيل همزراحي في "أرض إسرائيل" )1935
إصدارات :جامعة بار إيالن ،رامات جان.1988 ،

 -12يونه ،يوسي" :الحق في االختالف"( ،القدس؛ تل أبيب :معهد فان لير؛ والكيبوتس الموحد،
.)2005
عاش اًر :مواقع االنترنت:
-1

إسرائيل بالعربية" ،الحكومة تقر قانون الدولة القومية اليهودية" ،تاري

2014م .على الموقع االلكتروني التالي:

النشر  23تشرين الثاني /نوفمبر

http://www.israelinarabic.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D
-2
-3

باروخ ،ايالن ،دعاية يمينية حقيرة ،مقال منشور بتاري 2011 /10/16م ،على الرابط التالي:
http://paltoday.ps/ar/post/120840/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8

بوتوراوت ،مريم" :حاخام مغربي األصل نائباً لوزير الجيش اإلسرائيلي" ،خبر منشور على الموقع االلكتروني

اليوم  ،24بتاري 2015 /5 /12 :م .على الرابط التالي:

http://m.alyaoum24.com/302259.html

-4

بيليجي ،تامار" :نائب وزير الدفاع االسرائيلي الجديد :الفلسطينيون حيوانات" ،خبر منشور على الموقع

االلكتروني تايمز أوف إسرائيل ،بتاري 2015 /5 /12 :م .على الرابط التالي:

http://ar.timesofisrael.com/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-

-5

بينت ،نفتالي ،الحساب الشخصي لنفتالي بينت على الفيس بوك باللغة العربية ،تاري األخد  25تشرين األول/

أكتوبر  ،2015على الرابط التالي:
-6

https://www.facebook.com/NaftaliBennettArabic

جبارين ،يوسف" :مشروع "قانون أساس :إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" ،موقع وطن ،تاري النشر 25

تشرين ثاني /نوفمبر  .2014على الموقع االلكتروني التالي:
http://www.wattan.tv/news/114446.html
-7

دكة ،عامر :أيليت شاكيد الجميلة المقاتلة في اليمين اإلسرائيلي ،مقال منشور على الموقع االلكتروني

المصدر ،بتاري 2015 /5 /6 :م .على الرابط التالي:

http://www.al-masdar.net
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السعدي ،غازي :جولة في عقلية وأيديولوجية اليمين اإلسرائيلي ،مقال منشور على موقع (أمد) ،بتاري /2/26

2014م ،على الرابط التالي:

http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=16205

 -9سليمان ،هيام" ،دعوة صهيونية لرفع علم إسرائيل فوق المسجد األقصى" ،خبر منشور بتاري 2015 /1/1م ،على
الرابط التاليhttp://www.alwafd.org/%D8%B5%D8%AD%D9%81/792557 :

 -10شاحام ،يؤاف :الوجوه الخمسة لحزب البيت اليهودي ،تحليل منشور على الموقع االلكتروني المصدر ،بتاري :
2015 /1 /15م .على الرابط التالي:

http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D9%84%D9%88%
 -11شاحام ،يؤاف :نفتالي بينت وأصدقاء قانا  ،1996تحليل منشور على الموقع االلكتروني المصدر ،بتاري /5 :
2015 /1م .على الرابط التالي:
http://www.al-masdar.net

 -12شنايدير ،تال :اليمين اإلسرائيلي المتدين أكثر شعبية من أي وقت مضى ،مقال منشور على الموقع االلكتروني
المصدر ،بتاري 2014 /9 /12 :م .على الرابط التالي:
http://www.al-masdar.net
 -13شنايدير ،تال :رئيس المستوطنات في السابق وأشرف العجرمي يتجادالن في حانة في تل أبيب ،مقال منشور
على الموقع االلكتروني المصدر ،بتاري 2015 /1 /12 :م .على الرابط التالي:

http://www.al-masdar.net
 -14عرب " ،48محكمة إسرائيلية تقر بوجود خطوط تشابه بين حركة "أم ترتسو" والفاشية" ،خبر منشور بتاري
2013 /9/10م ،على الرابط التالي:

http://www.arab48.com/?mod=articles&ID=102370

 -15عطية ،ناصر" :هكذا تنظر حكومة نتنياهو لقضايا الحل النهائي" ،وكالة معا اإلخبارية ،نشر بتاري  19أيار/
مايو  ،2015على الرابط التالي:
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=778197

 -16فراج ،نجيب" ،اريج  2014عام االستيطان والتوسع اإلسرائيلي وتهويد القدس بامتياز" ،موقع دائرة شؤون
المغتربين ،م .ت .ف ،نشر بتاريش  3كانون الثاني /يناير 2015م ،على الموقع التالي:

http://www.pead.ps/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA -17الكرامة برس" ،حزب البيت اليهودي يقرر االنسحاب إذا جمد نتنياهو االستيطان" ،تاري النشر  24تموز/
يوليو  .2013على الموقع االلكتروني التالي:

http://www.alfatehnews.com/arabic/?Action=ShowNews&ID=52057

 -18لجنة االنتخابات للكنيست" ،النتائج النهائية النتخابات الكنيست العشري" ،تاري

النشر  17آذار /مارس

.2015
http://www.bechirot20.gov.il/election/Arabic/kneset20/Pages/Results20_arb.aspx
 -19مجلة الدفاع الوطني ،الخريطة الحزبية والسياسية في إسرائيل دينامية االنقسامات و التحوالت ،بحث منشور
على الموقع الرسمي للجيش اللبناني ،بتاري  ،2013على الرابط التالي:

