
الحلول  املستوطنني من  تحليل مواقف  إىل  البحث  يهدف هذا 

منذ  الفلسطيني  اإلرسائييل  الرصاع  لحل  املقرتحة  السياسية 

تطور  ويتتبع  البحث  يرصد  حيث  اآلن،  وحتى   1967 العام 

،والتطورات  بلورتها  عىل  أثرت  التي  والعوامل  املواقف،  هذه 

التاريخية  السياقات  كذلك  البحث  ويعالج  عليها.  طرأت  التي 

ال  كونها  االستيطانية  املواقف  الرؤى  لتبلور  والدينية  والفكرية 

تزال تلعب دوراًا مهماً حتى يومنا، وهي سياقات ال بد من أخذها 

بعني االعتبار يف تحليل خيارات تجّمع املستوطنني بكافة تياراته، 

وفهم ديناميكياته الداخلية املختلفة.

الجانب  يتعلق  املستوطنني،  مواقف  من  جانبني  البحث  يعالج 

الحكومية  السياسية  واملبادرات  االقرتاحات  األول مبواقفهم من 

وغري الحكومية والدولية، التي قدمت لحل الرصاع. أما الجانب 

الثاين، فيتعلق باالقرتاحات التي قدمها املستوطنون أنفسهم لحل 

ا من مواقف حركة »غوش اميونيم« االستيطانية، مروراًا  الرصاع بدءاً

سياسية،  وشخصيات  حاخامات  ومواقف  املستوطنات  مبجلس 

وانتهاء بحزب »البيت اليهودي« برئاسة »نفتايل بينيت«.

)بدعم من دائرة املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية(
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مدخل

يهدف هذا البحث إلى حتليل مواقف املستوطنني من احللول السياسية املقترحة 

حلل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني منذ العام 1967 وحتى اآلن. 

يرصد البحث ويتتبع تطور مواقف املس���توطنني من االقتراحات السياس���ية، 

والعوامل التي أثرت على بلورة مواقفهم والتطورات التي طرأت عليها، ويعالج البحث 

كذلك الس���ياقات التاريخية والفكرية والدينية التي أثرت على مواقف املستوطنني 

في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويولي أهمية لهذه الس���ياقات ألنها ال تزال تلعب 

دوًرا مهًما في بلورة هذه الرؤية حتى يومنا، وهي سياقات ال بد من أخذها بعني 

االعتبار في حتليل هذا "املجتمع" بكافة تياراته، وفهم ديناميكياته الداخلية املختلفة.

يعالج البحث جانبني من مواقف املستوطنني، يتعلق اجلانب األول مبواقفهم من 

االقتراحات واملبادرات السياس���ية احلكومية وغير احلكومية والدولية، التي قدمت 

حلل الصراع. أما اجلانب الثاني، فيتعلق باالقتراحات التي قدمها املس���توطنون 

أنفسهم حلل الصراع بدًءا من مواقف حركة "غوش اميونيم" االستيطانية، مروًرا 

مبجلس املس���توطنات ومواقف حاخامات وش���خصيات سياسية، وانتهاء بحزب 

"البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بينيت.

عالوة على ذلك، يحاول البحث فحص تباين وجهات النظر في صفوف اجلسم  

االس���تيطاني في األراضي الفلس���طينية احملتلة عام 1967 من احللول املقترحة، 
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واخللفيات السياس���ية واأليديولوجية التي تفسر هذا التباين الداخلي، كما يقدم 

عرضا تاريخيا وحتليليا ملواقف جمهور املس���توطنني كما ظهرت في استطالعات 

الرأي املختلفة خالل الس���نوات املاضية، ويحاول أخيرا فحص التطور املستقبلي 

ملكانة املستوطنني في احللول النهائية كما يراها ويتصورها املستوطنون أنفسهم.

يتبع البحث أسلوب التحليل الكيفي، مركزا على أدوات حتليل اخلطاب والنصوص 

السياس���ية. يتبع البحث حتليل اخلطاب السياسي للمستوطنني ونصوصهم كما 

ظهرت في صحفهم الناطقة باس���مهم، وحتليل برامجهم السياسية احلزبية، مثل 

ح���زب املفدال، أو حركة غوش اميونيم والبيت اليهودي وغيرها، عالوة على حتليل 

نصوصهم السياسية غير احلزبية كما نشرها كّتاب وساسة مستقلون ومنظرون 

من بني صفوفهم، إضافة إلى مؤسس���ات مجتمع أهلي استيطاني تعنى بقضايا 

املستوطنني وحتاول دعم مواقفهم السياسية. 
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المستوطنون: اإلطار الفكري 

يتعرض هذا املبحث، إلى اإلطار الفكري لالستيطان في األراضي الفلسطينية 

احملتلة عام 1967، وتعود أهمية هذا العرض إلى حتليل األس���اس الفكري الذي 

قام عليه هذا املجتمع االس���تيطاني، وتأثير ذلك عل���ى رؤيته للصراع وحله، كما 

ويظهر التباين بني اإلطار الفكري الذي اعتمدت عليه الكولونيالية الصهيونية في 

بداية القرن العشرين، وذلك الذي اعتمدت عليه الكولونيالية اليهودية  في األراضي 

الفلسطينية عام 1967. 

إن توظيفن���ا ملصطلحي "كولونيالية صهيونية" و- "كولونيالية يهودية"، والتباين 

بينهم���ا ف���ي كلتا احلالتني، لم يكن اعتباًطا، بل مقصود، وهذا ال يعني في الوقت 

نفس���ه غياب مركبات مش���تركة بني كولونياليتني، وستوضح الفقرات التالية  هذا 

األمر بش���كل جلّي. في املجمل ميكن القول إن فكرة الصهيونية الدينية تركز على 

اختزل للزمان اليهودي، إلى جانب عملية تهويد املكان الفلس���طيني. وفي احلقيقة 

فانه كان من الصعوبة حتقيق املش���روع الصهيوني في تهويد املكان الفلسطيني 

والسيطرة عليه، دون اختزال الزمن اليهودي وصهينته.

