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 من داين حىت ترامب... اكتمال انزايح "اليمني" اإلسرائيلي حنو "اليسار" 
 يف منظومة االستعمار االستيطاين اإلسرائيلي 

  1بدر  عثمان  أشرف  أ.
 

أي   عقد  اقرتاب  مع  و"اليسار"  "اليمني"  سؤال  يثار 
الصهيوين.   الكيان  داخل  ومن   يّدعي انتخاابت  البعض؛ 

شافري   جرشون  "اليمني"  Gershon Shafirبينهم  أبّن   ،
الليكود    ، اإلسرائيلي  حزب  مقدمته  وأداته    Likudويف 

أمونيم   غوش  حركة  على  Gush Emunimاالستيطانية  عمل   ،
الصهيونية  السالم"    استبدال  مقابل  "األرض  وصيغة  العلمانية 

، مما تسبب يف إعاقة عملية  Oslo Accordsابلشرعية الدينية. فوقف ضّد عملية أوسلو  
سلمية.  لتسوية  والتوصل  2التفاوض 

عملية    وجدت  وهل  االدعاء؟  هذا  دقة  مدى  فما 
حدود   على  مستقلة  فلسطينية  دولة  وقيام  لتسوية  ستؤدي  ضمن    1967سلمية كانت 

يوجد   وهل  ذلك؟  حتقق  دون  االنتخايب  "اليمني"  صعود  وحال  الدولتني"،  "حل  منوذج 
؟  1967فرق جوهري بني "اليمني" و"اليسار" فيما يتعلق مبستقبل املناطق املستعمرة سنة  

هذه األسئلة وغريها ستحاول هذه الورقة اإلجابة عليها من خالل حتليل ودراسة الواثئق  
ملوضوع، بواسطة حتليل املصادر األولية من واثئق أرشيفية مّت الكشف  والنصوص املتعلقة اب 

، تتعلق مبحاضر جلسات احلكومة اإلسرائيلية وجلسات جلنة املدراء، ابإلضافة   عنها مؤخرًا
، وابالستعانة بدراسات أرشيفية تتعلق جبلسات  Knessetإىل حماضر جلسات للكنيست 
 

الدراسات اإلسرائيلية من   1 أشرف عثمان بدر: ابحث فلسطيين، وأسري حمرر. حاصل على درجة املاجستري يف 
له عدة مقاالت يف 2014جامعة القدس يف سنة   العربية. شارك ابلعديد من املؤمترات، وُنشرت  اللغة  ، ويتقن 
 صحف وجمالت حمّكمة. 

2  (Oakland, California: University of California  Occupation, A Half Century of Gershon Shafir

Press, 2017), p. 85. 

 جرشون شافي 
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  Yehiel Admoniموين  أد   جلنة االستيطان، مثل كتاب حييئيل 
اليهودية  الوكالة  يف  االستيطان  قسم   Jewish  مدير 

Agency for Israel  عالوة على حتليل خطة "صفقة ،
على    القرن".  طرأت  اليت  التطورات  تتبع  سيتم  مث  ومن 

احملتلة سنة   يتعلق ابألراضي  فيما  يمينية  ال ،  1967التوجهات 
بتوجهات "اليسار" اإلسرائيلي، من خالل استعراض موقف    ومقارنتها 

كال الطرفني من االستيطان وكيفية حّل الصراع. مع إدراكنا صعوبة تصنيف األحزاب اإلسرائيلية  
حلركة الصهيونية االستعمارية ذات  حتت مظلة "اليمني" أو "اليسار"، فجميعها نشأت يف سياق ا 

الصبغة العنصرية، لكننا يف هذه الورقة سنستخدم مصطلح "اليمني" و"اليسار" مبعناه السياسي  
الدارج يف وسائل اإلعالم، مع التحفظ على استخدامه. وسنلجأ للرتكيز على مواقف حزب العمل  

Labor Party    وسلفه مبايMapai    يف "اليسار" اإلسرائيلي، والليكود كنموذج ميثل التيار السائد  
   كنموذج ميثل التيار السائد يف "اليمني" اإلسرائيلي.   Herutحريوت  وسلفه  

انتخاب أحزاب  الورقة أبّن االنزايح الذي حصل يف اجملتمع اإلسرائيلي حنو  جتادل هذه 
"اليمني"، ال يعين ابلضرورة تغليب الربانمج السياسي اليميين، الرافض ألي تسوية سلمية على 
أساس منوذج حّل الدولتني. فانتخاب اإلسرائيليني لليمني متأثر بعوامل اقتصادية وأمنية ابلدرجة  

 حييئيل أدموين 

 حزب العمل حزب الليكود 
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سياسية. ا وليس  عقود   3ألوىل  مدى  على  اليمينية  املواقف  تطورت  فقد  متاماً،  العكس  وعلى 
مناطق   عدة  67استعمار  إىل  الورقة  قسَّمت  ذلك  وإلثبات  اليسارية.  التوجهات  تبين  ابجتاه   ،

الوطنية" اإلسرائيلية من  "الوحدة  استعراض موقف حكومة  يتم  التمهيدي  املدخل  بعد  أقسام، 
. ومن بعدها االنتقال إىل حتليل املوقف اليساري واليميين من  1967اضي احملتلة سنة  مستقبل األر 

واالستيطان فيها، قبل انطالق عملية أوسلو وبعدها. ومن   1967مستقبل األراضي احملتلة سنة  
ترامب   دوانلد  األمريكي  الرئيس  رؤية  مع  مقارنة  واليت   Donald Trumpمث عقد  لـ"السالم"، 

القرن"،   بـ"صفقة  عليها  ملعسكر    وأخرياً...اصطلح  احلايل  من  املوقف  و"اليمني"  "اليسار"  ي 
 . 1967مستقبل املناطق احملتلة سنة  

 
 :لمدخ

تقسيم اليت 1789سنة    إىل  ويسار   ميني  إىل   السياسية  التيارات   يعود    الثورة   فيها   انتصرت   ، 
بـ   4الفرنسية.   و"اليمني"؛   "اليسار"  ملفهوم  )الربملان(، احلاضنة"  املؤسسني  جملس"أنتج ما عرف 

 الفرنسية السابقة   امللكية  أنصار  بينما   اجمللس،  رئيس   يسار  على  جيلسون  اإلصالح  أنصار  فكان
  اليساري   الوسط  اىل  ينقسمون   كانوا  والذين  الوسط،  يف  جيلسون  املستقلني  واحلياديني .  ميينه  على

  ينادون   الذين  "،Montesquieuفكر "مونتيسكو    أنصار  كانوا من  الوسط  اليميين، ميني  والوسط
  فكان  الوسط  يسار  شيوخ. أما  وجملس  أعيان  جملس  هلا  ويكون  بربيطانيا،  شبيهه  دستورية  حبكومة

 

الزيتونة للدراسات   3 الناخب اإلسرائيلي، مركز  قرار  العوامل املؤثرة يف  املعلومات، انظر: أشرف بدر،  للمزيد من 
 ، يف: 2015/ 11/3واالستشارات، بريوت،  

https://www.alzaytouna.net/2015/03/10/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-    
%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7/#.YAGQOygzazc 
  )العتبة  مطر  حسن  تعريب   ،للمفهوم  نقدية  أبستمولوجية  رؤية:  واليسار  اليمني  هرندي،  عباسي وسجاد  حممد  4

 . 20، ص (2017 االسرتاتيجية، للدراسات اإلسالمي املقدسة: املركز العباسية

https://www.alzaytouna.net/2015/03/10/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7/#.YAGQOygzazc
https://www.alzaytouna.net/2015/03/10/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7/#.YAGQOygzazc
https://www.alzaytouna.net/2015/03/10/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7/#.YAGQOygzazc
https://www.alzaytouna.net/2015/03/10/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7/#.YAGQOygzazc
https://www.alzaytouna.net/2015/03/10/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7/#.YAGQOygzazc
https://www.alzaytouna.net/2015/03/10/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7/#.YAGQOygzazc
https://www.alzaytouna.net/2015/03/10/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7/#.YAGQOygzazc
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 املساواة  عدم  أصل  من  تنبع  جملسي األعيان والشيوخ، ألهنا  فكرة  رفض  الذي  لليسار  أقرب 
 االعتبار: بعني األخذ لكن جيب 5الوطنية. 
  املوقع  يعكسان  واليمني   اليسار  إن  املطلقة،  املصطلحات  من   ليسا  واليمني   اليسار  أنّ 

  تلك  تبادر  أن  احملتمل  ومن.  املراحل  من  مرحلة   يف   السياسية  اجلماعة   تتخذه  الذي  واملوقف
 اليسار   مفهوم   يكون  وعليه.  أخرى  زمنية   ومرحلة  فرتة   يف  موقفها  تغيري   إىل  نفسها   اجلماعة
 اليسار   إن   هلا،  أتثري   ال  جوفاء  أموراً   أهنا  تعين   ال  النسبية  هذه  أنّ   بيد  نسبياً،  مفهوماً   واليمني 
  من  ينتقالن  حموران  أو   طيفان  مها   بل  الثابتة،  النظرايت   من  جمموعتني   يقدمان   ال  واليمني 

  6آخر.  جيل إىل  جيل
أبّن بداية تشكل تكتلني لـ"اليمني" و"اليسار" يف   Yechiam Weitzجيادل حييعام ويتز  
. مع 1948سنة    "إسرائيل" ، ومل ينشأ مع بداية اإلعالن عن قيام  1965"إسرائيل" بدأ يف سنة  

  ، هو 1954سنة    7ماابم   انقسام  بعد  حدث   مهم   سياسي  تغيري  األخذ بعني االعتبار أبّن أول
 العامني   الصهاينة   -  املركزيني  احلزبني  توحيد  خالل  من  25/1/1961يف    "الليربايل  احلزب "  إنشاء

واحلزب The General Zionists—Tzionim Klaliym)تسيونيم كلليم   التقدمي   ( 

 

 . 30املرجع نفسه، ص  5
 . 33املرجع نفسه، ص  6
ت وداحأشومري هتسعري و ابني عمال ه  نتيجة احتاد متّ   1948سنة  أتسس اختصار ابلعربية لـ"حزب العمال املوحد"،   7

تسيون  -  ههعفودا اخلمسينيات .  الصهيونيني  Workers of Zion—Poʿale Tziyyon  بوعايل  يف  احلزب  اندى 
دستور   وضع، وفصل الدين عن الدولة و 1948يف مناطق    لغاء احلكم العسكري إضرورة سيطرة العمال، و بوالستينيات  

 ن عمل جلميع العمال، وتقوية اهلستدروت ماكأللبالد، والتقليل من الفوارق الطبقية داخل اجملتمع االسرائيلي، وتوفري  
Histadrutيف معظم االئتالفات  شارك    ، على صعيد املشاركة السياسية.  وسط ، ونزع السالح النووي يف الشرق األ
.  1965و  1961ما عدا الفرتة الواقعة بني    1977و  1955  خالل الفرتة  )العمل(  اليت شكلها حزب مباي احلكومية  

  إىل   انضم  مث  ،1984- 1968  خالل الفرتة  ،التجمع العمايل )املعراخ(  قائمة  ضمن  العمل  حزب  مع  احلزب  حتالف
  األخري   يف مؤمتره.  1992  سنة  من  ليشكلوا حزب مريتس ابتداء  Shinuiوشينوي    Ratzحزيب راتس    مع  التحالف

انظر: حزب العمال املوحد، موسوعة املصطلحات،    .وجوده  وإهناء   مريتس   مع  احلزب  دمج  األعضاء   قرر   1996سنة  
 https://bit.ly/2W3R4gCاملركز الفلسطيين للدراسات اإلسرائيلية )مدار(، يف: 
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هربوجروسفيت     وكان .  (Progressive Party—Miflaga HaProgresivit)هامفلجاة 
اللذين    8الوسط.  ميني  ملعسكر  السياسية  القوى  توحيد  حنو  أوىل  خطوة  أتسيسه احلزبني    كان 
على  الليربايل  احلزب   شكال جمتمعني    وهي  واليته،  املنتهية   الكنيست  يف  مقعد  14  قد حصال 
اليت أجريت   اجلديد  يف الكنيست  10حريوت.  وحركة   9مباي   بعد  الكنيست،  يف  كتلة  أكرب  اثلث

 

،  2017  آذار/ مارس   ، 163  كتدره   ، 1967- 1965  إسرائيل   يف   اجلديدة   السياسية   اخلريطة   تشكيلة   ويتز،   حييعام   8
 (. ابلعربية )   . 40ص  

ه، الذي ت هعفوداوداحأ  نتيجة امتزاج حزيب  1930سنة  أتسس  الذي    ،سرائيلإرض  أختصار ابلعربية حلزب عمال  ا  9
يف حزب    االندماجمث    ،The Young Worker —Hapoel Hatzair  وهبوعيل هتسعري  ،1944انشق عنه سنة  

مع التشديد على   "سرائيلإ رض "أتحقيق الصهيونية االشرتاكية يف باندى احلزب عند أتسيسه  .1968 سنةالعمل 
العمال ضمن  أوالسعي من    ، االستيطان االشرتاكي الشابة، والدفاع عن حقوق  نقابة  إجل تشجيع اهلجرة  طار 
  . توىل زعماء مباي 1948  سنةبعد قيامها    "سرائيل"إ صبح احلزب احلاكم يف  ، وأاهلستدروت  –العمال العربيني العام  