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?4716#.Vf1OeflViko
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 -20مجلي ،نظير" :الحكومة اإلسرائيلية تصادق على قانون :الدولة القومية للشعب اليهودي" ،مركز الزيتونة
للدراسات ،تاري النشر  24تشرين ثاني /نوفمبر  .2014على الموقع التالي:

http://www.alzaytouna.net/permalink/82835.html

 -21مدار" :موسوعة المصطلحات" ،المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،مقال منشور بتاري 2015م ،على
الرابط التالي:
http://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A

 -22مركز الجزيرة للدراسات" :إسرائيل حكومة المزايدات" مقال منشور على موقع :مركز الجزيرة للدراسات :تاري
النشر :االثنين  8أبريل  ،2013تاري التصفش.2013/4/20 :

http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2013/04/20134874238173
 -23المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية (مدار)" ،الموضوع الفلسطيني في االنتخابات اإلسرائيلية للكنيست
اإلسرائيلي التاسع عشر" ،تاري النشر  .2013على الموقع التالي:

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8777

 -24المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية (مدار)" ،قانون أساس :إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" ،تاري
النشر  .2015على الموقع االلكتروني التالي:

http://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8

 -25المصدر اإلسرائيلي" ،فيغلين القومي الليبرالي" ،تاري النشر  3كانون الثاني /يناير 2014م .على الموقع
االلكتروني التالي:
http://www.al-masdar.net/%D9%81%D9%8A%D8%BA

 -26موقع الجزيرة نت" ،االستيطان ومصادرة األراضي الفلسطينية خالل العام  ،"2014نشر بتاري  22كانون
أول /ديسمبر 2014م ،على الموقع االلكتروني التالي:

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/22/
 -27موقع الجزيرة نت ،جونثان بوالرد 30 ،عاماً سجناً من أجل :إسرائيل ،نشر بتاري  22تشرين الثاني /نوفمبر
2015م ،على الموقع اإللكتروني التالي:

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/11/22/

 -28موقع الكنيست اإلسرائيلي" :نتائج االنتخابات للكنيست الثامنة عشر" ،بيانان منشورة على موقع الكنيست بتاري
 ،2009على الرابط التالي:

https://knesset.gov.il/description/arb/mimshal_res18_arb.htm
-29

موقع الكنيست" ،رحبعام زئيفي (غاندي)" ،مقال منشور على موقع (الكنيست اإلسرائيلي) ،بتاري  ،2006على

-30

موقع روسيا اليوم" ،سرطان االستيطان اإلسرائيلي يلتهم األرض والسالم" ،تاري النشر  6كانون الثاني يناير

الرابط التاليhttps://knesset.gov.il/lexicon/arb/zeevi.htm :

2015م .على الموقع االلكتروني التاليhttps://arabic.rt.com/news/770037 :

 -31موق ككع و ازرة الخارجي ككة اإلسك كرائيلي" ،الس ككلطة التشك كريعية -الكنيس ككت" ،تكككاري النشكككر  30ك ككانون األول /ديسكككمبر
 ،2010تاري االقتباس 17 :آب /اغسطس.2011

http://www.altawasul.com/MFAAR/this+is+israel/political+structure
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 -32موقع :ديوان رئاسة الوزراء اإلسرائيلي ،معلومات نشرت بتاري 2013 /3/18 ،م.
http://www.pmo.gov.il/ARAB/ISRAELGOV/Pages/default.aspx

 -33موقع :ديوان رئاسة الوزراء اإلسرائيلي" ،حكومة إسرائيل" ،تاري النشر  14أيار /مايو .2015

http://www.pmo.gov.il/Arab/IsraelGov/Pages/default.aspx
 -34النعامي ،صالش" :هل تغير القيادة اليهودية وجه الليكود واسرائيل" ،مقال سياسي منشور على الموقع
االلكتروني الرسالة نت ،بتاري  28شباط /فبراير 2012م .على الرابط التالي:

http://alresalah.ps/ar/post/54479/%D9%87%D9%84

 -35هروش ،هداس" :االنتخابات اإلسرائيلية والدولة الفلسطينية" ،تحليل سياسي منشور على الموقع االلكتروني
المصدر ،بتاري  2 :شباط /فبراير 2015م ،على الرابط التاليhttp://www.al-masdar.net :
 -36وتد ،محمد محسن" :البيت اليهودي الصهيونية المتجددة بإسرائيل" ،بحث منشور على موقع الجزيرة نت،
2013 /1/27م ،على الرابط التالي:

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/1/27/

-37

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" :تشكيلة الحكومات في إسرائيل" ،بحث نشر على موقع وفا بتاري