تباينت آراء الصهيونية الدينية ومواقفها من مس���ألة مكانة "أرض إس���رائيل"، 

وميكن اإلشارة إلى توجهني مركزيني، في هذا الشأن:1

أوال: ينطل���ق ه���ذا التصور من االدعاء أن األرض )وف���ي هذه احلالة "أرض 

إسرائيل"( هي شرط ضروري لتحقيق كامل للشريعة، األرض هي املكان الوحيد 

الذي يؤدي إلى رفاهية ش���عب إس���رائيل وتطوره الديني والثقافي. بالنسبة لهذا 

التص���ور ف���إن البالد هي خادمة القومية الدينية، ويعتقد هذا التصور أن الرابطة 
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القومية بني الش���عب اليهودي واألرض هي رابطة دينية، تتبنى هذه النظرة فكرة 

العالقة الرومانسية بني الشعب واألرض. 

يش���ير شفارتس إلى أن هذا التصور يتعامل مع األرض من منطلقات أداتية، 

هدفها تطور الش���عب، ويعتقد أن غالبية أعضاء الصهيونية الدينية اجنذبوا إلى 

التصور الرومانسي لعالقة الشعب باألرض، ولم يكتفوا باإلطار العقالني القومي 

لهذه العالقة، وإال لتحولوا إلى مركب من مركبات الصهيونية السياسية التي نّظر 

لها هرتسل.

ثانيــا: أم���ا أصحاب التصور الثاني ألرض إس���رائيل، فيعتقدون أن لألرض 

مميزات روحانية مس���تقلة، وان اللقاء بني ه���ذه اخلصوصية، وبني اخلصوصية 

القومية تؤدي إلى نتائج أكبر من اجلوهر القومي العادي ألية حركة قومية سياسية 

تقليدي���ة. مت تطوير هذا التوجه في ذروة التوجه األول. ومبوجب هذا التوجه، فإن 

اللقاء بني الشعب واألرض، هو لقاء وحتى مزج بني عاملني مهمني، ستكون له نتائج 

مس���يانية متطرفة واضحة. ال ينطلق هذا التصور، كما هو حال التصور األول، 

من نظرة أداتية لألرض في اعتبارها عامال في تطور الش���عب، بل أن اس���تيطان 

األرض وتوسيع حدوده هو جزء من تدخل الرب لتصحيح الوضع القائم، وحسب 

هذا التوجه فان األرض هي كيان مس���تقل بذاته وله إرادة وقدسية لذاتها، وليس 

مجرد أداة كما يقول التصور األول.

يتعل���ق هذان التوجهان باملكانة التي يحتلها احلاخامات في املس���توطنات في 

توجيه وبلورة مواقف املستوطنني من الصراع. يشير شفارتس، أن هنالك استنزافًا 

ملكانة احلاخامات اليهود وتأثيرهم على املستوطنني في العقدين املاضيني، حيث أنه 

منذ االحتالل عام 1967 وحتى االنتفاضة الفلسطينية األولى، شكل رجال الدين 
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العامل األس���اس في بلورة مواقف املستوطنني وخصوًصا الشباب منهم، أما بعد 

ذلك فقد، تراجع هذا الدور ودخلت عوامل أخرى تؤثر في هذه املواقف وتبلورها.2 

تاريخي���ا، وقبل احلرب ع���ام 1967، لم تتخذ الصهيونية الدينية لها مجلًس���ا 

للحاخامات كما فعلت اليهودية األرثوذكس���ية. صحيح أنه كان هنالك حاخامات 

بارزون للصهيونية الدينية، لكنهم لم يش���كلوا مجلًسا اتوقراطًيا موجًها أو مرجًعا 

في كل القضايا واألمور السياس���ية والش���خصية. فقد أدارت الصهيونية الدينية 

التقليدية والتي مثلها حزب "املفدال"، القضايا السياسية بأساليب حزبية واضحة، 

كم���ا فعلت باقي األحزاب اإلس���رائيلية العلمانية. إال أن حرب 1967، رفعت من 

شأنهم وحتولوا إلى اتوقراطيا دينية ال تشتغل فقط في القضايا الدينية الشرعية، 

بل توسع اهتمامهم إلى قضايا جماهيرية، وخصوصا في مسألة "أرض إسرائيل" 

واالس���تيطان، وبات يتم التوجه إليهم في قضايا ش���خصية ال تتعلق باملعامالت 

الش���رعية-الدينية.3 مبعن���ى أنهم حتولوا أيضا إلى مرجعية أخالقية في الش���أن 

العام واخلاص.

وميكن اإلشارة إلى عاملني أساسيني أديا إلى تراجع دور احلاخامات اليهود 

في بلورة مواقف املس���توطنني. األول: تراجع الشغف املسياني واالنبهار الديني 

باملق���والت اخلالصية، وخصوًصا بعد ان���دالع االنتفاضة األولى، وتوقيع اتفاقات 

أوس���لو والتي أدت إلى حتدي اخلطاب اخلالصي، حيث أن االنتفاضة كش���فت 

عن صعوبة إخضاع الفلس���طينيني في األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1967، 

واس���تحالة طردهم، بينما ترتب عن اتفاق أوس���لو تس���ليم مساحات من "أرض 

إسرائيل" إلى سلطة غير يهودية، ما يعني أن مقوالت اخلالص خارج التاريخ، كانت 

واهية أمام الواقع التاريخي. سنرى الحًقا خالل البحث كيف أن بعض احلاخامات 
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حاولوا إعادة إنتاج خطاب اخلالص من جديد س���واء نحو إبقائه إشعاًعا حلركة 

االس���تيطان، أو إعادة تأويله من جديد بحيث ينس���جم مع التطورات السياسية 

على األرض، وتقليص مساحاته املسيانية مبا يتناسب مع تقليص مساحة "أرض 

إسرائيل" الواقعة حتت السيادة اليهودية. 