شكول،  أوحىت ليفي    Moshe Sharett  شاريت  ه مبوشي  مروراً   وريونجرائسة احلكومات لفرتة طويلة ابتداء من بن  
وكذلك تقلدوا الوزارات املهمة مثل وزاريت الدفاع واخلارجية. ومتكن احلزب من السيطرة على عدد كبري من البلدايت 

ىل انشقاق جمموعة  إو   ،عضاء منهأىل انسحاب  إدت  أية  زمات داخلأىل عدة  إتعرض هذا احلزب  .  والسلطات احمللية
طلق أقام كتلة جديدة  أوريون بنفسه عندما انشق و جوهذا ما فعله بن    ،قامة حركات سياسية وقوائم مستقلةإعنه و 

فتم االحتاد بينها    ، 1967حزاب العمالية بعد حرب  حصل تقارب بني األ".  سرائيل )رايف(إقائمة عمال  "عليها اسم  
خذت هوية مباي  ، أ1968 سنة خرى  حزاب العمالية األبعد االمتزاج مع األ. ضمن كتلة التجمع العمايل )املعراخ(

مباي، موسوعة املصطلحات، املركز الفلسطيين للدراسات اإلسرائيلية )مدار(،    . انظر: حزبفشيئاً   ابلذوابن شيئاً 
 https://bit.ly/2W5UjEnانظر: 

يتسل  إعضاء  أقامه  أحزب سياسي  . وهو  Etzel  يتسلمن أتسيس اإل  "احلرية"  االسم الكامل هو حركة حريوت  10
 ُعدَّت سلحتها. و أيتسل من تنظيمها و وتفكيك اإل  "سرائيل"إعالن عن قيام  مباشرة بعد اإل  1948سنة  السابقون  

، ويشري بياهنا السياسي  Jabotinsky  حلزب التصحيحيني الصهيونيني بقيادة جابوتنسكي  هذه احلركة امتداداً 
ىل إشار املتحدثون ابسم احلزب  أو   .رضه أوكمال الوطن يف    "،سرائيل"إىل ما تؤمن به: قدسية حدود  إالتأسيسي  

اجته احلزب حنو  ،  على صعيد العالقات الدوليةو ردن.  هو مصطلح يصلح لضفيت هنر األ   "سرائيل"إرض  أن  أ
ىل توسيع قاعدته إسعى احلزب بنجاح  .  عل حزب مباي العمايل لفرتة طويلةالغرب دون االحتاد السوفيييت كما ف

  سنة  قامة تكتل الليكودإ، مث  1965سنة    احالغاالنتخابية بواسطة التحالف مع احلزب الليربايل ضمن قائمة  
ىل إحزاب اليمينية بقيادة مناحيم بيغن، وبواسطة هذا التكتل جنح يف الوصول  من األ  بعضاً   والذي ضمّ   ،1973

اإلسرائيلية  1977سنة  احلكم   للدراسات  الفلسطيين  املركز  املصطلحات،  موسوعة  )حرية(،  حريوت  انظر:   .
 https://bit.ly/3gIRdPV)مدار(، يف:  
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مقعد.   17  حصل احلزب الليربايل على   1961/ 8/ 15انتخاابته يف  
.  اجلديدة  احلكومة  إىل  االنضمام  هو  للحزب   املركزي  السؤال  كان

قادة  رأس   على  صراع  هناك  كان  بينما   ذلك،  إىل  احلزب   طمح 
  بقيادة   مباي،  حزب   قدامى  أيَّد  فقد  املسألة،  هذه  حول  مباي  حزب 

  الوحدة "انضمام    احلكومة؛  شكَّل  الذي  Levi Eshkolليفي أشكول  
  ( Labour Unity—Ahdut HaAvoda)أحودات هعفوداه    "العمالية

  وذلك بدافع إهناء الصدع   الليرباليني؛   إضافة   وعارضوا   اجلديدة،   احلكومة   إىل 
  الذكرايت   بسبب   وانشقاقه عن مباي، ورمبا   1944سنة    حدث   الذي 

العامني" أحد مكوانت احلزب الليربايل،    "الصهاينة   مشاركة   عن   السلبية 
ديفيد   ، يف املقابل أيَّد ( 1955- 1952)     واخلامسة   الرابعة   احلكومتني   يف 

انضمامهم للحكومة خشية من انضمامهم حلريوت يف بن جوريون  
  11حال بقوا يف املعارضة. 

الليربايل حيث بدأ    املعسكر  يف  الشقوق  ومن مث بدأت   املعارضة،  يف"  الليربايل  احلزب "بقي  
  عمل  إطار  لتأسيس والتفت إىل العرض املغري جديد، شريك  عن  البحث يف التقدمياحلزب 

  سياسيني  تكتلني  يف إنشاء  1961سنة    أسهمت تشكيلة احلكومة  مشرتك مع حريوت. وهكذا 
 . ويسار ميني جديدين؛

  سياسية  كتلة  إنشاء   ملناقشة  حريوت   حركة  اقرتاح  على  الليربايل  احلزب   وافق  ،1964سنة    يف
العامني، وعارضه    20أيَّد االقرتاح  .  جديدة  عضو من احلزب    15عضو من الصهيونيني 

 كبرية   أغلبية   أيدت   1965ويف بداية    احلزب،   داخل   التوترات  تصاعدت  القرار   هذا   التقدمي، بعد 

 

 . 41ص  ، 1967-1965 إسرائيل يف اجلديدة السياسية اخلريطة تشكيلة ويتز،  حييعام 11

 ليفي أشكول 

 ديفيد بن جوريون 
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  أحد  ،Elimelech Rimaltرمييلت  أليمالك  اقرتاح احلزب  إدارة من
جبهة  إمكانية   ملعرفة  ،"العامنيالصهاينة  "  قادة   برملانية   إنشاء 

 كان  هنا  ومن.  أخرى  وعناصر"  حريوت   حركة"  مع  دميوقراطية
  Moshe Kolكول   موشيه  حيث أعلن   الرمسي   االنقسام  إىل  الطريق

الليرباليني  مشرتكة  أرضية  توجد  ال  أنه  ويف  حريوت،  وبني حركة  بني 
مارس   احلزب  حلّ   متّ   وهكذا،.  الليربايل  احلزب   انقسم  1965  آذار/ 

 Independentأتسيسه. وأتسس "احلزب الليربايل املستقل    من  سنوات   أربع  حنو  بعد  الليربايل

Liberalsوأعلنوا عن تشكيله،   الليربايل  الفصيل  من  أعضاء  سبعة  " على أنقاضه، عندما استقال 
 12."التقدمي احلزب " أتسيس  فعلياً  أعاد مما

 وأدت .  1965  كانون الثاين/ يناير  يف  الليربايل   واحلزب   حريوت   حركة  بني  االتصاالت   بدأت 
 Herut–Liberalsغاحال  )  الليرباليني  حريوت   كتلة   سياسية وهي  هيئة   إنشاء  إىل  املفاوضات 

Bloc—Gahal)    من الليرباليني. وبذلك   10من حريوت و  17مقعداً،    27ميثلها يف الكنيست
نشأة   منذ  األوىل  هبذا  "إسرائيل"وللمرة  الكنيست  يف  مباي  حلزب  معارضة  هنالك  تكون   ،

 بشأن  مستقل  موقف  اختاذ  ميكنه  الليربايل  احلزب   أن   على  صراحة  غاحال  اتفاقية   نصت  13احلجم. 
الدي  مسألة  كانت  األوىل  القضية.  كان خيتلف فيها مع حريوت   قضااي  ثالث    ن ابلدولة، عالقة 

 كانت املوقف  "أرض إسرائيل" الكاملة )حريوت كان يرفض قرار التقسيم(، والثالثة  كانت  والثانية
أقيمت .  1965سنة    اهتمام   حمل  أصبحت  واليت   أملانيا،  جتاه   بني   ديبلوماسية  عالقات   حيث 

  14أيده الليرباليني.، رفض حريوت ذلك لكن (الغربية  أملانيا) االحتادية أملانيا ومجهورية "إسرائيل"

 

 . 43-42املرجع نفسه، ص  12
 . 44املرجع نفسه، ص  13
 . 46املرجع نفسه، ص  14

 موشيه كول  
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يف املقابل، ويف النصف األول من سنوات الستينيات كان هنالك عملية مشاهبة يف معسكر  
املعراخ بتشكيل  هعفوداه  وأحودات  مباي  حزيب  قام  —The Alignment)"اليسار"؛ 

HaMaʿarakh)  جوريون بن  ديفيد  بقيادة  الوحدة  معارضي  فيه  انشق  الذي  الوقت  يف   ،
الوسط، ورايف كان  Rafi)رايف    "إسرائيل"لتشكيل قائمة عمال   املعراخ كان حزب يسار   .)

بدأت  مركز.    من  بتوجيه  1963  ديسمرب  األول/  كانون  يف  احلزبني  بني  االتصاالت   حزب 
  رمزي   مكان  يف  1965/ 5/ 20  يف  املعراخ  تشكيل  مراسم  أشكول رئيس احلكومة اجلديد. وجرت 

 General Federation)للعمال    العام   االحتاد   أتسس   حيث   القدمي،   Technionالتخنيون    مبن   يف 

of Labour in Israel—Histadrut)   ويف   . 1920  سنة
 15انشق بن جوريون عن مباي وشكل حزب رايف.  26/6/1965

وبينما كانت احلرب تلوح يف   1967عشية حرب حزيران/ يونيو  
ويوسف سافري    Menachem Beginاألفق، انضم مناحيم بيغن  

Yosef Safir   من غاحال للحكومة كوزراء
داين   موشيه  وكذلك  حقيبة،  بدون 

Moshe Dayan    من رايف كوزير للدفاع. ليمهد ذلك يف سنة
وأحودات   1968 مباي،  من  )املكون  العمل  حزب  إلقامة 

أقيم حزب املعراخ بني العمل ومبام    1969هعفوداه، ورايف(. ويف سنة  
Mapam .16  

 

 

 

 

 

 . 58-47املرجع نفسه، ص  15
 . 68املرجع نفسه، ص  16

 مناحيم بيغن

 موشيه داين 
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 : 1967 سنة املناطق احملتلةأواًل: املوقف من 

اليت  اإلسرائيلية  احلكومة  جلسات  حول  مؤخراً  اإلسرائيلي  األرشيف  عنه  ما كشف  يُظهر 
املناطق   السياسية اإلسرائيلية، فاحلكومة 1967احملتلة سنة  حبثت مستقبل  ، توجهات األحزاب 

وقتئذ متثل فيها مجيع أطياف احلقل السياسي اإلسرائيلي، من ميني ويسار. تظهر جلسة احلكومة  
أي بعد انتهاء احلرب بنحو أسبوع، أن احلكومة اإلسرائيلية كانت على استعداد   19/6/1967يف  

مقابل توقيع اتفاق "سالم" مع مصر وسورية،   1967ة  احملتلة سنللتخلي عن أجزاء من األراضي 
الطريان   يتم تعديل احلدود مبا يضمن "احتياجات إسرائيل األمنية"، مع ضمان حرية  على أن 
واملالحة يف مضائق تريان وخليج العقبة وقناة السويس، ومناطق منزوعة السالح يف شبه جزيرة  

ائيلية، وإبقاء مصري الضفة الغربية مفتوحاً بدون  سيناء، مع إبقاء قطاع غزة حتت السيادة اإلسر 
قرار ابنتظار ما ستسفر عنه االتصاالت مع النظام األردين. أما مشكلة الالجئني فيرتك التعامل 

لوكالة  (األونروا)  األدىن  الشرق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  معها 
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near 

East (UNRWA) الدول يف  بتوطينهم  التفكري  مع   ،
اتفاق   مظلة  حتت  الغربية  والضفة  سيناء  أو  العربية 
"سالم" مع الدول العربية، يتضمن توزيع املياه، مع بقاء 
القدس حتت السيادة اإلسرائيلية. وطاملا مل يوقع اتفاق 

   17حتت السيطرة اإلسرائيلية.   67"سالم" ستبقى مناطق  

 

 :امللف ،19/6/1067 جلسة: اإلسرائيلية احلكومة جلسات إسرائيل"، "دولة  أرشيف 17
   ISA-PMO-GovernmentMeeting-0002ees( . ابلعربية ) 
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يُظهر لنا حمضر االجتماع استعداد مجيع األطياف السياسية، من يسار مبا فيه مبام، وميني 
  1967احملتلة سنة  للتنازل عن أجزاء واسعة من املناطق    Mafdal ،18مبا فيهم حريوت واملفدال  

واليت كانت تسيطر عليها مصر وسورية، مقابل توقيع اتفاق "سالم" معهما، وإمجاع على ضّم 
القدس، والسيادة على قطاع غزة. أصر بيغن يف االجتماع على أن تتضمن صيغة أي اتفاق  

"يضمن   مبا  احلدود  تعديل  على:  تنص  عبارة  مستقبلي  "سالم" 
مطاطي عبارة  وهي  األمنية"،  إسرائيل  تعين احتياجات  قد  ة، 