2011م ،على الرابط التاليhttp://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4867 :
 -38وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا" ،م .ت .ف تصدر تقري اًر حول مكانة المستوطنات في االنتخابات
اإلسرائيلية" ،تاري النشر  20آذار /مارس 2015م .على الموقع التالي:
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=194763
-39

وكالة معا اإلخبارية" ،رداً على قرار العليا دعوات بتكثيف اإلستيطان بالضفة" ،تاري النشر  29تموز /يوليو

2015م ،على الرابط االلكتروني التاليhttp://maannews.net/Content.aspx?id=788787 :

 -40ويكيبيديا باللغة االنجليزية" ،أرض إسرائيل شيالنو" ،معلومات نشرت بتاري  22آذار /مارس .2015
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=tran
slate.google.ps&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wik
 -41ويكيبيديا باللغة االنجليزية" ،دانييل هيرشكوفيتس" ،معلومات نشرت بتاري  28نيسان /ابريل .2015
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=tran
slate.google.ps&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/

 -42ويكيبيديا باللغة االنجليزية" ،هتكفا حزب سياسي" ،معلومات نشرت بتاري  22آذار /مارس .2015
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=tran
slate.google.ps&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/

 -43ويكيبيديا" ،رونين شوفال" ،بحث منشور بتاري 2014 /1/25م ،على الرابط التالي:

http://translate.google.ps/translate?hl=ar&sl=en&u=http://en.wikipedia.or
 -44وينر ،جولي" :من هي أييليت شاكيد وزير العدل اإلسرائيلي الجديدة" ،دراسة نشرت على موقع :تايمز أوف
إسرائيل ،بتاري .2015 /5 /10 :
http://ar.timesofisrael.com/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A
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قائمــــة املالحـــــق

ملحق رقم ()1
التركيبة البنائية لحزب البيت اليهودي
يتكون حزب البيت اليهودي من ثالث عشرة مؤسسة حزبية رئيسة وفرعية هي على النحو التالي:
رئيس الحزب:
 رئيس الحزب :هو من يقود الحزب ،ومن يمثله أمام الجهات الخارجية ،وهو من يدير شؤونه. يتم انتخاب رئيس الحزب عبر انتخابات عامة ،إقليمية ،مباشرة ،سرية ،بواسطة كافة أعضاءالحزب الذين لهم حق االنتخاب ،وذلك حسب تعليمات النظام الداخلي ولجان االنتخابات في

الحزب.

 -ويتم إجراء انتخابات رئيس الحزب قبل حوالي  6أشهر من انتخابات الكنيست ،في موعد يحدده

مركز الحزب .ولم يتم إجراء انتخابات لرئيس الحزب بعد ستة أشهر النتخابات الكنيست ،وفي
حال تقديم موعد انتخاب الكنيست ،فإن رئيس الحزب مخول بعد موافقة لجنة االنتخابات على

تقديم موعد انتخاب رئيس الحزب.

 لكن في حالة تدني عدد أعضاء الكنيست المنتخبين عن الحزب للنصف ،فإن رئيس مركز الحزبمخول بعقد انتخابات لرئيس الحزب خالل ستة أشهر من تكوين الحكومة ،وذلك بموافقة أغلبية

األعضاء في المركز .

 يصبش رئيس الحزب أي مرشش حصل على المكان األول وأعلى نسبة أصوات من الناخبين ،وهوأول المرشحين عن الحزب في قوائم االنتخابات العامة للكنيست ،وهو المرشش لمنصب رئيس

الحكومة أو رئيس الكنيست(موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
صالحيات رئيس الحزب:

 يحق لرئيس الحزب أن يدعو أياً من مؤسسات الحزب لالنعقاد ،ومن بينها مركز الحزب ،وفيحال عدم الموافقة لرئيس الحزب الحق في عقد اجتماع ألي مؤسسة بنفسه خالل  14يوماً ،أما

المركز فخالل  30يوماً من تاري الدعوة.

 لرئيس الحزب الحق في عرض أي مقترح على أي مؤسسة لمناقشته القرارات واتخاذها حسبآليات التصويت المعتمدة .وهو مخول لتأجيل النقاش أو القرار في أي قضية حسب وجهة نظره.

وتستطيع أي مؤسسة رفض مقترحات الرئيس بأغلبية  %60من أصوات الحاضرين في جلسة

المؤسسة.
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 في حال تكليف رئيس الدولة لرئيس الحزب بتشكيل حكومة حسب القانون ،فإن رئيس الحزبمخول بتكوين االئتالف الحكومي ،وتعيين الوزراء ونواب الوزراء من الحزب ،ويحدد مهماتهم في

الحكومة ،وفق وجهة نظره الشخصية.

 يجب على رئيس الحزب الحصول على موافقة  %60من أعضاء مركز الحزب في الق ارراتالتالية :انضمام كتلة الحزب البرلمانية في الكنيست لصالش أي ائتالف حكومي.

 يجب موافقة رئيس الحزب إلى جانب كتلة الحزب في الكنيست على انسحاب كتلة الحزب منالحكومة.