أما العامل الثاني، فيتعلق بالتحوالت الدميغرافية املس���تجدة في أوس���اط 

املس���توطنني، ففي العقود األولى من االس���تيطان هيمنت الصهيونية الدينية 

وأبناؤها على النشاط االستيطاني في األرض الفلسطينية، طبًعا بدعم حكومي 

"علمان���ي" واضح )أنظر الحًقا(. وعلى الرغم م���ن الدعم "العلماني" فقد جاء 

املستوطنون باألساس من أطر الصهيونية الدينية على اختالف مشاربها، لهذا 

الس���بب كانت للحاخامات هيمنة وش���كلوا مرجعية املستوطنني، أكثر من أي 

مرجعية سياس���ية أو دينية أخرى )مرجعية أرثوذكسية(. بينما بدأ حتول منذ 

عقدين متثل بدخول مستوطنني من قطاعات اجتماعية جديدة، وباألساس ممن 

ينتمون إلى األرثوذكسية الدينية )احلريدمي(، وعلمانيني ومحافظني،  ال يعتبرون 

حاخامات الصهيونية الدينية مرجعية لهم. كما أن جزًءا ممن اس���توطنوا لم 

يفعلوا ذلك ألس���باب أيديولوجية أو دينية، مثل تعمير األرض، وبسط السيادة 

اليهودية، وإحالل املستعمرين مكان السكان األصليني، )وذلك على الرغم من أن 

كل ما ذكرناه نتيجة حتمية الستيطانهم(، بل كان دافعهم األساسي اقتصادًيا.4 

يشير شاؤول أرييلي أن عدد املستوطنني )بدون القدس الشرقية( يصل إلى 

320 ألًفا يعيشون في 124 مستوطنة في الضفة الغربية.

وحسب ارييلي، فإن عدد املستوطنني في الضفة الغربية وصل عام 2012 

)مبا في ذلك القدس( إلى حوالي نصف مليون مستوطن. يستوطن 36% منهم 
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شرقي القدس )حوالي 200 ألف(. يسكنون في 12 مستوطنة أقيمت بعد عام 

1967. ويعيش 29% منهم في أربع مدن استيطانية كبيرة في الضفة الغربية 

)حوالي 160 ألفا(. ويعيش 13% منهم في ثالثة عش���ر مجلس���ا استيطانيا. 

ويعيش 22% في س���تة مجالس إقليمية استيطانية. )110 مستوطنات، 32- 

مستوطنات زراعية وكيبوتسات(. 

وحسب معطيات الكتاب اإلحصائي السنوي إلسرائيل 2012 )جدول 2.6 

ص: 100(، وصل عدد املستوطنون في الضفة الغربية عام 2011، إلى 319 

ألف مستوطن )ال تشمل هذه املعطيات مستوطني القدس(، أما حسب معطيات 

شعبة االستيطان فقد وصل عددهم إلى 320 ألفا عام 2010.

 كما ينقسم "مجتمع" املستوطنني إلى ثالثة أثالث. الثلث األول هم املتدينون 

األرثوذكسيون، والذين يعيشون باألساس في أربع مستوطنات كبيرة.5 الثلث 

الثاني هم مستوطنون من أبناء الصهيونية الدينية، والذين يعيشون، باألساس، 

في عشرات املستوطنات املقامة على الهضاب والتالل واجلبال على طول شارع 

رقم 60 الذي يش���ق الضفة من الش���مال إلى اجلنوب. أما الثلث الثالث فهم 

العلمانيون، والذين ينتشرون بشكل مختلف عن املتدينني القوميني، فغالبيتهم 

يسكنون املستوطنات املالصقة للخط األخضر أو ما تسمى الكتل االستيطانية، 

مثل مدينة أرييل االستيطانية.6

يشكل املستوطنون، ومنذ صعود الليكود إلى احلكم عام 1977، قوة سياسية 

صاعدة في املجتمع اإلسرائيلي، وتشكل الصهيونية الدينية رأس احلربة الفكرية 

واأليديولوجية لهذه القوة السياسية، واعتبر الكثير من الباحثني اإلسرائيليني 

أن ه���ذه القوة السياس���ية املمزوجة بأرضية أيديولوجية وفكرية من مدرس���ة 
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الصهيونية الدينية سوف تغير الصهيونية، وتعيد تعريفها وإنتاجها من جديد 

بشكل ال يعود فيه هذا التوتر بني الدين والدولة، بني املسياني والواقعي، بني 

التاريخ وخارج التاريخ، بني اليهودية والصهيونية، بني أرض إس���رائيل وبني 

دولة إسرائيل وشعب إسرائيل.7  

تعود قوة املستوطنني السياسية، إلى عوامل عديدة، يقع في مركزها املرجعية 

القومي���ة الدينية للجيل األول من املس���توطنني في الضفة الغربية وغزة. فعلى 

خالف املستوطنني األوائل الذي هاجروا إلى فلسطني في بداية القرن العشرين 

واس���توطنوا البالد، وش���يدوا منظومة قومية بالغة اإلحكام من املصطلحات 

والروايات واألساطير املؤسس���ة، إال أن مرجعيتهم كانت علمانية باألساس، 

فقد تعاملوا مع املسألة اليهودية تعاماًل تاريخًيا وليس خارج التاريخ، واعتبروا 

أن حل املسألة اليهودية يكون من خالل إقامة دولة يهودية في فلسطني، كحل 

سياس���ي، وليس كحل ديني- مس���ياني. أما املستوطنون في الضفة الغربية 

وقطاع غزة، فقد أرادوا حتقيق نفس األهداف السياسية للمستوطنني األوائل، 

إال أن مرجعهم ودافعهم لتحقيق ذلك كان املرجعية الدينية في بعدها اخلالصي. 

وإذا اعتبرنا أن حرب عام 1948، أسست لهيمنة الفكر الصهيوني العلماني 

والعمالي على املس���توطنني املهاجرين األوائل، فان االحتالل اإلسرائيلي عام 

1967، أس���س لهيمنة الفكر الديني الصهيوني في أبعاده امليتافيزيقية على 

املستوطنني في الضفة الغربية. ويبقى املشترك بني اللحظتني التاريخيتني هو 

أن الصهيونية السياس���ية في ش���كلها العمالي هي التي احتلت األرض في 

احلالتني، لكنها استوطنت األولى، وتركت الثانية للصهيونية الدينية.