األداين   وزير  لذلك  نبه  حرفياً  سيناء،  بنصف  زيراح  االحتفاظ 
يؤثر   19)املفدال(،  Zerach Warhaftig  فرهابتيغ مل  ذلك  لكن 

بتضمني هذا البند. استند بعض الوزراء يف موقفهم املؤيد  على اإلمجاع 
اتفاق   بعقد  تقبل  لن  العربية  الدول  أبن  االفرتاض  على  الصيغة  هلذه 

، وابلتايل ستتحول هذه الصيغة إىل جمرد حرب على ورق. عرّب عن ذلك  "إسرائيل" مع   "سالم" 
وزير الدفاع موشيه داين )رايف/ العمل(، بقوله: "لست أحلم أبن السوريني أو املصريني سيوافقون  

.على اتفاق سالم" 
20 

 

نفسهم أبهنم من الوطنيني. أتسس  أحزب سياسي من املتدينني الذين يُعرّفون  ،  فدال(املحزب املتدينني الوطنيني )  18
: احلزب بـ  . ينادي Hapoel HaMizrachi  وهبوعيل مهزراحي  Mizrachi  احتاد بني حزيب مهزراحي  نتيجة  1956سنة  
الدينية  ةوتقوي  "،سرائيلإدولة  "بناء   النواحي  واالجتماعية، وتنمية   ،واالقتصادية  ،والثقافية  ،منيةواأل  ،وجودها من 

وكل هذا من منطلق االلتصاق أُبسس الشريعة    "،سرائيلـ"إخالص واالنتماء لفراده، وتعميق اإلأحب الوطن بني  
.  مبنية على الشريعة  "سرائيل"إن تكون قوانني  أي  أ ن تؤثر على عملية استصدار القوانني،  أاليهودية، واليت جيب  

ىل حزب  إ  وبقي االئتالف متواراثً   ،حتالف هذا احلزب منذ أتسيسه مع حزب مباي يف تشكيل االئتالف احلكومي
  وخصوصاً   "،اليمني"وساط املفدال توجهات حنو  أيف    غلبخذت تأعندما    1977  سنةمباي حىت    لغاءإالعمل بعد  

ثناء االنتخاابت  يف أ  1977  سنةسقاط حكومة رابني  إيف    وابلفعل كان حزب املفدال مسهماً   .التقارب مع الليكود
 .نه بيغن زعيم الليكودوَّ ىل االئتالف احلكومي الذي كإانضم املفدال وقد  ،الليكوداليت فاز هبا للكنيست 

 . 7، ص 19/6/1067 جلسة: اإلسرائيلية احلكومة جلسات إسرائيل"، "دولة  أرشيف 19
 . 8املرجع نفسه، ص  20

 زيراح فرهابتيغ 



 11 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 

 موقف "اليسار" من التسوية السلمية واالستيطان قبل أوسلو:  اثنياً:

مما   قرار،  بدون  الغربية  الضفة  اإلسرائيلية مصري  احلكومة  تركت 
أفسح اجملال أمام املتنافسني الرئيسيني يف احلكومة اإلسرائيلية على 

و  داين،  الدفاع  وزير  أشكول،   ألونيغال  إ  وزيرال خالفة 
Yigal Allon    أحودات هعفوداه/ العمل(، لوضع رؤيتهما اخلاصة(

، موضع التنفيذ. وعلى الرغم من وجود تناقض 67هبما ملستقبل مناطق  
بينهما، إال أن كالً منهما عمل على فرض الوقائع على األرض حىت 

فعمد   احلكومة.  قبل  من  للتبين  قابلة  رؤيته  القائمة    ألونتصبح  االستيطانية  خطته  تنفيذ  إىل 
حالة    على برتسيخ  داين  قام  املقابل  يف  الفلسطينية.  األغوار  يف  املستوطنات  من  خط  بناء 

 "التطبيع" والدمج االقتصادي. 
 : Allon Plan  ألونخطة  .1

خبطته للحكومة حتت مسمى "مستقبل املناطق وطرق التعامل مع   1967/ 7/ 13يف    ألونتقدم  
 الالجئني". وتضمنت التايل:

 ستكون هنر األردن واخلط الفاصل للبحر امليت. "إسرائيل"حدود  .أ

كم يف غور األردن، والذي يتضمن عدد قليل   10-5ألغراض األمن يتم ضّم شريط بعرض   .ب 
من السكان، وشريط بعرض عدة كيلومرتات يف مشال شارع البحر امليت القدس، وكل جبل  
اخلليل، أو على األقل صحراء "يهودا" النقب، وتعديل حدودي طفيف يف منطقة جنوب  

 جبل اخلليل واللطرون. 

لـ .ج ضمها  سيتم  اليت  األراضي  هب   "إسرائيل"يف  اثبتة  ستقام  عسكرية  وقواعد  مستوطنات  ا 
 حلاجات األمن.

يف شرقي القدس سيقام حي يهودي ابإلضافة إىل إسكان يهود يف املربع اليهودي يف املدينة   .د
 القدمية.

 ألون غال إي
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تفتح مفاوضات مع قادة وممثلي الضفة إلقامة حكم ذايت عريب يف األراضي اليت ال تضم  .ه
عريب"إسرائيل"لـ ذايت  حكم  فيه  الذي  القسم  مع    .  مرتبط  اقتصادايً،    "إسرائيل" سيكون 

 واتفاقيات دفاع مشرتك، واتفاقيات ثقافية، وأيضاً إسكان الجئي غزة يف الضفة. 

ستعد احلكومة خطة تتضمن حّل مشكلة الالجئني على أساس التعاون اإلقليمي، ومساعدة  . و
 دولية، وستوطن احلكومة الالجئني يف الضفة وغزة.  

بعد معاجلة موضوع  لـ"إسرائيل"  ، سيكون ضمه الرمسي  "إسرائيل"من  قطاع غزة جزء ال يتجزأ   . ز
 21الالجئني فيه وخروجهم منه. وحىت ذلك الوقت سيتعامل معه كمناطق حمتلة.

عّدل داين فيما بعد على خطته بتخليه عن فكرة ضّم قطاع غزة، داعياً يف مقالة له نشرت  
  غري   ابالتصال   العربية، يسمح   السيادة   حتت   الشرق   إىل   الغرب   من   ممر   إىل حتديد   1976سنة  

  الضفة   على   ابلسكان   املأهولة   العربية   املناطق   بني   هللا،   رام   -   أرحيا   حمور   طول   على   املنقطع 
  جتد   أن   ميكن   اليت   الفلسطينية   اهلوية   مشكلة   الطريقة ميكن حلّ   وهبذه .  للنهر   والشرقية   الغربية 
  الوحدة   من   جزءاً   يشكل   لقطاع غزة أن   وميكن   واحدة،   فلسطينية   أردنية   دولة   يف   عنها   تعبرياً 

  البحر   على   الدولة   لتلك   ميناء   مبثابة   وتكون   ، "إسرائيل"   شرقي   ستنشأ   اليت   الفلسطينية   األردنية 
 22بري يربطها ببعضها.   املتوسط، عرب توفري طريق 

 

 لبحث   جاليلي  يسرائيل  مركز  ،1977-1967  األخضر  اخلط   بعد  ما  االستيطان  يف  التفكري  من  عشرية  أدموين،  حييئيل  21
 . )ابلعربية( 42، ص 1992 املوحد، الكيبوتس: تبنكني يد -الدفاع  قوة

22  , 1976 tober, Oc1, no. 55Yigal Allon, The Case for Defensible Borders, Foreign Affairs, vol. 

pp. 47-48. 
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  23ألون خطة 
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 خطة داين:  .2
، وحددت اخلطة خط األمن يف  1967وضع داين خطته أمام احلكومة يف آب/ أغسطس  

داخل الضفة الغربية )خبالف خط هنر األردن يف خطة ألون(، ومن أجل السيطرة على هذا اخلط  
إىل قمم اجلبال. البؤر اليت   "إسرائيل" اقرتح إقامة مخس بؤر استيطانية، ستكون مبثابة يد ممتدة من 

اقرتحها: الزاببدة )جنوب جنني(، وحوارة )جنوب انبلس(، وبيت إيل )مشال رام هللا(، وغوش  
)جنوب اخلليل(. كل واحدة من هذه البؤر ستحوي    Adorimوأدورمي    Gush Etzionعتصيون  

  "إسرائيل" صلة بـ قاعدة عسكرية، مالصق هلا مستوطنة أو مستوطنات "مدنية"، كل بؤرة تكون مت 
عرب طريق، وخط كهرابء، وماء، واتصاالت، ومنفصلة لوجستياً عن حميطها العريب، وتكون قاعدة  
عسكرية اذا اندلعت حرب. خبصوص مستقبل الضفة آمن داين أبنه سيكون هنالك "اتفاق بّناء"  

بحوا مواطنني  مع الفلسطينيني من خالل منح احلكم الذايت للفلسطينيني، لكن سكان الضفة لن يص 
 24إسرائيليني، وبشرط عدم حبث قضية الالجئني. 

 مام كتلة املعراخ يف الكنيست بقوله:أ   18/6/1968يف    ألونعرّب داين عن موقفه من خطة  
جيدة كخطة استكشاف، ولكن ليس كمقرتح مفاوضات، إذا كان    ألون إن خطة  

هنالك اختيار بني سالم مع مصر على أساس احلدود الدولية وبني اهلدنة عندما تكون 
شرم الشيخ بيدان، أفضل اخليار الثاين. جيب إقامة مستوطنات يف اجلوالن وغور األردن،  

ة اثنية ال خيطر ببايل االنسحاب  وتقوية غوش عتصيون، وإقامة مستوطنات يف سيناء. مر 
من شرم الشيخ... يف حال مل تقسم الضفة، لن يكون هنالك مكان ممنوع على اجليش  
اإلسرائيلي التحرك فيه، حنن سنقيم قواعد اثبتة على رؤوس اجلبال لن نتحرك من هناك، 
هذه أرض إسرائيل ومن هناك لن نتحرك. أشكول قال أبن احلدود ترسم على طول 

ر واجلبال، يوجد هنر واحد، األردن، وسلسلة جبال واحدة متر ابلضفة من الشمال  األهن 
. إذا قالوا نعم حنتاج أن نبحث  ألون إىل اجلنوب. سأفاجأ إذا ق ِبل  امللك حسني خطة  

 
23 .45 .Ibid, p 
 . 44، ص 1977- 1967 األخضر اخلط  بعد ما االستيطان يف التفكري من عشرية  أدموين، حييئيل 24
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هبا جبدية. حىت الساعة لست مؤمناً أبي اتفاق مع دولة عربية، أان مع تصوير الواقع كرتتيب  
   25اثبت.
اقرت  يف  حُبث  احلكومة  جلسة  داين يف  على    ورأى  .1968/ 2/12اح  قائمة  خطته  أن  داين 

املدن   إقامة  اليت تشغله هي مسألة ختصيص أراضي ميكن  املشاكل  "خريطة سالم"، وأّن أحد 
 قائاًل:  ،عليها

يف هذه الفرتة أقرتح أن نصادر )سواء مصادرة أم استئجار لفرتة طويلة كما حيدد وزير  
سنقول أن املصادرة هلدف عسكري، وهذا سيمرر األمر هبدوء، ألن احلديث  العدل(،  

أي   بدون  أصحاهبا  من  شرائها  سنستطيع  أننا  يل  ويبدو  صخرية،  أراضي  حول  يدور 
مشكلة. نقيم املدن األربع هبدف عدم االنسحاب من هناك، لنرى األماكن املستحوذ  

)يوم   الزمن  هناية  حىت  السنوات  بواسطتنا كل  لـ"دولة  عليها  بطرق  متصالت  القيامة( 
إسرائيل"، إلحاطة القواعد العسكرية مبستوطنات مدنية، هذا ليس اقرتاح جديد يل ولكم. 

  26. فالقواعد قائمة والطرق موجودة
تظهر خطة داين كأهنا تسعى لفصل الضفة الغربية وقطاع غزة عن "إسرائيل"، لكنها على 

"إسر  مع  اقتصادايً  دجمتهما  الواقع    اجملتمع   يف  الفلسطينيني  للسكان  دمج   دون  ائيل"، أرض 
بـ"التسويةألوناإلسرائيلي. عارض داين توجه   تبين   اإلقليمية"، والذي دعا فيها إىل  ، واملعروفة 

أجل حتقيق األمن وأكرب    "احلل األردين" الذي مبوجبه يتم عقد اتفاق "سالم" مع األردن، من
يف املقابل طرح داين ما عرف بـ"التسوية الوظيفية"    مساحة من األرض مع أقل عدد من السكان.