 رئيس الحزب له الحق في تعيين مدير عام الحزب ،أو ممثلين عنه ،وكذلك تعيين رئيس هيئةاالنتخابات في كل انتخابات إقليمية وعامة(موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،

مركز الحزب:
يعد المركز بمثابة المؤسسة التشريعية العليا في الحزب .والفترة القانونية لمركز الحزب هي
خمس سنوات ،لكن في كل جولة يتم فيها عقد انتخابات في الكنيست ،فإن من حق رئيس الحزب
وصالحياته أن يأمر بعقد انتخابات داخلية لمركز الحزب ،على األقل بعد ثالث سنوات من االنتخابات

السابقة للمركز ،وهذه الصالحيات ال يمتلكها المركز حسب النظام الداخلي.
أوالً -األعضاء المنتخبون واالعتباريون:
 يبلغ عدد أعضاء مركز الحزب اإلجمالي ( )1180عضواً ،منهم ( )1100عضو منتخب،وباإلضافة إلى ( )80عضواً يتم تعينهم بواسطة رئيس الحزب كأعضاء شرف من الحزب ومن

خارجه ،حسب النظام الداخلي للحزب.

 باإلضافة إلى األعضاء المنتخبين واألعضاء المعينين ،هناك أعضاء شرف وهم أصحاب الصفاتاالعتبارية مثل :الوزراء ،وأعضاء الكنيست ،ورؤساء بلديات وسلطات محلية ،ورؤساء فروع

للحزب ،وأعضاء لجان انتخابات.

 تنتهي فترة األعضاء االعتباريين في مركز الحزب مع انتهاء المدة القانونية لمركز الحزب ،ويحقلألعضاء االعتباريين أن يكونوا أعضاء في المركز التالي بحكم الصفة االعتبارية التي يحملونها.

 لجنة االنتخابات هي التي ستحدد آلية االنتخابات لمركز الحزب في الفروع ،وبذلك تحدد لجنةاالنتخابات لكل فرع عدد األعضاء الذين سيتم انتخابهم للفرع ،ويتم ذلك وفق أعضاء الفرع في

المنطقة .وحسب عدد األعضاء الذين لهم حق االنتخابات للكنيست في هذا الفرع أو ذاك،

وسيكون لكل عضو الحق في اختيار من  1إلى  3من المرشحين فقط من القوائم التي سيقدمها
الفرع .وللجنة االنتخابات الحق في توحيد انتخابات عدة فروع صغيرة متقاربة.
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 يحق لعضو المركز الذي توقف عن عضويته بسبب عوائق قانونية أن يعود إلى المركز في حالسقوط هذه العوائق عنه(موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
ثانياً -مهمات المركز:
 المركز مخول بوضع النظام الداخلي للحزب واجراء التعديالت عليه. -المركز يصادق على برنامج الحملة االنتخابية للحزب في الكنيست.

 مركز الحزب يعين أو يقيل أعضاء محكمة الحزب أو رئيس المحكمة ،وكذلك رئيس سكرتاريةالحزب ،ورئيس المركز ،وأي مرشش في قائمة مرشحي الكنيست.

 الموافقة على هيكلية محكمة الحزب تكون بواسطة مركز الحزب بمشاركة رئيس الحزب والمديرالعام للحزب.

 مركز الحزب يستطيع الموافقة أو الرفض على مقترحات رئاسة المركز حول ترشيش أسماء منالحزب للعمل في هيئة الرقابة على الحزب.

 مركز الحزب هو من يوافق على تعيين الهيئات واللجان الخاصة في الحزب وهو من يستلم تقاريرهذه اللجان واليه ترفع توصياتها للمناقشة في انعقاد المركز.

 كل قرار حول التفاوض مع أي حزب ،سيكون له تأثير على الكتلة البرلمانية للحزب ،وسيتم تقديمهللنقاش في مركز الحزب عبر رئيس الحزب .وفي حال تصويت  %60من أعضاء الحزب على

رفضه سيتم رفضه أو قبوله بنفس النسبة(موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
رئاسة المركز:
 -رئيس المركز هو من يفتتش نقاشات المركز بعد إعادة انتخابه.

 بعد ( )90يوماً من انتخاب مركز جديد ،يتم انتخاب رئاسة جديدة للمركز من داخله. تتكون رئاسة المركز من ( )7أعضاء ،يتم انتخاب ( )4منهم من أعضاء المركز ،حيث يقوم كلعضو بالتصويت لصالش اثنين فقط ،ورئيس الحزب يقوم بتعيين الثالثة اآلخرون.

 وخالل الفترة السابقة يعمل الرئيس السابق كرئيس للمركز .ويتم انتخاب رئيس المركز من خاللاألعضاء السبعة(موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
أعمال المركز:
 يقوم رئيس المركز وبمساعدة رئاسة المركز بإدارة المركز وتحديد جدول أعمال المركز وكذلك إدارةالنقاشات والجلسات التي تتم في المركز.
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 ينعقد مركز الحزب مرتين على األقل في السنة ،في موعد يتم االتفاق عليه بين رئيس المركزورئيس الحزب.