أما مصدر القوة الثاني للمستوطنني، فكان الدعم احلكومي والشعبي، بشكل 



-15-

كبير، بعد االحتالل مباش���رة حلركة االستيطان، فصدمة االنتصار واالنبهار 

القومي والديني الذي رافقه، جعلت فكرة التخلي عن "أرض إس���رائيل" فكرة 

صعبة، وش���به مستحيلة في أوساط يهودية دينية وعلمانية. وفي الوقت نفسه 

لم يكن املجتمع اإلسرائيلي االش���كنازي "العلماني" مستعًدا لالستيطان في 

الضف���ة الغربي���ة، فقد أخذ حظه في هذا الفعل التاريخي االس���تيطاني، كما 

أن اس���تقراره االجتماعي واالقتصادي داخل اخل���ط األخضر، والذي عززه 

االحتالل عام 1967، لم يدفعه للبدء من الصفر في بناء مجتمع اس���تيطاني 

جدي���د، لهذا فان���ه رأى في احلرب تعزيًزا ملكانته داخل اخلط األخضر، وليس 

فرصة لالس���تيطان في مكان جديد خارجه، ما دفع أبناء الصهيونية الدينية 

ألخذ هذه املهمة االس���تيطانية، إال أن االلتفاف الشعبي والرسمي حول فكرة 

االستيطان كان أكبر من ذلك. 

اإلطار التاريخي لمجتمع المستوطنين

ينفي غورنبرغ، في كتابه، االدعاء أن مشروع املستوطنات بدأ عملًيا في عهد 

حكومة بيغن-ش���ارون األولى عام 1977، عندما شغل فيها شارون منصب وزير 

الزراعة وقام بدعم النش���اط االستيطاني في الضفة الغربية بشكل مكثف. يشير 

الكاتب أن بداية املش���روع االس���تيطاني تعود لفترة حكومات حزب العمل، خالل 

العقد األول من االحتالل )حكومات ليفي اش���كول، غولدا مئير واس���حق رابني(، 

ويعرض الكتاب، على سبيل املثال، شغف اشكول "العلماني" البرغماتي في احلفاظ 

على قطاع غزة والنابع مع مشاعر اشكول الفياضة اجتاه قصة شمشون ودليلة.8 
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ففي العق���د األول من االحتالل 1967-1977، وهو عقد حكمت فيه حكومات 

عمالية، أقيمت مستوطنات كفار عتصيون، حبرون، الون موريه، عوفراه، كدوميم 

واملستوطنات في هضبة اجلوالن.9 

ويالحظ أن املستوطنات التي أقيمت في الضفة الغربية في العقد األول شكلت 

معاق���ل اليمني املتطرف واملس���ياني، وفيها انطلقت منظوم���ة الصهيونية الدينية 

اخلالصية التي ترى في "أرض إسرائيل" أولوية على دولة إسرائيل وشعب إسرائيل. 

مبعن���ى أن حكوم���ات العمل لم تدعم حركة االس���تيطان فقط، بل دعمت نقيضها 

الفكري وهو ما ستدفع ثمنه بعد ذلك.

يرصد املؤرخ اإلس���رائيلي توم س���يغف في كتاب���ه، "1967: واألرض غيرت 

وجهها"، تسلس���ل بلورة اخلطاب حول االس���تيطان، حيث يبني رصده كيف أن 

االستيطان وخطاب االستيطان وخطاب "أرض إسرائيل" شكلت كلّها خطاًبا شعبًيا 

وسياسًيا من اليمني إلى اليسار، وكيف أن احلكومة اإلسرائيلية شّرعت )مبعنى 

إعطاء الش���رعية السياسية( فكرة االستيطان، وفكرة "أرض إسرائيل" قبل الفعل 

االس���تيطاني، وما ميكن قراءته من الرصد الذي قام به س���يغف، أنه لو افترضنا 

أن احلكومة العمالية لم ترغب بفكرة االس���تيطان الفعلي بش���كل مكثف، إال أنها 

س���وغت خطاب االستيطان بصورة واضحة، وفي بعض األحيان سهلته ووجهته.  

فبع���د يوم واح���د من انتهاء حرب حزيران، وحتديًدا يوم األحد 11 حزيران، ظهر 

إعالن نصه "لن نعيد أية قطعة أرض محررة من بالدنا"، وفي األس���بوع نفس���ه 

نشر أعضاء حركة "املركز احلّر"، التي انشقت عن حركة "حيروت" )الليكود اليوم( 

منشورات أكثر وضوًحا قالت فيها إن أية "منطقة محررة لن يتم إرجاعها".10

ولم يكن اجليش بعيدا عن تسويغ االستيطان وشرعنته، فبعد يومني من احلرب، 
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ظهر مقال في نش���رة للقيادة العسكرية الوسطى، حتت عنوان "بالد واحدة"، جاء 

فيه "الضفة الغربية كلها حتت السيادة اإلسرائيلية، ومعنى ذلك أن أبناء شاؤول 

عادوا إلى أرض بنيامني... وس���يعود احلديث بلغة التوراة في مدن شيال وشخيم 

)نابلس(، والسامرة وبني متور يريحو )أريحا(، وسيعود أبناء داهود إلى بيت حلم، 

وأبناء إبراهيم، إس���حق ويعقوب إلى مدينة معرات همخبيالة )احلرم اإلبراهيمي 

الشريف في اخلليل(".11

وتلقى اجلنود، في الس���ياق نفسه، تعزيًزا لفكرة "أرض إسرائيل" التوراتية من 

حركة أدباء وشعراء وكّتاب كانت تسمي نفسها "من أجل أرض إسرائيل الكاملة".12 

وجاء في منش���ورهم "انتصار اجليش أدخلنا إلى فترة جديدة... أرض إسرائيل 

الكاملة هي اآلن بأيدي الش���عب اليهودي... ومبا أنه ال منلك احلق بالتنازل عن 

دولة إسرائيل، فإننا نأمر أن ننفذ ما أخذنا منها: أرض إسرائيل... أننا ملزمون 

وبصدق لكمال أرضنا، من أجل ماضي الشعب ومستقبله أيًضا، وليس ألية حكومة 

احلق بالتنازل عن هذا الكمال". 