 الذايت، قد يتطور لدولة فلسطينية. احلكم أشكال من شكالً  الفلسطينيني القائمة على منح

 

 . 47املرجع نفسه، ص  25
 . 46املرجع نفسه، ص  26
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، وابلرجوع  1967واملناطق احملتلة سنة    1948قام داين مبحو احلدود بني املناطق احملتلة سنة  
سنجد كيف مّت ربط البنية التحتية املادية بني املنطقتني، من   27العاميني،إىل جلسات جلنة املدراء  

 الرسوم   خالل ربط شبكة الكهرابء، واملاء، واالتصاالت، وحىت املواصالت. ومل تكن معظم
موجودة. عالوة على   الدولية  احلدود  عرب  السلع  تبادل  متيز  اليت  واحلواجز  والتعريفات   اجلمركية

  اإلسرائيلية   مل ابلعملة اإلسرائيلية )اللرية وفيما بعد الشيكل(، فكانت البضائع ذلك، مّت فرض التعا 
  الرخيصة  يتم استغالل اليد العاملة الفلسطينية  املعاكس  االجتاه  ويف  احملتلة،  األراضي  تتدفق إىل

 .  واحدة  اقتصادية وحدة إىلفلسطني االنتدابية  حتويل إىل أدى مما 28، "إسرائيل" داخل
 اخلريطة يف قليب:   .3

كانت    ألونأو داين بشكل رمسي. لكن خطة    ألون جتنبت احلكومة اإلسرائيلية اعتماد خطة  
تنفذ على أرض الواقع من خالل وزارة العمل اليت يقودها، وترؤسه لقسم االستيطان. مشى  

بعد    Yisrael Galiliعلى خطاه فيما بعد الوزير يسرائيل جاليلي  
حزب   لنفس  ينتمي  والذي كان  االستيطان،  ملف    ألون توليه 

خريطة   لديه  هل  جاليلي  ُسئل  وعندما  هعفوداه(.  )أحودات 
بقليب؛ خريطة  أو االستيطان(، أجاب: "يوجد    إسرائيل"")لتوحيد  

وستبقى بقليب مهما مّت التوقيع عليه )يف حال وقع اتفاق سالم(، إذا  
دون    ألون فعلياً كان جاليلي ينفذ االستيطان حبسب خطة    29وقع".

 أن يعلن عن تبنيها بشكل علين. 

 

، وكانت مهمتها وضع سياسات  15/6/1967جلنة مكونة من املدراء العامني يف الوزرات اإلسرائيلية مّت تشكيلها يف    27
 .1967احلكم اإلسرائيلي يف مناطق 

 ( ابلعربية. )عكيفوت معهد ،61315/4- גל: ملف عليها، املستحوذ األراضي إسرائيل"، "دولة  أرشيف 28
  . 270، ص  2010  تبنكني،   يد:  جان   رمات  اخلط،  وراسم  املؤسسة   حارس  جاليلي،  ويسرائيل  شيفريس  عاموس   29

 ( ابلعربية)

 يسرائيل جاليلي 
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على العملية االستيطانية، إال أن األمور مل تسِر على األرض   ألونابلرغم من هيمنة روح خطة  
حبسب خطته، فتعدد الفاعلني عل الساحة اإلسرائيلية، قاد األمور حنو اجتاه آخر. جتسد ذلك 

يف خطته، ومن بعده االستيطان    ألونيف االستيطان بغوش عتصيون )اخلليل(، والذي مل ُيضّمنه  
، وتاله االستيطان يف سبسطية Kiryat Arbaʻة كرايت أربع  يف مدينة اخلليل وإقامة مستوطن

)القدس(.    Ma‘ale Adumim  وقدوم )انبلس(، وبيت إيل وعوفره )رام هللا(، ومعاليه أدوميم
وكانت أقرب لتصور داين الذي دعا إىل إقامة    ألونخرجت هذه املستوطنات وغريها، عن خمطط  
الدعاء أبن العملية االستيطانية سارت على األرض مدن يف داخل الضفة الغربية. لذلك ميكننا ا

 وداين.   ألونابلدمج بني خطيت 
"اليسارية"، برائسة أشكول،    1967دأبت حكومات ما بعد حرب  
بعدها حكومة جولدا مائري   على   ، 1969سنة    Golda Meirومن 

سنة   احملتلة  املناطق  يف  االستيطان  ضمت كلتا  1967ترسيخ   ،
العمل؛   إىل حزب  و"اليسار" )ابإلضافة  "اليمني"  أحزاب  احلكومتني 

من "اليمني"(. وابلتايل    30كان مبام من "اليسار"، وحريوت واملفدال 

 

ل مهزراحي، ين من اندماج حزبني مها مهزراحي وهبوعحزب مييين متطرف. تكوَّ   "احلزب الديين القومي"؛  هو  30
.  Hashomer  ، الذي أسس منظمة هاشومري Moses Shapira  شابريا  ه بزعامة موشي  1956  سنةوذلك يف صيف  

اختذ احلزب خطاً سياسياً يتمثل يف املشاركة يف احلكم؛ ابعتبار أن ذلك ميثل محاية للمصاحل الدينية، ولذلك فقد 
السياسية توجهاهتا  اختالف  على  اإلسرائيلية  احلكومات  من  العديد  يف  احلزب  احل.  شارك  لعدة تعرض  زب 

عن احلزب وشكل حزب اتمي    Aharon Abuhatzira  انشق أهارون أبو حصرية ،  1981سنة  انشقاقات؛ ففي  
انشق احلاخام حاييم    ،1983  سنةالذي أسسه اعتماداً على انتمائه لليهود الشرقيني. ويف    Tami  "تقاليد إسرائيل"

 — Zionist Religious Camp هيوين( مشكاًل حزب متساد )املعسكر الديين الص Haim Drukman وكمانر د

Matzad .    عاميطال  ، 1988  سنةويف يهودا  الراب  ميماد  Yehuda Amital  انشق  حزب    Meimad  مشكالً 
 ، فأبرزها: املبادئ اليت ينادي هباأما  .)معسكر الوسط الديين، أو اليهودية العقالنية(

لليهود يف  أوالً    التارخيي  التام ابحلق  اإلميان  ب:  إسرائيلـ"فلسطني، واإلميان       الكاملة، واالستيطان يف كافة    "أرض 
 =  ."األراضي الفلسطينية، لذلك يطلقون عليه مصطلح "أبو االستيطان

 جولدا مائي 
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مريت )وخليفتها  مبام  أن  صحيح  حوله،  احلزيب  اإلمجاع  من  واقع  على  االستيطان  س بين 
Meretz  ( حتفظت على االستيطان، وأّن الوزير الذي ميثلها يف احلكومة )يسرائيل ابرزيالي

Yisrael Barzilai  لكن  1969/ 6/7(، اعرتض على قرار احلكومة توسيع غوش عتصيون يف ،
جيدر    31رفض اعرتاضه مل يدفع حزب مبام للسعي إلفشال القرار أو حىت اخلروج من احلكومة.

اإلشارة هنا إىل موقف األحزاب املشاركة يف احلكومة من قطاع غزة، حيث كان هنالك إمجاع  
بني أعضاء احلكومة وأحزاهبم حوله. فالوزير موشيه كول الذي يصنف من احلمائم )احلزب  

يف   قال  املستقل(  إسرائيل 1971/ 12/10الليربايل  رمسي حلكومة  قرار  يوجد  ال  "صحيح،   :
طاع غزة، لكن فعلياً، كل األحزاب تتبن رأي يقول أبن القطاع جيب أن يكون  خبصوص ضّم ق

 جزء ال يتجزأ من دولة إسرائيل". يف هذا السياق يشري جاليلي: 

 

وتقوية وجودها من النواحي الدينية واألمنية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية،   "دولة إسرائيل"نياً: بناء  اث=
وكل هذا من منطلق االلتصاق    "،إسرائيلـ"اده، وتعميق اإلخالص واالنتماء ل وتنمية حب الوطن بني أفر 

قوانني  أن تكون  القوانني، أي  تؤثر على عملية استصدار  أن  واليت جيب  اليهودية،  الشريعة  أبسس 
 .مبنية على الشريعة "إسرائيل"

 .اثلثاً: تدريس الدين يف كافة املراحل التعليمية  
 . الب املدارس الدينية ابجليشرابعاً: أتييد خدمة ط  
 . خامساً: دعم املؤسسة القضائية احلاخامية )القضاء الشرعي(  
 . سادساً: التشدد يف احلفاظ على حرمة السبت  
والشعب اليهودي،    "إسرائيلـ"هي دولة الشعب اليهودي، والقدس ستبقى عاصمة أبدية ل   "إسرائيل"سابعاً:    

 .اليهود الصالة يف احلرم القدسي سوف تظل موحدة، ومن حقّ  وابلتايل
مبثابة    48"ترحيل الفلسطينيني" بشكل غري مباشر، ويرى أن فلسطينيي    Transfer  اثمناً: يؤيد الرتانسفري  

 ". من استئصاهلا على الفور بدّ  "خالاي سرطانية يف جسم إسرائيل؛ ال
  " السالم"من أجل إلغاء اتفاقيات أوسلو، وعدم االعرتاف ابلسلطة الوطنية الفلسطينية، وأتييد    اتسعاً: العمل  

تقرير املصري للفلسطينيني إال يف حدود احلكم الذايت   فقط، كما يرفض احلزب حقّ   " السالم "مقابل  
،  "فدالاملاحلزب الديين القومي ". انظر: أحزاب سياسية يف إسرائيل:  على السكان وليس على األرض 

  https://bit.ly/3gVetKMوكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية )وفا(، انظر:
 . 60ص  ،1977- 1967 األخضر اخلط  بعد ما االستيطان يف التفكري من عشرية  أدموين، حييئيل 31
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[ )منظمة احلارس  Young Guard— HaShomer HaTzaʿirهاشومري هتسعري ]
لكنيست  الشاب اليت انبثق عنها حزب مبام( تناضل يف ميدان هضبة اجلوالن، عضو ا

[ مييز  Ya’akov Hazanحازان  لكنه  والقدس،  قطاع غزة  بني  فرقاً  مبام ال جيد  [ من 
اآلن خبصوص   تغري حىت  هنالك  يكون  لن  ولذلك  األردن،  وغور  املذكورة  الثالثة  بني 

 32إقامة مستوطنات يف قطاع غزة.
ستيطان  وهذا يعين أن مبام )الذي انبثق عنه حزب مريتس( كان معرتض )شفهياً( على اال

 يف الضفة الغربية فقط، ويشارك يف االستيطان ابجلوالن وغريه. 
ابلرغم من اجلهود االستيطانية حلكوميت أشكول وجولدا مائري،  

إال أن بعض األحزاب اليمينية الصغرية، غري املشاركة يف احلكومة 
اعرتضت على "بطء" عملية االستيطان، متظهر ذلك ابعرتاض 

اتمري   مشوئيل  الكنيست  املركز    Shmuel Tamirعضو  )حزب 
اين، مستشهداً ابخلطوط العامة احلر/ ميني( على أداء احلكومة االستيط

اليت اعلنت احلكومة عنها، وبشكل خاص يف بند أ حتت عنوان "مهام  
فرع   قروية  4مركزية"،  الثابتة،  واملستوطنات  األمنية  املستوطنات  إقامة  "زايدة  تضمن  والذي   ،

الوطن"، أرض  على  اتمري.   33ومدينية،  حسب  احملررة"  "األراضي  يعين  الوطن  ومغزى كلمة 
عليه ابستعراض أداء احلكومة على مدى سنتني ونصف، مشرياً إىل املستوطنات   ألونن رد  فكا

يف اجلوالن    10مستوطنة، متوزعة كالتايل:    30، واليت وصلت إىل  1967اليت أقيمت يف مناطق  
يف مشال    3يف غور األردن وواحدة يف مرحلة البناء، و   5و يف مرحلة البناء،    4ابإلضافة إىل  

بوابة رفح، و   2سيناء و  البناء يف  البناء،    2يف مرحلة  يف غوش عتصيون وواحدة يف مرحلة 
 34، ابإلضافة إىل االستيطان يف اخلليل وشرقي القدس. Modi‘inوواحدة يف موديعني  

 

 . 105املرجع نفسه، ص  32

 ( ابلعربية )  .1071، ص 9/3/1970  السابعة، للكنيست  49 اجللسة الكنيست اإلسرائيلي، أرشيف 33
 . 1072املرجع نفسه، ص  34

 مشوئيل اتمي 
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رابني   إسحق  حكومة  خلفت    Yitzhak Rabinتعد  اليت 
امتداداً لسياسة االستيطان، إال أنه طرأ    1974حكومة مائري سنة  

وامليل ابجتاه خطة    ألونحتول يف التوجهات من حيث جتاوز خطة  
 ألونداين، جتسد ذلك إبقامة مستوطنات معاليه أدوميم، وكذلك 

وسبسطية وعوفره    Elon Morehموريه  
بتشجيع   أمونيم،  غوش  حركة  يد  على 

برييز   وقتئذ مشعون  الدفاع  وزير  الذي  Shimon Peresمن   ،
ترسخ   داين.  له  ينتمي  الذي  رايف  حلزب  سكرتري  سابقاً  كان 

عندما بدأ العمل يف   10/1974/ 29يف    ألونح خطة  التحرر من رو 
)القدس( كمنطقة صناعية.  أدوميم  ابلتزامن مع   35مستوطنة معاليه 

ذلك، ساند برييز جهود حركة غوش أمونيم لالستيطان ابلقرب من مراكز املدن الفلسطينية،  
مونيم خلطة داين، التقت مصاحل برييز "اليساري" مع حركة غوش أ  ألونيف حتول من خطة  

اليمينية املتدينة. كانت غوش أمونيم حتلم ابستيطان أرض األجداد للتهيئة لعودة املسيح املنتظر،  
بينما برييز كان حباجة لقوة بشرية لتنفيذ خمطط االستيطان. فمنذ بداية حركة االستيطان يف  

له "ال عانت الصهيونية من نقص القوة البشرية، هذا ما عربَّ عنه أشكول بقو   1967مناطق  
متظهر النقص يف القوة البشرية، يف أّن بعض    36توجد قوة بشرية إلقامة عشرات املستوطنات". 