 -ال يتم عقد جلسة للمركز بدون حضور  %40من أعضاء المركز .وفي هذه الحالة فإن رئيس

المركز وبالتشاور مع باقي أعضاء رئاسة المركز مخول بتأجيل موعد انعقاد المركز لمدة ()15

يوماً.

 يحق لك ( )25%من نسبة أعضاء المركز طلب انعقاد مجلس المركز في دورة إضافية؛ من أجلمناقشة أمر أو قضية.

 يقوم رئيس المركز بالتشاور مع أعضاء رئاسة المركز الذين يكون لهم الحق في عقد مجلسللمركز استثنائياً بعد ( )45يوماً من تقديم الطلبات ،وذلك بهدف مناقشة األمور والقضايا التي
يطلب أعضاء المركز مناقشتها.

 تصويت المركز على أي قضية يكون تصويتاً علنياً ،لكن يحق لرئيس المركز أو ألعضاء رئاسةالمركز أن يطلبوا أن يكون التصويت سرياً ،بشرط حضور ( )75%من أعضاء المركز(موقع حزب
البيت اليهودي.)2015 ،

المكتب:
 يتكون المكتب من ممثل واحد من كل فرع من فروع الحزب ،وممثل عن رئاسة المركز ،وممثلعن سكرتارية الحزب ،و( )15عضواً عن مركز الحزب وهؤالء يجب أن يكون نصفهم على األقل

من رؤساء المنظمات الصهيونية الدينية.

 ويقوم رئيس الحزب بترشيش شخص لرئاسة المكتب ،ويجب أن يحصل الشخص على موافقةأعضاء المكتب ،وفي حال عدم موافقة أعضاء المكتب على المرشش ،فإن على رئيس الحزب تقديم

مرشش آخر.

 ومكتب الحزب بمثابة لجنة تخطيط علمية وثقافية تقدم المقترحات والمواد األيديولوجية والفكريةللحزب ومؤسساته(موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
اللجان الداخلية:
 اللجان الداخلية هي جسم تنظيمي داخلي في الحزب ،يتم اختيار أعضائها عن طريق مركزالحزب ،ومهمتها مناقشة األمور والقضايا التي تخص مؤسسات الحزب ،ورفع توصيات لمركز
الحزب.
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 -مركز الحزب هو من يقيم اللجان الداخلية ،حيث يتم تحديد صالحيات وكل لجنة وعملها في نفس

جلسة مناقشة قيامها .وبالتالي تكون مهام اللجان الخاصة منوطة باألهداف التي يحددها مركز

الحزب.

 رئيس الحزب ،وسكرتير الحزب ،ومدير عام الحزب ،جميعهم سوياً يستطيعون الموافقة مؤقتاً علىقيام لجان خاصة داخلية في الحزب؛ حتى يتم مصادقة المركز عليها.

 يحق لعضو الحزب أن يصبش عضو لجنة أو رئيس لجنة خاصة .ويتم اختيار أعضاء اللجانبواسطة رؤساء اللجان وحسب توصية سكرتارية الحزب والمركز.

 -سكرتارية الحزب مخولة على تجميد نشاطات اللجان الخاصة في الحزب.

 -تعمل اللجان الداخلية الخاصة كجهات فعالة في أوساط أعضاء الحزب ،وكجهات ممثلة عن

مؤسسات الحزب ،وبالتعاون التام مع مؤسسات الحزب ،كما يكون لهم تواصل مع جهات خارجية
منها اإلعالم ،ولكن عبر سكرتير الحزب(موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
كتلة الحزب في الكنيست:

 انتخاب المرشحين لقائمة الكنيست تعقد قبل انتخابات الكنيست في موعد تحدده لجنة االنتخابات،ويجب أن تكون قبل ( )60يوماً من تاري انتخاب الكنيست .وتقوم لجنة االنتخابات وبمصادقة
المركز بإعداد قوائم المرشحين من الحزب النتخابات الكنيست من المرشش األول حتى المرشش

( ،)31مع ضمان التمثيل للنساء.

 أعضاء الحزب الذين تم انتخابهم للكنيست هم أعضاء الكتلة عن الحزب في الكنيست ،والكتلةمخولة أن تضم أعضاء لم يتم ضمهم في قوائم االنتخابات للكنيست.

 الكتلة هي سيدة نفسها وهي بذلك مخولة إلدارة شؤونها بنفسها حسب ظروفها ،ومن ضمن هذهاألمور تعيين رئيس الكتلة ،وأعضاء اللجان في الكنيست.

 يحق للكتلة أن تدعو ممثلي عن الحزب حسب الحاجة إلى جلساتها بشكل دائم. -الكتلة في الكنيست تعمل على تحقيق أهداف الحزب وتطبيق أفكاره السياسية.

 الكتلة مخولة تحديد طريقة عملها في النظام الداخلي الخاص بها الذي ال يناقض نظام الحزبالداخلي(موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
سكرتارية الحزب:
 تتكون سكرتارية الحزب من ( )9أعضاء ،ورئيسهم هو السكرتير العام للحزب .مركز الحزب يقومبانتخاب ( )4من داخله لمنصب سكرتارية الحزب ،حيث يصوت كل عضو مركز لصالش
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عضوين فقط .ورئيس الحزب يعين ( )4آخرين من رؤساء المنظمات الدينيةك مع سكرتير عام

الحزب.