يعقب س���يغف على هذا املنش���ور بقوله إنه يحمل خطاًب���ا دينًيا واضًحا من 

أش���خاص علمانيني واش���كناز، وميثل أيًضا غياب الفوارق الواضحة بعد احلرب 

بني ميني ويس���ار، حيث أن التعاون بني أش���خاص صنفوا يس���اًرا وحركة العمل 

الصهيونية وفروعها، مثل الترمان، وبني معارضيها مثل الش���اعر غرينبيرغ تبني 

غي���اب هذه الفوارق، بعد االحتالل، كما تبني االمتزاج الديني الذي بات واضًحا 

في اخلطاب السياسي، والذي جاء لصالح املستوطنني املتدينني.13

ويستعرض سيغف على صعيد الدعم الشعبي، بطريقة رائعة أيًضا السلوكيات 

الشعبية بعد احلرب، فمثاًل يذكر في كتابه أن اإلسرائيليني بدؤوا يرسلون رسائل 
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إلى أقاربهم في اخلارج يتحدثون عن االحتالل من خالل مفردات دينية )مثل كثرة 

استعمال مصطلح معجزة(، وفي بعض األحيان بتعبيرات مسيانية. ويشير سيغف 

أن اجليش بدأ يشعر باالنزعاج من هذا االستعمال املكثف للمفردات الدينية ألنه 

يقلل من إجنازه العس���كري، ففي أحد االجتماعات الشعبية صرح يغآل ألون أن 

م���ا حدث ف���ي احلرب لم يكن معجزة بل يعود  إل���ى اإلجناز الذي حققه اجليش 

اإلس���رائيلي، فاحتج عليه اجلمهور وأرسل بعضهم رسائل غاضبة إليه، ألنه قلّل 

من شأن البعد الديني والتدخل اإللهي في االنتصار.

وقال حاخام دولة إسرائيل )وهو في مكانة مفتي اجلمهورية في الدول العربية(، 

اس���حق نيس���يم، في تلك الفترة، إنه ال يجوز االنسحاب، ليس فقط من األماكن 

الدينية اليهودية املقدس���ة، مثل هار هبايت )احلرم القدس���ي الشريف(، واجلدار 

الغربي )حائط البراق( بل "ال يوجد حق ألي ش���خص في إس���رائيل، مبا في ذلك 

حكومة إس���رائيل، أن تعيد حتى ذرة أرض واحدة داخل حدود أرض إس���رائيل 

املوجودة حتت سيطرتنا".14 

إضافة إلى حاخام إسرائيل، فقد عبر حاخام اجليش شلومو غورن، أن االنتصار 

كان تعبي���ًرا ع���ن إرادة الرب، فبعد احلرب، جاب حاخ���ام اجليش في األراضي 

احملتلة مخاطبا اجلنود أن دولة إسرائيل موجودة بقوة اإلرادة اإللهية التي ال ميكن 

االستئناف عليها، واجليش يحقق نبوءات آخر الزمان ألنبياء إسرائيل، وحاول غورن  

في بداية االحتالل تنفيذ السيطرة اليهودية الفعلية على احلرم القدسي الشريف.

يتفق كل من سيغف، الدار وزرطال وغرونبيرغ في كتبهم حول املستوطنني، أن 

املستوطنني كانوا مشروًعا للحكومة اإلسرائيلية بعد االحتالل، رمبا فكرت احلكومة 

العمالية، وعلى رأس���ها يغآل ألون، الذي وضع خطة ألون، أن يكون االس���تيطان 
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استيطانًيا أمنًيا هدفه التأثير على شكل التسوية السياسية بني إسرائيل والدول 

العربي���ة والفلس���طينيني، إال أن األداة التي اس���تعملوها لتحقيق هذه األهداف 

األمنية- السياس���ية، متثلت في أناس كان اس���تيطانهم نابًعا من أهداف دينية، 

تصل إلى درجة عالية من املسيانية. 

كما يبني توم س���يغف، كيف أن احلكومة اإلس���رائيلية مهدت إقامة مستوطنة 

اخلليل وغوش عتصيون. 

ال يهمنا، في هذا العرض، التسلسل التاريخي لهذا املوضوع، بل ما يهمنا أن 

ذلك س���اهم في زرع نواة املستوطنني األكثر تشدًدا في قضية "أرض إسرائيل"، 

وأبعادها الدينية. ما بلور الحًقا مواقف املستوطنني من كل قضايا احلل النهائي 

وتصورهم ملشروعهم االستيطاني في الضفة الغربية. 

يرص���د س���يغف تطور هذه العملية على أرض الواق���ع، باإلضافة إلى العملية 

الفكرية التي تبلورت في املدارس الدينية. ففي نهاية أيلول 1967، ذهب عشرات 

من الش���باب إلقامة مس���توطنة عتصيون جنوب الق���دس، وكان يغآل ألون أحد 

السياس���يني الذي ش���جعهم على فعل ذلك. فقد تنظم الش���باب س���ريًعا وعملوا 

بالتنس���يق مع الوزراء املتدينني في احلكومة، كما التقوا مع رئيس احلكومة ليفي 

اشكول، الذي أيدهم في نشاطهم. رافقت إقامة املستوطنة احتفاالت كبيرة، متت 

تغطيتها بشكل موسع في وسائل اإلعالم، وقد كتبت صحيفة "معاريف" عن عودة 

املستوطنني إلى عتصيون بأنهم عادوا، "ليس كمحتلني أجانب إلى غوش عتصيون، 

بل كأبناء عائدين إلى بيوتهم".15

كان من بني احلاضرين في احتفال إقامة مستوطنة غوش عتصيون، احلاخام 

موشيه ليفنغر16 )أحد قادة املستوطنني في اخلليل، وممن أقاموا مجلس املستوطنات 
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وعض���و في حركة غوش اميونيم(، أراد ليفنغر إقامة مس���توطنة في اخلليل، كان 

احلماس املسياني الدافع محّفز ليفنغر لالستيطان في اخلليل )حفرون(. وفي أيار 

1968، قررت احلكومة إقامة مدرس���ة دينية في اخلليل، بقيادة احلاخام يحزقيل 

سرينا، الذي قال خالل احلرب إنه كان "يجب ذبح كل عرب اخلليل واحًدا واحًدا"، 

جلس هذا احلاخام مع اشكول وقال له إنه يريد إقامة مدرسة دينية في اخلليل. 