فقط  املستوطنات كانت   من    37عائلة،   50- 40تضم  اهلجرة  لتشجيع  التوجه  مّت  لذلك 
مستوطنة    33. ابلرغم من ذلك أقيم يف فرتة حكومة رابني  67اخلارج لالستيطان يف مناطق  

  1976، ليبلغ ما أقيم من مستوطنات منذ حرب األايم الستة وحىت سنة  1967يف أراضي  

 

 . 102، ص 1977- 1967 األخضر اخلط  بعد ما االستيطان يف التفكري من عشرية  أدموين، حييئيل 35
 . 41ص  املرجع نفسه، 36
 . 189املرجع نفسه، ص  37

 إسحق رابني 

 مشعون بييز 
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  38، 1977مستوطنة إضافية خالل سنة    25مستوطنة، مع أخذ قرار إبقامة    76ما جمموعه  
إىل   املستوطنات  جمموع  حىت    101ليصل  إقامتها  عن  مسؤول  "اليسار"  مستوطنة، كان 

 . 1977سنة  
 املزدوج":خطة "العمود  .4

خطة للمدى الطويل لالستيطان،    1976وضع الربفيسور أبراهام فاكمان يف كانون الثاين/ يناير  
على طاولة رئيس احلكومة رابني، يف حال التوصل حلل سلمي. انطلقت اخلطة من االفرتاض أبن 
"العمود  اخلطة  الساحل. مسيت  واحد يف  فقري  على عمود  بنيت  تطورها  إسرائيل" يف   "دولة 

مع   ووصلهما  تطويرمها  يتم  حبيث  الغريب،  الفقري  والعمود  الشرقي  الفقري  العمود  املزدوج"، 
"العمود    8- 7بعضهما، ويدور احلديث هنا حول إسكان   إسرائيل"،  "دولة  مليون يهودي يف 

)شرم الشيخ( يف اجلنوب. عرض   Ofiraالشرقي" سيمتد من اجلوالن يف الشمال وحىت أوفريه  
ن منطقة ألخرى حبسب احتياجات األمن والرتتيبات السياسية. هذا العمود لن  العمود خيتلف م

. وسيتضمن تطوير ثالث مناطق، اجلليل والسهل "إسرائيل"يتضمن ضّم أعداد كبرية من العرب لـ
، وممر القدس، والنقب. تعزز اخلطة وضع القدس كعاصمة،  Ayalon  لونيف الشمال، وسهل أاي

تعزيز وضع القدس، وتطوير إيالت  كل مدن، وتشمل أرحيا هبدف  كما تتضمن استيطان على ش
واجلزء الشرقي من سيناء. اخلطة وبشكل ضمين تعين التخلي عن السيادة يف مناطق ابلضفة وقطاع  

مليون مستوطن يف العمود الشرقي. خبالف    2استيعاب    2000غزة. هدف اخلطة وحىت هناية سنة  
كضرورة أمنية، وإمنا كجزء من البنية املطلوبة    ، ال تتمسك خطة العمود املزدوج ابلغور ألون خطة  

اإلقليمي   النقاش  أكثر، حبيث أيخذ  أراضي  السعي حليازة  اعتبار  وليس من  إسرائيل"،  لـ"دولة 
ومة )التفاوض(. ومن انحية املستوطنني،  منحى وظيفي وليس كمي، مما يساعد يف عملية املسا 

 

 . 188املرجع نفسه، ص  38
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أن  وبني  إسرائيل"،  لـ"دولة  مكمل  يسكن يف جزء  أبنه  املستوطن  يعلم  عندما  فرق  هنالك 
   39يستوطن يف منطقة قد تتعرض لإلخالء يف أي تسوية سلمية مستقبلية.

ل"  تتساوق اخلطة مع "اإلمجاع الوطين" اإلسرائيلي، كوهنا مبنية على فكرة "أرض إسرائي
الكاملة، ويف الوقت نفسه متنح احلكم الذايت للفلسطينيني، مع إمكانية تطوره لدولة مستقلة مع 

عن سيادهتا يف مناطقهم، وحدود مفتوحة مع األردن. وقف وزير الزراعة حاييم    "إسرائيل"ختلي  
ة "صعبة  فيها مبالغ  ألون جبايت وجولدا مائري واحلركة االستيطانية على ميني اخلطة، بينما رأى  

التحقق"، فيما نظر رابني إليها ككسر للمنطق السياسي والدعائي املبين على اعتبارات أمنية 
فيها انحية إجيابية كخطة مضادة   تردد جتاهها، وإن كان قد رأى  أما جاليلي فقد  إقليمية. 

يدهتا  خلطة غوش أمونيم االستيطانية. ُعرضت اخلطة أمام ممثلي حركة االستيطان اهلستدروتية؛ أ
   40، ونتان بيلد.ألونجولدا وداين روزايل، وممثلي املستوطنات، وحتفظ عليها رابني، و 

خطة مفصلة لـ"العمود املزدوج"،   1977قدمت جلنة ختطيط االستيطان يف آب/ أغسطس  
أمهها:   من  البنود  بعض  هلا  وأضيف  للجمهور،  تنشر  ومل  اللجنة  يف  للنقاش  اخلطة  أعدت 

التمويل والتنفيذ، وأن التطوير الصناعي والزراعي فيها سيتم على أساس    إعطائها األولوية يف
العمل العربي، من أجل احملافظة على الطابع اليهودي للدولة. لكن تنحى نقاش اخلطة وإقرارها 

السياسي يف   االنقالب  بعد  اليومي  السياسي  النقاش  بوصول 1977عن جدول  واملتمثل   ،
  41. الليكود للحكم

 

 

 
 

 

 . 171-170املرجع نفسه، ص  39
 . 172املرجع نفسه، ص  40
 . 175-174املرجع نفسه، ص  41
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 : موقف "اليمني" من التسوية السلمية واالستيطان قبل أوسلو اثلثاً:
اليت  احلكومات  يف  مشاركته  مرحلة  مبرحلتني؛  أوسلو  قبل  "اليمني"  موقف  استعراض  مير 
يرأسها ويديرها "اليسار"، واليت عرّب عنه بيغن، ومرحلة توليه دفة احلكم واليت تظهر يف خطيت  

وخطة احلكم الذايت اليت   Matityahu Droblesومتتياهو دروبلس    Ariel Sharonأريل شارون  
 طرحها بيغن.

 مرحلة املشاركة يف احلكومات اليت يديرها اليسار: . 1 
، عن موقف "اليمني" يف حال حبث مستقبل 1967/ 6/ 19 بيغن يف جلسة احلكومة يف  عرّب 

الضفة الغربية، بقوله: "إذا حبثتم يف املوضوع )الضفة الغربية( سأقرتح كتابة أرض إسرائيل الغربية  
يسرائيل هامعرفيت ) (  Western Land of Israel—Eretz Yisrael ha-Ma'aravit  ارتس 

يتوافق ما قاله بيغن مع موقف "اليمني" اإلسرائيلي الذي يؤمن بـ"أرض   42هي بسيادة إسرائيل". 
إسرائيل" الكاملة، والسيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض قرار تقسيم فلسطني االنتدابية.  

الدمج ما بني أفكار    1968أما فيما يتعلق ابالستيطان، فقد اقرتح بيغن أمام احلكومة يف هناية  
من خالل إقامة "معسكرات" لسكان يهود يف أرحيا، واخلليل، وبيت حلم، ورام هللا،    وداين،  ألون

وانبلس، وطولكرم، وجنني، وقلقيلية، مقرتحاً زراعة مستوطنني يهود يف األماكن اليت يوجد لليهود  

 

 . 62ص   ،19/6/1067 جلسة: اإلسرائيلية احلكومة جلسات إسرائيل"، "دولة  أرشيف 42

 متتياهو دروبلس  أريل شارون 
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من انحيته أيد رأي بيغن إبقامة مستوطنة يف اخلليل، وإن كان اقرتاح    ألون فيها "حق اترخيي"،  
 43وداين.  ألونن مل يعتمد يف احلكومة، كما حصل يف اقرتاحي بيغ

 خطة شارون:  .2
، عنّي شارون كوزير للزراعة ورئيس اللجنة الوزارية  1977عقب وصول الليكود للحكم سنة  

 املصّغر  اإلسرائيلي  الوزاري  ، قّدم شارون خطته للمجلس1977/ 29/9لشؤون االستيطان. ويف  
لبحث   Political-Security Cabinet  ( كابينت)  والسياسية   األمنية  للشؤون عقد  الذي 

مستقبل الضفة الغربية. بنيت خطة شارون على خطة "العمود املزدوج" اليت قدمت سابقاً ومل 
وداين. تضمنت اخلطة شريط أمين   ألونتستوِف إجراءات اعتمادها، واليت تدمج ما بني خطة  

، فاخلطة  10/1977/ 2خلطة يف احلكومة االسرائيلية يف  على طول اخلط األخضر. مّت إقرار ا
تتوائم مع تصور احلكومة ورئيسها بيغن ملستقبل احلل السياسي يف الضفة الغربية وقطاع  

الغالبية  أّن  ابلذكر  اجلدير  من  الذايت.  احلكم  فكرة  على  والقائم    من   العظمى   غزة، 
  حنو   حيث مّت بناء   ؛ " شارون   خطة "   وفق   بناؤها   متّ   الغربية   الضفة   يف   اليهودية   املستوطنات 

يف   88   التحرير   ومنظمة   "إسرائيل"   وقعت   عندما   ، 1993- 1977  الفرتة   مستوطنة 
 44. " أوسلو   اتفاقية "   الفلسطينية 

يف ظّل غياب ذراع استيطاين حلزب الليكود استخدم شارون حركة غوش أمونيم، وكان قد 
، يف أثناء وساطته إلهناء أزمة  1974تعرف عليها عن قرب عندما عمل كمستشار لرابني سنة  

أن حيقق خمططه  لشارون  وما كان  احلكومة.  موافقة  دون  )انبلس(  سبسطية  استيطاهنم يف 
ونيم، صرح بذلك بقوله: "كنت أدرك متاماً، لوال غوش أمونيم والروح االستيطاين دون غوش أم

الرائدة اجلديدة اليت حشدهتا هذه احلركة لبقي مشروع الوجود اليهودي يف يهودا والسامرة حرباً 

 

 . 58، ص 1977- 1967 األخضر اخلط  بعد ما االستيطان يف التفكري من عشرية  أدموين، حييئيل 43
  ،1916-1967  وهم  أم   رؤية :  والسامرة  يهودا  يف   االستيطان  مشروع   / الواقع  صخرة  على  مسيانية   أريئايل،   شاؤول   44

 ( ابلعربية ) https://bit.ly/3oQ3OUh، انظر: 23-20، ص 2017 تشرين الثاين/ نوفمرب

https://bit.ly/3oQ3OUh


 25 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 

مل يبتدع شارون جديداً ابلتعاون مع غوش أمونيم، فقد سبقه إىل ذلك "اليسار"    45على ورق". 
 كان وزيراً للدفاع، فيما يتعلق ابالستيطان يف سبسطية وعوفره وبيت إيل.  ممثالً ببرييز عندما  

 46وقد مدحهم داين من قبله بقوله: "هي حركة رائدة ومهمة". 
1976خطة واخيمان   –  خطة "العمود املزدوج"

47 

 

 . 478(، ص 1992، ترمجة أنطوان عبيد )بريوت: مكتبة بيسان، مذكرات أرييل شاروندافيد شانون،  45
 . 181، ص 1977- 1967 األخضر اخلط  بعد ما االستيطان يف التفكري من عشرية  أدموين، حييئيل 46
الشاملة،    47 الدولية  1991-1976خطط االستيطان  الفلسطينية األكادميية للشؤون  ،  (PASSIA)، موقع اجلمعية 

 http://www.passia.org/maps/view/105نظر: ا
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 خطة بيغن للحكم الذايت: .3
 48، وتضمنت التايل: 1977/ 12/ 28طرح بيغن خطته للحكم الذايت يف  

 إهناء إدارة احلكم العسكري يف "يهودا والسامرة" وقطاع غزة.   سيتم  . أ 
"يهودا والسامرة" وقطاع غزة على يد السكان العرب يف    يف   العرب   يقام حكم ذايت للسكان  . ب 

 هذه املناطق ومن أجلهم. 
  اإلدارة   جملس   يعمل   عضواً،   11  يعني   إدارايً   جملساً   غزة   وقطاع   والسامرة"   "يهودا   سكان   سينتخب  . ج 

 الوثيقة.    هذه   يف   عليها   املنصوص   للمبادئ   وفقاً 
  اجلنسية،   أو   املواطنة   أساس   على   متييز   دون   أكثر،   أو   عاماً   18  العمر   من   يبلغ   مقيم   لكل   حيق  . د 