 -يجب أن يكون أعضاء سكرتارية الحزب ذوي خبرة في مجال اإلدارة والتنظيم واالقتصاد.

 مهمة سكرتارية الحزب هي مساعدة سكرتير عام الحزب في إدارة شؤون الحزب ،ورفع تقاريرللسكرتير العام حول أمور الحزب التي كلفهم بإدارتها.

 -سكرتارية الحزب توافق على ميزانية الحزب ،وتصادق على تعديلها أو تغييرها.

 سكرتارية الحزب لها الصالحية في رفع قضية ضد أعضاء الحزب في محكمة الحزب ،أو الطلبمن المحكمة سحب العضوية منه(موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
سكرتير عام الحزب:
 سكرتير عام الحزب يتم تعيينه من قبل رئيس الحزب ،وهو بمثابة الجهة التنفيذية في الحزب ،ولهصالحيات التنفيذ حسب النظام.

 أعضاء الحزب يعملون وفق توصيات السكرتير وتوجيهاته في إطار سياسات الحزب ،والسكرتيرمخول بتكليف أي عضو بكتاب رسمي في أي مهمة.

 سكرتير الحزب هو من يعين المسؤول المالي في الحزب ،والذي يجب أن يكون صاحب خبرةتناسب هذا المنصب(موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
فروع الحزب:
 تقام فروع الحزب حسب توصيات السكرتير وبموافقة هيئة اإلدارة .والفرع يكون ضمن منطقةجغرافية حسب قانون المناطق ،وقد يحتوي على عدة مجالس بلدية.

 ال يقام أي فرع في منطقة ال يوجد فيها أقل من ( )250عضواً من أعضاء الحزب الذين لهم حقاالنتخاب للكنيست ،وال يقام أكثر من فرع في سلطة محلية بلدية.

 -يعد فرع الحزب بمثابة الممثل عن الحزب في المنطقة الجغرافية ،ويعمل على تحقيق مصالش

الحزب في المجاالت العامة واالجتماعية ،وخدمة أعضاء الحزب ،كما يعد خلية سياسية للحزب؛
ألجل نشر أفكار الحزب في هذه المنطقة.

 فرع الحزب خاضع لسلطة الحزب وعليه تنفيذ أوامره(موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،أوالً -مجلس الفرع:
 -في كل فرع يقام مجلس للفرع .ويتكون مجلس الفرع من أعضاء لجان االنتخابات وأعضاء لجان

المناطق .ولجنة االنتخابات مخولة بزيادة عدد أعضاء مجالس الفروع بنسبة ( )15%حسب
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الحاجة .رئيس مجلس الفرع مخول بتعيين ( )4أعضاء من الفرع للعمل في مجلس الفرع ،ويحدد

مهماتهم ،ومجلس الفرع مخول بقبول أو رفض مرشحي رئيس مجلس الفرع.
 -انتخابات مجلس الفرع تقام مع انتخابات المركز وبآلية اللجان نفسها.

 صالحيات مجلس الفرع يحددها رئيس مجلس الفرع .وانتخاب اإلدارة ال تنقص من صالحياترئيس مجلس الفرع ومسؤولياته.

 ال يشكل فرع الحزب كياناً قضائياً مستقالً عن الحزب ،لذلك فهو ملزم بكل قوانين الحزبوتوجيهاته ،ومنها االلتزامات المالية ،والنشاطات المالية لكل فرع يتم إدارتها عن طريق محاسب

الحزب وحسب توجيهاته وتوصياته.

 مجلس الفرع هو المؤسسة التنظيمية العليا في المنطقة .وأي نشاطات في الفرع تستلزم موافقةمجلس الفرع .ومجلس الفرع خاضع للمسؤولية الكاملة لمؤسسات الحزب.

 يحق لك ( )25%من أعضاء المجلس أن يطلبوا بكتاب رسمي موجه لرئيس المجلس بعقد المجلساستثنائياً على غير العادة؛ لمناقشة قضية ،ويجب على رئيس المجلس الموافقة على طلبهم خالل

( )21يوماً من يوم استالم كتاب الطلب .واذا رفض يقوم سكرتير الحزب بعقد جلسة لمجلس

الفرع(موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
ثانياً -رئيس مجلس الفرع:

 رئيس مجلس الفرع هو الجهة التنفيذية التي تنفذ نشاطات الفرع .وهو مسؤول أمام الحزبومؤسساته؛ ألجل عمل الفرع.

 رئيس مجلس الفرع يتم انتخابه في انتخابات عامة ،مباشرة ،متساوية ،بواسطة أعضاء مجلسالفروع (موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،

ثالثاً -اللجان الثانوية في مجلس الفرع:
 مجلس الفرع مخول بإنشاء لجان ثانوية وتحديد صالحياتها .وفي هذه اللجان يمكن أن يعملأعضاء للحزب من غير أعضاء المجلس.