أم���ا مجموعة ليفنغر فتوجهت إلى ألون، وطالبت بإحياء  ليلة الفصح في أحد 

الفنادق، إال أن مجموعة ليفنغر بقيت في الفندق، وبعدها ساعدهما ألون واشكول 

على البقاء هناك بشكل ثابت، ال بل ذهب ألون إلى املستوطنني في غوش عتصيون 

وحت���دث م���ع احد قياداتهم، حن���ان بورات، )الذي أصبح رمزا لالس���تيطان في 

الضفة الغربية، وعضو كنيست عن حزب املفدال(، وطلب منه أن ينقل سالًحا إلى 

املستوطنني داخل الفندق، ووعد ألون بورات أن يكون لهذه العملية غطاء عسكري 

)قانوني( من اجليش.17 وهكذا نشأت مستوطنة كريات أربع، بعد أن سكنت مجموعة 

ليفنغر في معسكر جيش ملدة ثالث سنوات، حتى إقامة املستوطنة، وطالب بورات 

في العام 1971 بضم اخلليل إلى السيادة اإلسرائيلية.

صعود مقولة "أرض إسرائيل" المسيانية- "غوش ايمونيم"

اهتم ح���زب "املفدال" حتى العام 1967، بالقضايا الدينية باألس���اس، وكان 

دوره في القضايا اخلارجية والسياسات األمنية محدودا، وحتى العام 1977 بقي 

احلزب ش���ريكا في االئتالف مع حزب العمال احلاكم، إال أن االنقالب السياسي 

في إسرائيل عام 1977، وتأسيس حركة غوش اميونيم التي خرجت منه أدى إلى 
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حتول في اهتمامات احلزب وأولوياته، نحو التركيز على قضية الصراع، واحلفاظ 

على "أرض إسرائيل".18 شكلت قيادة "املفدال" القيادة القدمية للصهيونية الدينية، 

والتي لم تس���تطع التواصل مع اجلي���ل اجلديد الذي انبهر بانتصار عام 1967، 

ال بل إن احلزب صوت على االش���تراك في حكومة رابني عام 1974، التي حملت 

مشاريع تسوية مع الدول العربية، فكانت هذه املسألة صادمة للجيل اجلديد، الذي 

بات مبهورا بفكرة اخلالص.

تعتبر حركة غوش اميونيم احلركة االستيطانية الدينية األولى في الضفة الغربية، 

التي نهلت من الفكر الديني القومي الصهيوني، تأسست احلركة في العام 1974، 

واعتب���رت أن احتالل الضفة الغربي���ة عام 1967 كان معجزة ربانية وطريقا نحو 

اخلالص الكبير لليهود.19 يشير الدار وزرطال وأيضا روبنشطاين، أن مستوطنة 

ألون موريه كانت النواة األولى حلركة غوش اميونيم، ويعتقد الكاتبان أن اليهودية 

والصهيونية واالس���تيطان واألمن والتضحية واخلالص الشخصي واجلماعي هي 

العامود الفقري للمش���روع الصهيوني في "أرض إس���رائيل"، وفي نشرة خاصة 

لنشطاء احلركة عشية التوجه الستيطان سبسطية، جاء فيها: "إننا نعمل باألسلوب 

الذي عمل فيه آباء احلركة الصهيونية ومحققو أحالمها بروح التضحية واإلصرار 

وعليكم إش���عال شعلة االستيطان في أرض إسرائيل...... االستيطان في أرض 

إسرائيل وفي قلب يهودا والسامرة املأهولة بالعرب هو قيمة إضافية وحق رباني".20 

فق���د رأت احلرك���ة أن حرب حزيران 1967 كانت حرب���ا دينية، وان النصر الذي 

حققته إسرائيل يرجع إلى الدعم اإللهي وهو جزء من عملية اخلالص اليهودي.21

يقس���م الباحث اإلس���رائيلي تاريخ احلركة، إلى ث���الث مراحل، املرحلة األولى 

)1974-1979(، والتي يس���ميها مرحلة اليوتوبيا، والتي متيزت باملعارضة التي 



-22-

حتمل أبعادا مسيانية للواقع القائم. املرحلة الثانية )1980-1983(، وهي املرحلة 

السياسية، والتي حتالفت فيها احلركة مع حكومة الليكود، أما املرحلة الثالثة فكانت 

مرحل���ة االرتباك )1984-1987(، والتي أدت إلى اختفاء احلركة تنظيميا، ولكن 

بقيت روحها قائمة في شرائح كبيرة في أوساط املستوطنني.22

تأسس���ت حركة غوش اميونيم رسميا في العام 1974، على شكل مترد داخل 

ح���زب "املفدال"، الذي مثل الصهيوني���ة الدينية، وذلك على خلفية انضمام احلزب 

إلى حكومة رابني االئتالفية، التي عبرت عن توجهات تسووية في نظر احلركة، إال 

أن التأسيس الفعلي للحركة كما ذكرنا بدأ في مدرسة "مركاز هراب" في القدس، 

وحاخامها تس���يفي يهودا كوك )االبن(، حيث وجه خريجو املدرس���ة ثالثة أسئلة 

للحاخامني في املدرسة، هل يسمح وفق التعالم الدينية التخلي عن "مناطق محررة 

من أرض إسرائيل"، هل يسمح التخلي عن مناطق محتلة خوفا من استيعاب عدد 

كبير من العرب داخل إس���رائيل، هل يجب اخلضوع للضغوط الدولية لالنسحاب 

من املناطق "احملررة".23 

يش���ير بشارة إلى أن هذه األس���ئلة كانت مطروحة في السجال اإلسرائيلي، 

ولكنها ما ميزها هذه املرة أنها طرحت بصيغة دينية، وأنها طرحت لتحسم مبوجب 

الش���ريعة وليس مبنطق املصالح السياس���ية واالعتبارات الدولية، وذلك أدى إلى 

إصدار فتاوى من حاخامات يهود في املستوطنات، تنهى اجلنود عن طاعة أوامر 

تصدر بإخالء مستوطنات في املستقبل.24

حتولت املدرسة الدينية "مركاز هراب" إلى أهم مرجعية دينية بالنسبة للمستوطنني 

األوائل في الضفة الغربية، وبعد حرب 1967، أقامت الكثير من املؤسسات الدينية، 

ووفرت من خريجيها كوادر في سلك التعليم اإلسرائيلي، وكانت مساهمتها الفكرية 
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في تركيزها املكثف على مركزية األرض، فقد ركز الفكر الذي نشرته املدرسة على 