 . اإلدارة   جمللس   التصويت 
  25  العمر   من   يبلغ   اإلدارة،   جملس   إىل   امسه   ذلك   يف   مبا   املرشحني   قائمة   تقدمي   يوم   يف   مقيم   كل  . ه 

 اجمللس.   يف   يُنتخب   أن   له   حيق   أكثر،   أو   عاماً 
 . وسرية   ومتساوية   وشخصية   ومباشرة   عامة   انتخاابت   طريق   عن   اإلدارة   جملس   ينتخب  . و 
  سنوات   أربع   اإلدارة   جملس   عضوية   مدة   تكون  . ز 

   . االنتخاب   اتريخ   من 
 . حلم   بيت   اإلداري   اجمللس   مقر   يكون  . ح 
  ابلسكان   املتعلقة   اإلدارية   املسائل   ختضع  . ط 

  غزة   وقطاع   والسامرة"   "يهودا   يف   العرب 
 . اإلداري   اجمللس   لسلطة 

  قسم   . 3 الدينية،   الشؤون   قسم   . 2 التعليم،   قسم   . 1: التالية   األقسام   إدارة   اإلدارة   جملس   يتوىل    . ي 
  وزارة   . 7  والسياحة،   والتجارة   الصناعة   قسم   . 6  واإلسكان،   البناء   قسم   . 5  النقل،   قسم   . 4  املالية، 

 

 أرشيف الكنيست اإلسرائيلي، خطة احلكم الذايت اخلاصة برئيس احلكومة مناحيم بيغن، انظر: 48
    https://bit.ly/3reUxHA   )ابلعربية( 

 بيت حلم 
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  قسم   . 11  الالجئني،   أتهيل   إعادة   إدارة   . 10  والرعاية،   العمل   وزارة   . 9  الصحة،   وزارة   . 8  الزراعة، 
 . احمللية   الشرطة   قوات   على   واإلشراف   القانونية   اإلدارة 

 اإلسرائيلية.   السلطات   إىل   هبا   يعهد   سوف   غزة   وقطاع   والسامرة"   "يهودا   يف   العام   والنظام   األمن  . ك 
 له.   رئيساً   اإلدارة   ينتخب جملس  . ل 
 .  االنتخاابت   نتائج   إعالن   من   يوماً   ثالثني   بعد   اإلدارة   جمللس   األول   االجتماع   يعقد  . م 
  اخليار   منح   يتم   اجلنسية،   بدون   أو   اجلنسية   عن   النظر   لسكان "يهودا والسامرة" وقطاع غزة، بغض  . ن 

 األردنية.   أو   اإلسرائيلية   اجلنسية   على   للحصول   احلر 
  اإلسرائيلية،   اجلنسية   على   للحصول   بطلب   يتقدم   والذي   غزة،   " وقطاع   والسامرة   الساكن يف "يهودا  . س 

 . إسرائيل"   "دولة   يف   املواطنة   لقانون   وفقاً   عليها،   سيحصل 
سكان "يهودا والسامرة" وغزة، الذين خيتارون إبرادهتم احلرة، املواطنة اإلسرائيلية، حيق هلم أن   . ع 

 ي نتخبوا ويُنتخبوا للكنيست، حبسب قانون االنتخاابت. 
لالختيار   أردنيني، وفقاً  مواطنني  أصبحوا  من  أو  األردن،  مواطين  وغزة،  والسامرة"  "يهودا  سكان  . ف 

 .  الدولة   لتلك   االنتخاابت   قانون   مبوجب   اهلامشية،   األردنية   برملان اململكة   ي نتخبوا ويُنتخبوا يف   احلر، 
  والسامرة"   "يهودا   لسكان   األردين   الربملان   يف   التصويت   عن   الناشئة   اإلجابة على التساؤالت   سيتم  . ص 

 واألردن.   "إسرائيل"   بني   املفاوضات   يف   غزة   وقطاع 
  يف   القائمة   التشريعات   سرتاجع   واليت   اإلداري،  واجمللس   واألردن   "إسرائيل"   ممثلي   من   جلنة  تشكل  . ق 

  سيتم   وحتدد أايً من التشريعات سيتم االستمرار ابلعمل هبا واليت .  غزة   وقطاع   والسامرة"   "يهودا 
  اللجنة   هذه   قرارات   تتخذ .  اللوائح   لتعديل   اإلدارة   جملس   صالحيات   ستكون   وماذا   إلغاؤها، 
 .  ابإلمجاع 

  والسامرة"   "يهودا   مناطق   يف   واالستيطان   األراضي   شراء   "إسرائيل"   لسكان   سيكون مسموحاً  . ر 
  احلر   لالختيار   وفقاً   والذين   غزة،   وقطاع   والسامرة"   "يهودا   يف   يعيشون   الذين   العرب .  غزة   وقطاع 
 "إسرائيل".   يف   واالستيطان   األراضي   بشراء   هلم   سيسمح   "إسرائيل"،   ملواطين   املمنوح 
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  أراضي   إىل   اهلجرة   قواعد   لتحديد   اإلدارة   وجملس   واألردن   "إسرائيل"   ممثلي   من   جلنة   تشكيل   سيتم  . ش 
  لالجئني   السماح   سيتم   مبوجبها   واليت   القواعد،   هذه   اللجنة   ستضع .  غزة   وقطاع   والسامرة"   "يهودا 
  قرارات   تتخذ .  املناطق   هذه   إىل   ابهلجرة   معقول،   حدّ   إىل   وغزة،   والسامرة"   "يهودا   خارج   العرب 

 ابإلمجاع.   اهلجرة   جلنة 
  االقتصادي   النشاط   وحرية   التنقل   حرية   غزة   وقطاع   والسامرة"   و"يهودا   "إسرائيل"   سكان   سُيمنح  . ت 

 . غزة   وقطاع   والسامرة"   و"يهودا   "إسرائيل"   يف 
  األمور   مناقشة   لغرض   "إسرائيل"   حكومة   أمام   لتمثيله   أعضائه   أحد   بتعيني   اإلدارة   جملس   يقوم  . ث 

 .  املشرتكة   األمور   مناقشة   لغرض   األردنية   احلكومة   أمام   أعضائه   أحد   وميثل   املشرتكة، 
  أن   العلم   مع .  غزة   وقطاع   والسامرة"   "يهودا   على   ابلسيادة   ومطالبتها   حقها   على   حتافظ "إسرائيل"  . خ 

  املناطق   هذه   يف   السيادة   مشكلة   ترك   و"السالم"،   االتفاق   أجل   من   ، تقرتح   أخرى،   مزاعم   هناك 
 . مفتوحة 

  يضمن   خاص   اقرتاح   تقدمي   سيتم   القدس،   يف   الثالثة   لألداين   املقدسة   األماكن   إدارة   خبصوص  . ذ 
 . الدينية   األماكن   مجيع   إىل   الوصول   حرية 

 . سنوات   مخس   فرتة   بعد   الفحص   إلعادة   املبادئ   هذه   ستخضع  . ض 
 خطة دروبلس:  .4

يف   االستيطان  دائرة  )رئيس  دروبلس  متتياهو  قدم 
العاملية   الصهيونية   World Zionistاملنظمة 

Organization – WZO  للحكومة استيطانية  ( خطة 
، تعد مبثابة خطة عليا لالستيطان يف الضفة  1979سنة  

 الغربية.  
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 أهم األسس اليت تقوم عليها خطة دروبلس: 
املستوطنات احلفاظ على أمن "إسرائيل"، والتأكيد على احلق التارخيي اليهودي يف  اهلدف من   . أ 

 أرض فلسطني. 

 التجمعات االستيطانية املدينية من املمكن أن تتطور وتندمج مع بعضها البعض.  . ب 
 تقام املستوطنات فقط على أراضي تعود ملكيتها للدولة.  . ج 
فعلياً وعلى    49سنوات، تضم مخسة جتمعات استيطانية.   5مستوطن يف الضفة الغربية خالل    46إقامة   .د

   50من جمموع املستوطنات املوجودة يف اخلطة.   1985مستوطنة حىت سنة    13أرض الواقع، مّت إقامة  

 51خطة دروبلس 

 

، القدس: اهلستدروت 1983-1979لألعوام    والسامرة  يهودا  يف   االستيطان  لتطوير  رئيسي   متتياهو دروبلس، خمطط   49
 ( ة. )ابلعربي1979الصهيوين، قسم االستيطان،  

  ، 1916-1967 وهم  أم  رؤية :  والسامرة  يهودا  يف االستيطان  مشروع  /الواقع  صخرة  على  مسيانية  أريئايل،  شاؤول  50
 . 28، ص 2017 تشرين الثاين/ نوفمرب

 . املرجع نفسه 51
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 رابعاً: موقف "اليسار" من التسوية السلمية واالستيطان بعد أوسلو:   
، موقف "اليسار" و"معسكر السالم" 5/10/1995يلخص خطاب رابني يف الكنيست يف  

اخلطاب   أوسلو. وألمهية  اتفاق  التصديق على  أجل  ألقاه من  والذي  الصراع،  من مستقبل 
 سنستعرضه كما ورد: 

سيكون حتت مظلة أرض إسرائيل والذي سيتضمن معظم أراضيها  نرى أبن احلل الدائم  
ابلطبع، ال يتم التطرق  —ألرض إسرائيل، كما كانت حتت حكم االنتداب الربيطاين

اجلوالن السكان —هلضبة  ملعظم  )وطن(  بيت  سيكون  فلسطني  وجبانبها كيان 
أن يكون   الفلسطينيني الذي يعيشون يف قطاع غزة ويف أرض الضفة الغربية. حنن نريد

كيان أقل من دولة ويدير بشكل ذايت حياة الفلسطينيني اخلاضعني حلكمه. حدود 
يف احلل الدائم ستتخطى احلدود اليت كانت قبل حرب األايم الستة،  دولة إسرائيل حىت  

التغيريات الرئيسية  . 1967حزيران    4لن نرجع حلدود   — وليست كلها—وهذه هي 
واليت نراها ونريدها يف احلل النهائي: يف البداية وقبل كل شيء القدس موحدة، واليت  

زئيف   أدوميم وجفعات  معاليه  أيضاً  ، كعاصمة إلسرائيل،  Givat Ze'evستتضمن 
وبسيادة إسرائيلية، مع احلفاظ على حّق أبناء الدايانت األخرى، املسيحية واإلسالم، 

نهم املقدسة، وفقاً لشعائرهم الدينية. سيتم تثبيت حدود حبرية الوصول والعبادة يف أماك
الدفاع عن دولة إسرائيل يف غور األردن، ابملعن الواسع هلذا املفهوم. التغريات ستشمل  

، ومستوطنات أخرى واليت معظمها  Beitar، بيتار  Efratضّم غوش عتصيون، أفرات  
ستة. إلقامة كتل استيطانية،  موجودة شرق ملا كان "اخلط األخضر" قبل حرب األايم ال 

)قطاع غزة(، أيضاً يف    Gush Katifوكنت أمتن لو كان مثلهم، مثل غوش قطيف  
قدم برانجمه    العمل،  حزب  قلبها  ويف  احلكومة،  هذه  الكنيست،  يهودا والسامرة. أعضاء

  للناخبني   أوضحنا   احلالية،   الكنيست   انتخاابت   قبل   ]قدَّموا برانجمهم[ جلمهور الناخبني. حىت 
  دولة   على   ولو أنه ليس يف كامل أرض إسرائيل،   حىت   يهودية،   دولة   نفضل   أننا   فرصة   كل   يف 

  كان   الغربية.   والضفة   غزة   قطاع   يف   يعيشون   فلسطيين   مليون   2.2  انجتة عن ضم   القومية   ثنائية 
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— ذلك   يف   احلق   اليهودي   للشعب   أن   ونعتقد — أرض إسرائيل الكاملة   بني   االختيار   علينا 
  من  وأكثر  يهودي  مليون   4.5  حالياً   سكاهنا   عدد   يبلغ   القومية   ثنائية   دولة   يعين   هذا   ولكن 

  وقومي. وبني دولة   وسياسي  ديين  منفصل،  كيان فلسطيين، والذين يعتربون  ماليني   3
 نكون  أن  إرادتنا،  مبحض  اخرتان،.  يهودية  دولة  هناك  ستكون  ولكن  أراضيها،  يف   أصغر

 عريب  مبليون  القومية  ثنائية  دولة  أبن  مقتنعون  ألننا يهودية  دولة   اخرتان.  يهودية  دولة   يف
  الدولة  وهي  إسرائيل،  لدولة  العاملي  اليهودي  املصري  حتقيق  على  قادرة تكون  لن  فلسطيين
 52اليهودية.