 رؤساء اللجان الداخلية في الفروع هم جزء من اللجان الداخلية العامة في الحزب ،ويشكلون جزًءامنها(موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،

محكمة الحزب:
 المحكمة هي المؤسسة القضائية العليا في الحزب ،وهي ال تخضع لسلطة أي جهة أخرى خارجالحزب.
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 المحكمة هي صاحبة الصالحيات لتفسير النظام الداخلي للحزب ،وهي المخولة إللغاء أي تعديلعليها مناقض لقانون الحزب.

 -تتكون المحكمة من ( )18عضواً ومنهم رئيس المحكمة ونائبه ،على أن يكونوا من أصحاب الخبرة

في العمل في المحاكم اإلقليمية العامة ،أو من لديهم خبرة قضائية أو عملوا في هذا المجال لمدة

( )10سنوات.

 -ال يمارس أعضاء محكمة الحزب أي عمل آخر في الحزب إلى جانب عملهم هذا.

 من مهام المحكمة الموافقة على سحب عضوية األعضاء أو رفضها ،وألي عضو حق االستئنافعلى ق اررات محكمة الحزب.

 المحكمة هي من تحدد إجراءات العمل داخل المحكمة أو تغييرها أو تعديلها .وعليه يتم نشر هذهالتعديالت لمؤسسات الحزب وأعضائه عبر موقع الحزب اإللكتروني.

 -ق اررات المحكمة يجب أن تنشر عبر موقع الحزب اإللكتروني ،دون ذكر أسماء.

 محكمة الحزب يجب أن تكون مركبة من ثالثة قضاه وعلى رأسهم رئيس المحكمة .وفي حال رأىرئيس المحكمة ضرورة توسيع تركيب المحكمة أكثر من ثالثة قضاه ،فإنه مخول بذلك على أن

يكون العدد فردياً.

 محكمة الحزب مخولة بالنظر في الخالفات الداخلية بين األعضاء في الحزب ،وذلك في الخالفاتالحزبية المتعلقة بمؤسسات الحزب.

 المحكمة مخولة بمناقشة نتائج االنتخابات أو المعارضة عليها ،أو أي انتخابات داخل الحزب،ومخولة بأن توقف عمل أي عضو في أي مؤسسة من مؤسسات الحزب.

 المحكمة مخولة باتخاذ ق اررات وأحكام واضحة حول أي قضية وفق مبادئ العدالة. -ق اررات المحكمة يجب أن تكون باألغلبية.

 المحكمة مخولة بتجميد عضوية أي عضو أو سحبها ،إذا تبين أن العضو أخل بقوانين الحزببشكل واضش ،أو أنه أصبش عضواً في حزب آخر.

 -أي استئناف على أي قرار للمحكمة يتم تقديمه للمحكمة خالل ( )21يوماً من القرار.

 -بموافقة األطراف المتنازعة فإن المحكمة مخولة في الفصل في أي صراع داخل الحزب.

 رئيس المحكمة هو من يحدد آلية عمل المحكمة .وهو مخول برفض أي دعوى يعدها غيرمجدية(موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
اللجان البلدية:

 قبل عام من انعقاد االنتخابات للبلديات والسلطات المحلية ،تشكل في الحزب اللجان البلدية،وتعمل طوال العام وفق توجيهات السلطات المحلية ومجالس الفروع.
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 تقوم اللجان البلدية بالتشاور مع مجالس الفروع ومؤسسات الحزب حول كافة نشاطات الحزب فيالبلديات والسلطات والمجالس المحلية ،وترفع توصياتها لمجلس الفرع.

 كل لجنة بلدية يكون عدد أعضائها ( )7أعضاء ،منهم رئيس اللجنة ،وأصحاب الخبرات الحزبية،ومن يمتلكون خبرة في شؤون البلديات والسلطات المحلية وانتخاباتها.

 أي اتفاقيات أو تحالفات سياسية في مجال البلديات يتطلب موافقة مجالس الفروع. -أعضاء الفروع هم من يصادقون على توصيات اللجان البلدية ونشاطاتها.

 -يعين سكرتير الحزب رؤساء اللجان البلدية واثنين من أعضاء اللجنة ،ومركز الحزب ينتخب اثنين

من أعضاء اللجان الفرعية للعمل في هذه اللجنة .ورؤساء الفروع يختارون االثنين اآلخرين(موقع

حزب البيت اليهودي.)2015 ،

الرقابة الداخلية للحزب:
 يعين الحزب لجنة داخلية ألجل اإلشراف على أمور الرقابة الداخلية في الحزب ،وهذه اللجنة يكونلها رئيس وهو مراقب الحزب ،وكل ذلك حسب القانون.

 يعمل في لجنة الرقابة ثالثة من أعضاء الحزب القدماء الجديرين بهذه المهمة ،ويشترط أن يكونواأصحاب خبرة كبيرة في مجال الرقابة لمدة ال تقل عن عشر سنوات.

 ال يشترط أن يكون مراقبو الحزب وأعضاء اللجنة ملتزمين بعضوية الحزب ،لكنهم يوقعون علىوثيقة والء للحزب ولوظيفتهم.