ثالثة أسس، أوال: التشديد على األرض من بني الثالوث املقدس )الشعب، التوراة 

واألرض(، ومنح كل قطعة أرض معنى مقدسًا. ثانيا: التشديد على معنى النجاح 

كمؤشر تاريخي على صحة التصور الصهيوني-الديني. ثالثا: التشديد على دور 

الش���باب الصهيوني املتدين من أجل الس���يطرة على املش���روع العلماني وتوجيه 

املشروع السياسي، مبا متثله الدولة، في عملية اخلالص النهائية.25

اختل���ف احلاخام كوك االبن، عن أبيه احلاخام كوك األب )1865-1935( في 

درجة قدس���ية األرض ومفهوم اخلالص. يوضح احلاخام يوفال شارلو هذا الفرق 

الديني، والذي أثر على مواقف املس���توطنني وحركة االستيطان. يشير شارلو أن 

التجديد الذي فعله كوك األب كان في إعطاء معنى ش���امل للمقدس الديني، ففي 

حني ش���مل هذا املعنى عند اليهودية األرثوذكس���ية تعليم التوراة وإقامة الشعائر 

الدينية، فإنه يش���مل عند كوك األب مجاالت غير محدودة، فقد اعتبر أن كل فعل 

أنساني )تعليمي، اقتصادي، رياضي، سياسي وغيرها( يدخل في املجال املقدس، 

كم���ا أن���ه اعتبر الصهيونية جزًءا من املقدس، لي���س لذاتها بل ألنها حتقق إرادة 

الرب بدون وعي قيادتها، واعتبر أن العمل الذي يقوم به الصهيونيون العلمانيون 

فيه شيء من املقدس ألنهم ينفذون إرادة الرب.26 لهذا السبب فان احلاخام كوك 

عارض فكرة إقامة دولة لليهود في أوغندا، وعارض تالميذه فكرة تقسيم فلسطني. 

شكلت فكرة "أرض إسرائيل" موضوعا مركزيا في فكره، ليس بسبب كونها وطنا، 

بل ألنها أرض اخلالص. 

قام ابنه احلاخام كوك االبن )1891-1982(، باحلفاظ على تراث أبيه، وبدون 

ذلك لبقي تراثه كتبا على الرفوف، فحتى حزب املفدال لم يَر في احلاخام كوك األب 
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مرجعا لسياسته بعد قيام دولة إسرائيل. ما قام به كوك االبن أنه على خالف أبيه 

ل���م يحافظ على التوازن في مركبات املقدس، بل أنه أعطى األولوية ملركب "أرض 

إس���رائيل"، فقد اعتبر القومية اليهودية أداة مقدس���ة لتحقيق العودة إلى "أرض 

إس���رائيل". حتول مصطلح اخلالص إلى الكلمة السياسية املهيمنة في فكر كوك 

االبن، فدولة إسرائيل ليست كياًنا سياسًيا فقط، بل أساس لتحقيق اخلالص.27

يعتق���د احلاخام كوك، كما ذكرنا، أن حرب حزيران 1967 واحتالل األراضي 

العربي���ة )أرض إس���رائيل بتعبيره( هي خطوة جوهرية في اس���تعجال اخلالص 

املس���ياني، وقبل االحتالل أعطى للدولة جوهرا دينيا-مقدسا، كمرحلة انتقال من 

الكارث���ة إلى اخل���الص.28 ورأى تالميذه من حركة غوش اميونيم في اس���تيطان 

األرض واجبا دينيا، فقد كتب احلاخام كوك لتالميذه العبارة التالية، "هذه األرض 

لنا، ال يوجد هنا مناطق عربية وأراض عربية، بل أراض إس���رائيل، أرض آبائنا 

اخلالدة، وهي في كل حدودها التوراتية تابعة حلكم إسرائيل".29 وفي تصريح آخر 

له قال: "أقول لكم بوضوح أن هنالك حترميا في التوراة، ضد التنازل عن بوصة 

واح���دة من األرض احملررة، ال توج���د غزوات هنا، ونحن ال نحتل أرضا أجنبية، 

إنن���ا نعود إلى وطننا، أرض األج���داد، ال توجد أرض عربية هنا بل ميراث ربنا، 

وكلما اعتاد العالم على هذا الفكر يكون أفضل لنا جميعا".30 حّرم احلاخام كوك 

تقسيم البالد، وقال "خطيئة وإثم كل نقل ألرضنا لألغيار"، كما أنه صبغ العمليات 

العس���كرية بصبغة دينية، قائال "هذا قرار السياسة األلوهية، حيث ال تقدر عليها 

أية سياسة أرضية".31 

اتخذ احلاخام كوك، بعد حرب عام 1973، وعندما ظهرت بوادر الصراع بني 

ش���باب حركة غوش اميونيم وحكومة إسرائيل، موقفا متشددا ضد احلكومة، في 
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خطاب ألقاه في مدرسته الدينية "مركاز هراب"، قام بتهديد احلكومة اإلسرائيلية 