التزم حزب العمل ابلرؤية اليت طرحها رابني، واليت تفسر مفهوم احلزب لنموذج "حّل الدولتني"،  
  ، 2013نتخاابت الكنيست بعد سنة  يف ا فلو استعرضنا الربامج االنتخابية حلزب العمل اإلسرائيلي  

ائيلي على  لوجدان أهّنا تنص على الدعوة حلّل الدولتني، واالتفاق بني الطرفني الفلسطيين واإلسر 
احلدود بعد تبادل األراضي، حبيث يراعى وجود التجمعات االستيطانية يف الضفة الغربية وأبهّنا  
اإلسرائيلية   السيادة  حتت  ستبقى  فإهّنا  للقدس  ابلنسبة  أما  اإلسرائيلية،  السيادة  حتت  ستبقى 

السماوية    حياء اليت يقطنها اليهود"، مع مراعاة حرية وصول أصحاب الدايانت "وخصوصاً األ
الثالث هلا، وكبقية األحزاب الصهيونية يعرب حزب العمل يف برانجمه االنتخايب عن رفضه لعودة 

 53الالجئني إىل أرض إسرائيل.
 

 خامساً: موقف "اليمني" من التسوية بعد أوسلو: 
رفض "اليمني" اتفاقية أوسلو حتت مربرات أمنية ودينية/ اترخيية. عرّب عن ذلك بنيامني نتنياهو  

Benjamin Netanyahu    من خالل 1995/ 5/10يف رده على خطاب رابني يف الكنيست يف ،

 

  عشر،   الثالث  للكنيست  وسبعون   وستة   ثالمثائة  اجللسة:  خاصة  جلسة   اإلسرائيلي،  الكنيست  أرشيف   52
 ( ابلعربية . )5/10/1995

بريوت،    53 واالستشارات،  للدراسات  الزيتونة  مركز  اإلسرائيلي،  الناخب  قرار  يف  املؤثرة  العوامل  بدر،  أشرف 
 . 18، ص 11/3/2015
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الذايت   لليهود يف أرض فلسطني، وأّن احلل يكمن يف منح احلكم  التارخيي"  بـ"احلق  التذكري 
 ، وليس دولة قد تتطور لتشكل خطر أمين على "إسرائيل"، قائالً: للفلسطينيني

زمالئي أعضاء الكنيست، املوضوع ال يتعلق ابليسار أو اليمني، الليكود أو العمل،  
بيل ] أمام جلنة  ديفيد بن جوريون، عندما مثل  قيام الصهيونية،   Peelهذا أساس 

Commission  سنة وأعلن  1937[  بيده  التناخ  رفع  أرض  ،  من  موقفنا  هذا 
 ال   اليت  السهولة   هبذه  الوطن   قلب   عن   )رابني( ختليت  أنك  عجب  إسرائيل،....، ال

  غازي  وكأنه  يشعر  من  فقط .  السهولة  هبذه   ومنزله   بلده   عن  يتخلى  ال   فالرجل .  تصدق
  أسالفه   أرض  يعد   الطريقة   هبذه   يشعر  من  فقط.  الطريقة  هبذه   يتصرف   لص،  أجنيب،

  أكرب   هو  الكنيست،  أعضاء  هذا،  .منه  للتخلص  يتوق  وعبئاً   ،كأهنا ممتلكات عقارية
أمنية  —أخرى   خماطر   أيضاً   أرى  أنين  لكم  أؤكد  أن  أريد.  االتفاقية  هذه  يف   أراه  خطر

وسياسية    هو   االتفاقية   هذه  يف  األساسي  اخلطر  لكن.  جداً   خطرية—واسرتاتيجية 
  فقدت   أمة  حبقها،  تؤمن   ال   ابحلق. أّمة   واالعرتاف   واإلميان،  ابلرؤية،  أحلقته  الذي   الضرر

  ما  أننا تعلم  وأنت  أجله؟  من والنضال  وجودها  عن  الدفاع  يف  ستستمر كيف   حلمها،
  خط "  عند  يتوقف   لن  احلق  عن   الطوعي  تنازلك  ألن  صعبة،  صراعات  نواجه  زلنا

 ... سيدي .1947  وخطوط   1967  وخطوط  القدس  إىل  سينتقل.  مصطنع"  أخضر
  أن   يف  احلق  لنا  فليس  وأرئيل،  اخلليل  يف  نكون  أن  يف  احلق  لدينا  يكن  مل   إذا  الرئيس،

 احلكم   خطة   جلرياننا  نقدم  املوقع  هذا   إسرائيل.... من   أرض  يف   مكان  أي   يف   نكون
  على   احلفاظ  فقط من خالله  وميكن  وحمرتم،  الئق  اقرتاح  وهو  الذاتية،  لإلدارة  الذايت

  كامب   إىل  ذهبنا  لذلك   مع الفلسطينيني،  حلّ   إىل   احلاجة   ندرك  وأمننا. حنن   حقوقنا 
حكم  إدارايً   استقالالً   نقدم  وابلتايل  ومدريد،   ديفيد   سيدي   اي  ذايت   للفلسطينيني. 

  مكتظة   مناطق  يف  وشؤوهنم  حياهتم  الفلسطينيون  فيها  يدير  ذاتية  دولة، إدارة  وليست
  واجليش — اإلسرائيلي  واجليش.  يهودية  أمنية  مبناطق  حماطة  العرب،  ابلسكان

  بعض   بدأ  وقد  خطتنا،  هي  هذه.  األمن  عن  مسؤول  سيكون—فقط  إلسرائيليا
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  منذ   الليكود   حكومات   تقودها  اليت   السالم   حتركات   يف  تدرجيياً   معها  ابلتصاحل   جرياننا
 تقومون  الليكود،  مدرسة   من  الذايت   احلكم  خطة  تنفيذ  ستار  حتت  أنتم،  .ديفيد  كامب

  تدرجيياً   وستنتشر  شيء،  كل   على  فلسطينية  دولة   تقوم   فلسطينية، اليوم   دولة   بتأسيس  اليوم 
  سيقف   احلدود  هذه  وداخل  اخلطرة،  1967  خطوط  حىت  والسامرة   يهودا  أحناء   كل  يف

  اجلنود   هؤالء.  األسلحة  أبفضل   جمهزين  اجلنود  من  اآلالف  عشرات  من   مسلح  جيش
 هو  هذا.  هناك  ويهربون  هناك  من   خيرجون  الذين  لإلرهابيني   غطاء  ابلفعل  اليوم  يقدمون

 54أوسلو.  اتفاقيات جوهر

يف    متسك  نتنياهو  طرحه  مبا  الليكود  قادة 
الكنيست، إىل أن خرج أريل شارون عن هذه الرؤية  

  ، 2003عندما وافق على خطة خريطة الطريق سنة  
واملبنية على حّل الدولتني. وانسحابه بعد ذلك 
من قطاع غزة بعد انشقاقه عن الليكود وتشكيله 

يف  Kadimaحلزب كادميا   التحول  يتوقف  مل   .
مني" عند شارون بل انتقل إىل نتنياهو، أيقونة "اليمني" الرافض لنموذج حّل الدولتني. مواقف "الي

، عن موافقته على 2009سنة    Bar-Ilan Universityليعلن يف خطاب له يف جامعة ابر إيالن  
فكرة إقامة دولة فلسطينية جبانب "دولة إسرائيل"، تكون منزوعة السالح )والسيادة(، وذلك بعد  

الضمانة  اعرتاف   ما منحنا هذه  "إذا  قائاًل:  اليهودي،  للشعب  بـ"إسرائيل" كدولة  الفلسطينيني 
اخلاصة بنزع السالح والتدابري األمنية الالزمة إلسرائيل وإذا ما اعرتف الفلسطينيون إبسرائيل كدولة  
للشعب اليهودي، فإننا سنكون مستعدين ضمن تسوية سلمية مستقبلية، للتوصل إىل حّل يقوم  

 55لى وجود دولة فلسطينية منزوعة السالح إىل جانب الدولة اليهودية". ع
 

  عشر،   الثالث  للكنيست  وسبعون   وستة   ثالمثائة  اجللسة:  خاصة  جلسة   اإلسرائيلي،  الكنيست  أرشيف   54
 ( ابلعربية . )5/10/1995

 /gRngNC3https://bit.ly، انظر: 14/6/2009خطاب نتنياهو يف ابر إيالن، موقع وزارة اخلارجية اإلسرائيلية،  55

 حزب كادميا 
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 200356خطة خريطة الطريق  

 سادساً: رؤية ترامب لـ"السالم" )خطة "صفقة القرن"(:  

"الوطين"   اإلمجاع  نقاط  على  لـ"السالم"  ترامب  رؤية  لعودة  بنيت  رفض  من  اإلسرائيلي، 
الالجئني وبقاء القدس موحدة حتت السيادة اإلسرائيلية، وضمان أمن "إسرائيل"، يف مقابل كيان  

 

 انظر: ،)PASSIA) شؤون الدوليةلموقع اجلمعية الفلسطينية األكادميية ل 56
 http://www.passia.org/maps/view/121     

http://www.passia.org/maps/view/121
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فلسطيين ال يتمتع ابلسيادة، أقل من دولة وأقرب للحكم الذايت. تشري  
اخلطة إىل األسس اليت ُبين عليها التصور اإلسرائيلي ملستقبل عملية  

بواسطة  الكنيست    "السالم"،  يف  رابني  خبطاب  االستشهاد 
وهي  1995سنة   احلل،  ملستقبل  رؤيته  فيه  يفصل  والذي   ،

أقرت بناء عليه اتفاقية أوسلو يف الكنيست، ومل  األساس الذي  
حبسب ادعاء خطة ترامب.    57ترفضها القيادة الفلسطينية وقتئذ، 

 58من منازهلم"، — العرب أو اليهود—تنوه اخلطة إىل أنه "جيب أال يتطلب السالم اقتالع الناس
،  1967إخالء أي مستوطنة يف الضفة الغربية. وتدور اخلطة حول عدم العودة حلدود مبعن عدم 

فقد نصت على: "ال تعتقد دولة إسرائيل والوالايت املتحدة أن دولة إسرائيل ملزمة قانونياً بتزويد  
وبوجوب توفر "حدود آمنة لدولة إسرائيل،    59مئة ابملئة"،   1967الفلسطينيني أبراضي ما قبل عام  

عبء  دون أن تضطر القتالع أي مستوطنة"، مع إمكانية إجراء تبادل لألراضي للتخلص من  
، حبيث تصبح "منطقة املثلث )كفر قرع، 1948الفلسطينيني املتواجدين يف املناطق املستعمرة سنة  

وعرعرة، وابقة الغربية، وأم الفحم، وقلنسوة، والطيبة، وكفر قاسم، والطرية، وكفر براء، وجلجولية(  
ة، فقد نصت  ومن انفلة القول، أن اخلطة أشارت إلسقاط حّق العود  60جزء من دولة فلسطني".

أما   61". لن يكون هنالك أي حق يف العودة أو استيعاب أي الجئ فلسطيين يف دولة إسرائيل"
ما يتعلق بسيادة الدولة الفلسطينية املوعودة، فقد مّت اإلشارة إىل أن "السيادة مفهوم غري متبلور  

 62وضات السابقة"، تطور على مّر الزمان. إن فكرة السيادة كانت حجر عثرة ال لزوم له يف املفا
63ولذلك ستبقى السيادة اإلسرائيلية على اجلو، 

لقدس حتت وستبقى ا  64واملياه، وغور األردن.  

 
57  White House, “Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and 

Israeli People,” January 2020, p. 3, https://bit.ly/2Ka712q   
58 .8Ibid, p.  
59 .12Ibid, p.  
60 .13Ibid, p.  
61 .32Ibid, p.  
62 .9Ibid, p.  
63 .3Ibid, p.  
64 .13Ibid, p.  