 -كل أعضاء الحزب ومؤسساته المختلفة خاضعون لرقابة لجنة الرقابة.

 -نشاطات لجنة الرقابة المهنية ال تكون خاضعة لسلطة أي مؤسسة في الحزب.

 -لجنة الرقابة مخولة بطلب مساعدة من ذوي الخبرة واالختصاص خارج المؤسسة الحزبية.

 تراقب لجنة الرقابة النشاطات المالية للحزب وكذلك ميزانية الحزب ،وتدقق في كشوف حساباتهم،وتحرص على مصداقية التعامل المالي ،وتحاول تنفيذ ق اررات مراقب الدولة داخل مؤسسات

الحزب.

 لجنة الرقابة ترفع تقاريرها وتوصياتها لمراقب الحزب ،الذي يقوم بدوره بعد االطالع وابداء الرأيبرفع توصياته إلى رئيس الحزب وسكرتير الحزب.

 أي عضو في الحزب وأي موضوع وأي مؤسسة يجب أن تلتزم باالمتثال لق اررات لجنة الرقابة فيحال استدعائه .وأن يرسل لها التقارير المطلوبة بشكل كامل دقيق.

 تعرض لجنة الرقابة في بداية كل عام خطة عملها السنوية على سكرتارية الحزب ،وسكرتاريةالحزب مخولة بالمصادقة عليها ،وادخال تغييرات أو تعديالت عليها.
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 -إضافة إلى خطة المراقبة الداخلية ،فإن لجنة الرقابة مخولة بإجراء رقابة خاصة على كل مؤسسة

من مؤسسات الحزب بشكل مفاجئ ،والقيام بإجراءات غير مذكورة في خطة الرقابة السنوية .أيضاً

اللجنة مخولة بإجراء رقابة مفاجئة على أي مؤسسة في الحزب بطلب من رئيس الحزب أو سكرتير

الحزب(موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
لجنة االنتخابات:

 -بالتزامن مع انتخابات مركز الحزب ،يتم انتخاب لجنة انتخابات مكونة من سبعة أعضاء من غير

العاملين في أي مؤسسة أخرى داخل الحزب ،ويجب أن يكونوا أعضاء في مركز الحزب ،ويجب
أال يرشحوا أنفسهم ألي انتخابات داخل أو خارج الحزب.

 يقوم مركز الحزب بانتخاب أربعة أعضاء من المركز للعمل في لجنة االنتخابات بطريقة تصويتكل عضو لمرشحين اثنين فقط ،ورئيس الحزب يقوم بتعيين ثالثة آخرين ومنهم رئيس اللجنة.

 يجب أن تكون ق اررات لجنة االنتخابات بموافقة كل أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيس اللجنة .وفيحال امتناع األعضاء عن الحضور للتصويت فإن رئيس اللجنة مخول بعقد جلسة بدون الحضور

الكامل.

 لجنة االنتخابات هي من تحدد مهامها .وق اررات لجنة االنتخابات يجب أن تنشر لألعضاء عبرموقع الحزب اإللكتروني.

 يشترط على لجنة االنتخابات دعوة ممثلين عن المرشحين للمشاركة في نقاشاتها ،بما يضمن عدمالمساس بعملها.

 لجنة االنتخابات مسؤولة عن أي انتخابات داخل الحزب ،من حيث تحديد عدد األعضاءالمرشحين ،وطريقة االنتخابات وآليتها ،وجدول االنتخابات الزمني ،واإلعالن عن النتائج.

 تمتلك هذه اللجنة صالحيات خاصة بها؛ فهي قادرة على إصدار األوامر في مجال االنتخاباتحتى للسكرتير ،وألي عضو حامل مسمى في الحزب.

 -لجنة االنتخابات تتشاور مع سكرتير الحزب ومحاسب الحزب حول مصاريف االنتخابات.

 يقع على عاتق اللجنة مسؤولية وضع آليات تضمن أن تكون االنتخابات نزيهة متساوية ،وتعكسرغبة المرشحين والمنتخبين.

 -الدعاية اإلعالمية االنتخابية هي من صميم عمل لجنة االنتخابات .وهي من تحدد مصروفاتها.

 لجنة االنتخابات مخولة إعطاء األوامر ألي مرشش بالكف عن تصرف معين ،أو القيام بتصرفمعين .ولديها الصالحيات إللغاء ترشيش أي مرشش في حال عدم االلتزام بتعليماتها.

 -لجنة االنتخابات مخولة بمعاقبة أي مرشش قام باختراق تعليمات لجنة االنتخابات وأوامرها.
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 لجنة االنتخابات مخولة إلنشاء لجان فرعية لها وفق الصالحيات المعطاة لها ،ألجل القيامباإلشراف والمراقبة على االنتخابات في الحزب ،ولهذه اللجان الفرعية صالحيات المعاقبة.

 -لجنة االنتخابات مخولة للتوجه للمحكمة لالستفسار عن أمور خاصة بعملها.

 -محكمة الحزب ال تستقبل أي شكاوي ضد لجنة االنتخابات (موقع حزب البيت اليهودي.)2015 ،
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