  دوانلد ترامب

https://bit.ly/2Ka712q
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جلنة فستكون هنالك  أما ابلنسبة للسيادة على املعابر؛  65. بدون تقسيمو سرائيلية السيادة اإل
حكم تت  ،كيي مر أفلسطينيني و   3سرائيليني وإ  3شراف على املعابر، مكونة من  منية مشرتكة لإلأ

عالوة على ذلك، ويف انتقاص من السيادة القانونية    66. فراد وحركة األ (  االسترياد ) بعبور املواد اخلام  
للكيانية الفلسطينية، نصت اخلطة على "عدم اختاذ أي إجراء ضّد أي مواطن إسرائيلي أو مواطن  

األنرتبول  أمريكي   قانوين    Interpolلدى  نظام  أي  االقتضاء)أو  أو  (  عند  إسرائيلي  غري 
   67".أمريكي

ما هو مطروح يف خطة ترامب هو عبارة عن تقنني للمستوطنات اليت مّت  :  خالصة القول
بناءها على أرض الضفة الغربية، وتكريس للواقع السياسي واألمين احلايل الذي تعيشه السلطة 

لـ"إسرائيل" للسيادة، وتبعية  التصريح أبن  .  الفلسطينية، من فقدان  يتم  فتحت ستار دخاين 
هذه الكيانية الفلسطينية املوعودة عبارة عن دولة فلسطينية، لكنها يف اجلوهر ليست أكثر من  
ت عنه البنود املتعلقة ابلسيادة واحلدود، وبشكل مباشر البنود اليت جيب أن  حكم ذايت؛ عربَّ

التحرير الفلسطينيةتت والسلطة الفلسطينية يف فرتة املفاوضات، فقد نصت    كفل هبا منظمة 
يف إشارة مباشرة إىل جوهر   68،"زايدة تطوير املؤسسات الالزمة للحكم الذايت"اخلطة على  

 ". دولة فلسطينية"الكيانية الفلسطينية املستقبلية، واملدعوة زوراً  
 
 
 
 

 
65 .17Ibid, p.  
66 .24Ibid, p.  
67 .39Ibid, p.  
68 .39Ibid, p.  
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 69القرن" خطة صفقة خطة ترامب " 

 
 
 
 

 
69 .41Ibid, p:  
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 سابعًا: املوقف احلايل ملعسكري "اليسار" و"اليمني" من مستقبل فلسطني احملتلة      
 : 1967  سنة              

فلسطني احملتلة  يتماهى "اليسار" مع "اليمني" يف املوقف السياسي املتعلق مبستقبل  
السياسية  1967سنة   الساحة  على  اآلن  الدائر  والتنافس  بشكل  ،  يدور  اإلسرائيلية 

حصري بني األحزاب اليمينية، أما أحزاب "اليسار" فهي خارج دائرة التأثري السياسي  
البسيطة بني   الفروقات  البقاء. ابلرغم من ذلك توجد بعض  وتكافح حاليًا من أجل 

 مواقف األحزاب اإلسرائيلية الرئيسية، سنستعرضها يف السطور الالحقة: 
 ": "اليسارموقف معسكر . 1

يعد البعض حزيب العمل ومريتس مبثابة العمودين الذين يقوم عليهما معسكر "اليسار" يف  
"إسرائيل". ميكننا القول أبفول جنم احلزب الرئيسي يف معسكر "اليسار"، وهو حزب العمل، 
السياسية، وانفضاض اجلمهور اإلسرائيلي عنه، وحتوهلم حنو   الرؤية  افتقاد  فاحلزب يعاين من 
أحزاب "اليمني". حاول حزب العمل استعادة جزء من شعبيته املفقودة ابلتماهي مع "اليمني"؛  
لكن استطالعات الرأي تشري إىل تراجعه واحتمالية عدم جتاوزه نسبة احلسم يف االنتخاابت  

 .  (2021القادمة )آذار/ مارس 
العمل  انضم   املنصر أبيض،    - أزرق  لتكتل  حزب  االئتالفية  احلكومة  مقابل  يف  مة؛ 

حقيبتني وزاريتني. وقد وافق على وثيقة اخلطوط العريضة لسياسات احلكومة، واليت حتوي  
  اليهودي"   تتعلق ابلرؤية السياسية، وتدور حول ما يسمى حّق "الشعب   بنود   9بنداً منها    14
اليهودي"، واحلفاظ    للشعب  والتارخيي  القومي  "الوطن  "إسرائيل"،   أرض  يف  سيادة   ذات   دولة  يف

على "الطابع اليهودي للدولة"، والعمل جبد من أجل زايدة هجرة اليهود من مجيع دول العامل  
يف "مجيع أحناء البالد" ابلرتافق مع العمل على تطوير النقب  إىل "إسرائيل"، وتعزيز االستيطان  
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الوارد يف االتفاق االئتاليف    عالوة على ذلك، وافق احلزب على الربانمج السياسي للحكومة   70واجلليل. 
الليكود وأزرق   تكتلي  اتفاقيات    واملتمثل يف ضمّ   أبيض،   - بني  الغربية، وتطوير  الضفة  مناطق يف 

، لتنفيذ رؤية  األمريكية   التنسيق بشكل كامل مع الوالايت املتحدة ، وضرورة  مع "اجلوار"   " السالم " 
 71. ( " صفقة القرن " )   " لسالم ـ"ا ترامب ل 

الساحة  على  البقاء  أجل  من  فينازع  "اليسار"  معسكر  على  احملسوب  مريتس  حزب  أما 
السياسية، بوقوفه شبه منفرٍد بربانمج سياسي مبين على منوذج حّل الدولتني. لكن وابلرغم من 
ميارسها،   اليت  السياسية  التعمية  للحزب،  السياسي  الربانمج  استعراض  عند  لنا  يتضح  ذلك، 

إىل "حّل الدولتني"، كستار دخاين ليخفي جوهر موقفه. فهو يستخدم حتقيق مستخدماً الدعوة 
األمن كمدخل لتوقيع اتفاق "سالم" مع الفلسطينيني، كما أنّه ال يدعو إىل منوذج دولتني قائم  

يونيو   حزيران/  من  اخلامس  خطوط  إىل  الكاملة  العودة  إخالء 1967على  إىل  يدعو  وإمنا   ،
القانون "غري  من املستوطنات  األكرب  العدد  تضم  اليت  املستوطنات  ابقي  وضّم  و"املعزولة"،  ية" 

، وهذا يتماهى مع "صفقة القرن"،  1:1املستوطنني، ضمن اتفاقية تبادل لألراضي على أساس  
ورمبا كان االختالف الوحيد بني مريتس وابقي األحزاب الصهيونية هو قبوله مببدأ تقسيم القدس  

يظهر مريتس   72ليني، مع ترتيبات متفق عليها حول األماكن الدينية. بني الفلسطينيني واإلسرائي
لكنه يف   الدولتني،  لنموذج حل  بتبنيه  "الصقورية"  اليمينية  األحزاب  "محائمي" وسط  كحزب 

يعارضه كالمياً  الذي  االستيطان،  ابملوقف من  يتعلق  فيما  يقنن   ،اجلوهر ال خيتلف كثرياً  لكنه 
 لى أساس فكرة تبادل األراضي. وجوده يف أي حّل مستقبلي، ع

 
 

 

، املركز الفلسطيين  قضااي إسرائيليةأشرف بدر، حكومة الضم اإلسرائيلية: تغيري يف الشكل ال يف اجلوهر، جملة    70
 . 88، ص 2020، 78للدراسات اإلسرائيلية )مدار(، العدد 

 . 93املرجع نفسه، ص  71
 )ابلعربية( /Z4boJt3https://bit.ly، انظر: 8، ص 2021موقع حزب مريتس،  الربانمج السياسي، 72

https://bit.ly/3boJt4Z
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 موقف معسكر "اليمني":  .2
أكثر  يكون  من  على  اليمينية  األحزاب  بني  التنافس  حيتدم 
تشدداً وتطرفاً، فالتنافس يف الوقت احلايل بني األحزاب اإلسرائيلية  

هو على من يكون أكثر "ميينية". يتمظهر ذلك يف انشقاق جدعون  
 New  عن الليكود وتشكيله حزب "أمل جديد  Gideon Sa'arساعر  

Hopeأنباء صحفية وقد وردت  برانمج    "،  توجه ساعر إلعالن  عن 
الليكود، ليضمن أصوات املستوطنني، يتضمن السعي لضم   سياسي أكثر ميينية من برانمج 
تبناها حزب   اليت  القرن"  "صفقة  وراد يف  هو  منها، كما  أجزاء  وليس  الغربية  الضفة  كامل 

 الليكود كربانمج سياسي، وكخطوط عريضة يف احلكومة املنصرمة.
 Naftali  يربز يف "اليمني" حزب "ميينا" برائسة نفتايل بينيت 

Bennett  وهو حزب مكون من ائتالف بني ثالثة أحزاب ميينية ،
اليهودي   البيت   The Jewish Home (HaBayitوهي: 

HaYehudi)  اليمني اجلديد، واالحتاد الوطين )تكوما(. طرح بينيت ،
ينطلق من فكرة إدارة الصراع  فيما سبق تصوره للحل السياسي، الذي 

واحلل املؤقت. ُبين منوذج بينيت على فكرة ضم مناطق ج يف الضفة 
اإلسرائيلية للسكان الفلسطينيني املتواجدين فيها، مع إعطاء حكم ذايت  ومنح اجلنسية  73الغربية،

وهذا برانمج سياسي    74للفلسطينيني يف الضفة الغربية بشرط عدم السماح ألي الجئ ابلعودة، 
 متوافق مع "صفقة القرن". 

 

% من أراضي الضفة الغربية، وختضع مبوجب اتفاق أوسلو للسيطرة اإلسرائيلية بشكل كامل، يعيش   62متتد على    73
 مستوطنة وبؤرة استيطانية.  235ألف مستوطن إسرائيلي، يف  325ألف فلسطيين، و 150فيها 

 ، انظر:23/2/2012، العربي % من الفلسطينيني، موقع واال 2% من األرض، 60مبادرة بينيت: ضم   74
    https://bit.ly/38thOxW  )ابلعربية( 

   جدعون ساعر

 ت نفتايل بيني

https://bit.ly/38thOxW
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أما حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيجدور ليربمان، فيقرتح زعيمه 
هتجري  عرب  وذلك  واجلغرايف،  السكاين  التبادل  على  قائماً  حالً 

سنة   احملتلة  فلسطني  يف  القاطنني  الفلسطينيني  ،  1948السكان 
ابلتزامن مع ضّم املستوطنات واملستوطنني لـ"إسرائيل"، وابلتايل يتم  

دون   املعضلة  حبدود  حّل  أغلبية 1967التقيد  حتقيق  يتم  مث  ومن   ،
يهودية يف "إسرائيل"، والتخلص من اخلطر الدميوجرايف الذي يشكله 

 أيضاً؛ هذا الربانمج يتوافق مع "صفقة القرن".  75. 1948سنة   فلسطني احملتلةالفلسطينيون يف 

 

 اخلالصة واالستنتاجات: 
"اليمني" اإلسرائيلي انزايحه حنو الربانمج السياسي الذي أسس يُظهر التتبع التارخيي ملواقف  

له "اليسار"؛ فيما يتعلق مبستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة. فعدا عن توافق "اليمني" و"اليسار"  
تبن   الالجئني،  السيادة اإلسرائيلية، ورفض عودة  القدس "املوحدة" حتت  إبقاء  املوقف من  يف 

انية حلزب العمل، وجتسد ذلك يف اعتماد خطة "العمود املزدوج" اليت "اليمني" الرؤية االستيط
خطط هلا وحبثت يف حكومة العمل، وقد أشرف على تنفيذها شارون، واليت تدمج ما بني رؤييت  

 االستيطانية.   ألونداين و 
قوم  متركز اخلالف بني "اليسار" و"اليمني" حول الكيانية الفلسطينية املستقبلية، اليت ميكن أن ت

يف الضفة الغربية وقطاع غزة. رفض "اليمني" مبدأ قيام دولة فلسطينية وفق "منوذج حّل الدولتني"،  
وبعدما كان يرفض وجود أي سيادة غريب هنر األردن )كما عرب عن ذلك بيغن يف جلسة احلكومة  

ذلك خبط 1967/ 6/ 19 ومتظهر  للفلسطينيني،  الذايت  املناداة ابحلكم  املوقف حنو  تطور  ة  (، 
إليه   املصاغة على أساس ما دعا  الذايت  للحكم  الفلسطينيني    ألون بيغن  مبنح  وداين سابقاً 

 

صحيفة    75 أراضي،  تبادل  مع  لكن  لشعبني،  دولتني  يكون  أن  جيب  انظر:    19/2/2017،  معاريفليربمان:   ،
https://bit.ly/3oAQ4gw   )ابلعربية( 

 أفيجدور ليربمان 

https://bit.ly/3oAQ4gw


 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                   42        

كان التحول البارز لـ"اليمني" بقبول شارون    2000حكم ذايت. عقب انتفاضة األقصى سنة  
خطة "خرطة الطريق"، واليت تنص على حّل الدولتني، وبعدما عارض جزء من "اليمني" هذا  
املوقف، ما لبث نتنياهو أن صرح بقبوله ملبدأ حّل الدولتني يف خطابه جبامعة ابر إيالن،  

، والذي يضمن فيها أمن "إسرائيل"،  وذلك وفق الرؤية اليت صرح هبا سابقاً رابني يف الكنيست 
 يف مقابل كيان فلسطيين أقل من دولة وأكثر من حكم ذايت.  

يف الوقت احلاضر، هنالك ما يشبه اإلمجاع الوطين بني "اليسار" و"اليمني" حول قضااي  

واملس  واحلدود،  والالجئني،  )القدس،  الفلسطينيني  مع  التفاوض  فيما  موضوع  توطنات(، 
عدا حزب مريتس اليساري )الفاقد ألي أتثري على الساحة السياسية(، الذي يدعو حلل  

. هنالك توافق بني  1967حزيران/ يونيو    5الدولتني على أساس االنسحاب حىت حدود  
رابني   رؤية  أساس  على  واملبنية  لـ"السالم"،  ترامب  رؤية  قبول  على  و"اليسار"  "اليمني" 

الفلسطينية، وتقنن الواقع االستيطاين يف الضفة الغربية الذي أسس له حزب العمل،  للدولة  
 بواسطة خطة "العمود املزدوج". 
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، يدفعنا  1967استعراض تطور مواقف "اليمني" و"اليسار" من مستقبل األراضي احملتلة سنة  
هم، ال أساس  لالستنتاج أبّن االدعاء بوجود فرق جوهري بني "اليمني" و"اليسار" هو حمض و 

له على أرض الواقع. فاملنطق الذي قامت عليه األحزاب اإلسرائيلية الصهيونية انبع من منطق 
االستعمار االستيطاين، اهلادف للتحكم والسيطرة ابألراضي الفلسطينية، ابستخدام أدوات احملو 

 والتمييز واالستغالل االستعماري. 
 

 

 
 

 