وحتذيره���ا من اتخاذ قرار بالتنازل عن األراضي التي احتلها إس���رائيل، واعدا 

تالميذه بحرب إن فعلت احلكومة ذلك، قائال "قلت وكتبت، بأنه ستندلع حرب على 

يهودا والس���امرة، أريحا واجلوالن، وال يجب أن نفكر بالتنازل مجرد تفكير. حول 

ه���ذا التهديد، هذا احلديث، يجب أن نعيده ونكرره آالف املرات، حتى جنتث من 

اجلذور هذه العلمانية وهذا الضعف".32

وحتى يعزز حديثه، ويوضح تهديده اجلاد، بعث احلاخام كوك برسالة عام 1974، 

إلى وزير الدفاع بحكومة رابني وقتئذ، شمعون بيريس، والى رئيس هيئة األركان 

"موطي غور"، مخاطبا إياهم قائال: "أعود وأذكرك، أن أي تنازالت جغرافية، هي 

ملغي���ة وباطلة، لم تكن ولن تكون، على يهودا والس���امرة قد تندلع حرب داخلية، 

عندما ينتفض الشعب كله ضد هذه احلكومة".33

أقامت احلركة ذراعا اس���تيطانية تس���مى "أمناه"، وقد دعمت حكومة الليكود 

بعد وصوله احلكم هذه الذراع، فقد شكل صعود الليكود تأسيسا جديدا للحركة 

ومش���روعها االس���تيطاني الذي يستند على خطاب مس���ياني-ديني-قومي. فقد 

أغدقت احلكومة على احلركة وذراعها االستيطانية ميزانيات ضخمة، ومكنتهم من 

إقامة عدد كبير من املس���توطنات اجلديدة، وكذلك شكلت احلركة مجالس إقليمية 

استيطانية في األراضي احملتلة على منط املجالس اإلقليمية اليهودية داخل اخلط 

األخضر، التي تسيطر على مساحات كبيرة من األراضي.34

نش���رت دائرة اإلعالم التابعة للحركة في العام 1980 مقالة كتبها يس���رائيل 

ال���داد يوصي بها بأن أفضل الطرق للعمل على طرد العرب يكون من خالل خلق 

صعوبات اقتصادية مقصودة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أما الياكيم هعتسني، 



-26-

وهو ناش���ط غير متدين في حركة االس���تيطان وينتمي إلى حركة غوش اميونيم، 

فقد اقترح العمل على إس���قاط األردن وحتويله إلى دولة فلس���طينية، األمر الذي 

يعتبر وفق معايير املستوطنني تنازال للفلسطينيني، ألن األردن هي جزء من "أرض 

إسرائيل" التوراتية. 

وقال هعتس���ني في هذا السياق: "علينا أن نتخلص من العقبة الرئيسية أمام 

السالم وهو البيت امللكي الهاشمي، وال ينبغي أن نترك عمان حني يحتلها جيش 

الدفاع إال مقابل اتفاق ينص على إزالة البيت الهاشمي وإزالة مشكلة الالجئني، 

علينا أن نساعد الفلسطينيني العرب على بناء دولتهم في الضفة الشرقية من نهر 

األردن، أما العرب الذين يعيش���ون في يهودا والس���امرة، واجلليل والنقب فسوف 

ينتخبون البرملان األردني، في حني يس���توطن اليهود، يهودا والسامرة وينتخبون 

الكنيست".35

يش���ير احلاخام يوآل بن نون،36 في كتابه "معجزة جمع الشـــتات" إلى فكرة 

اخلالص عند حركة "غوش اميونيم"، وهذا النقاش ضروري لتوطيد فكرة الكتاب، 

والس���ؤال احمل���وري في كتابه كان: هل اخلالص هو خ���الص رباني فقط، أم أن 

هنالك خالصا من نوع آخر، ولكنه أيضا خالص رباني؟. 

يعتق���د بن نون أن اخلالص ال ميكن أن يكن فوريا، مبعنى عمل خالصي فوق 

التاري���خ، بل أن "اخلالص ال يتم في جيل واحد وال حتى في عملية واحدة". إذن، 

اخلالص هو عملية مس���تمرة في التاريخ اليهودي. هذه املقولة مهمة جدا في فكر 

التي���ار الصهيوني الدين���ي الن اخلالص إذا كان مس���تمرا وتتابعت عليه أجيال 

وتطورات سياس���ية متالحقة، فهو ليس فوق التاريخ بل جزء من التاريخ، إال أنه 

أيضا فعل رباني، ألن عملية اخلالص احلالية "غير قابلة للتراجع".37 
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يعتقد الكاتب أن املشروع الصهيوني فيه من القوة ما يستطيع أن مينع الصراع 

الذي كان بني مملكة يهودا ومملكة إس���رائيل في فترة الهيكل الثاني. فاملش���روع 

الصهيون���ي هو القادر على جمع من يؤمنون بهويتهم اليهودية ويش���ددون عليها 

ويضعون هويتهم اإلس���رائيلية في درجة أدنى بكثير )املس���توطنون في األراضي 

الفلس���طينية( وبني الذين يضعون هويتهم اإلس���رائيلية في املرتبة  األولى لتأتي 

بعدها هويتهم اليهودية )سكان إسرائيل العلمانيون(، ألن الصهيونية هي الرابط 

بني الهويتني )الشعب اليهودي ودولة إسرائيل(، كما جتسد ذلك بشكل واضح في 

"وثيقة استقالل" إسرائيل.38

تن���درج هذه االدعاءات في اخلط���اب الصهيوني الديني الذي نظر له احلاخام 

كوك األب واالبن، حول خالصية املشروع الصهيوني، وكون الصهيونية جزًءا من 

فك���رة اخلالص الديني التي ذكرت في الثيولوجيا اليهودية. إال أن الش���يء املهم 

أيض���ا في هذه املقولة أن املش���روع اخلالصي الصهيوني ل���م يتوقف، فما دام 

هنالك يهود في العالم )في املنفى حس���ب التعبير الثيولوجي( ال بد من جتميعهم 

في "أرض - إس���رائيل"، وأن "جمع الشتات" هو عملية خالصية دينية-بشرية لم 

تنته. إال أن غوش اميونيم تريد أيضا جتديد الصهيونية، ففي وثيقة نادرة للحركة 

حول هذا املوضوع حملت عنوان "حركة لتجديد حتقيق الصهيونية"، جاء فيها:

"التوجه، هو إحداث حركة نهوض كبيرة في شعب إسرائيل، من أجل حتقيق   

التصور الصهيوني بش���موليته، من خالل االعتراف أن مصدر هذا التصور 

هو في تراث إس���رائيل وجذور اليهودية وجوهرها اخلالصي الكامل لش���عب 

إسرائيل وللعالم كله".39

يش���ير عالم االجتماع اإلسرائيلي باروخ كيمرلينغ، إلى أنه منذ االحتالل عام 
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1967، بدأ التشديد على قضية "حقنا على األرض" لتصبح خطابا مركزيا، مبعنى 

أن قضية األرض باتت ملحة في التيار الديني الصهيوني-القومي بشكل أكبر من 

قضية "ش���عب إسرائيل" أو "توراة إس���رائيل".40 يتفق كل من داني روبينشطاين 

وكيمرلينغ، أن جذور حركة غوش اميونيم، جاءت من املدرس���ة الدينية )ييش���يبا( 

"مركاز هراب" في القدس التي كان احلاخام تسفي يهودا كوك االبن هو مرشدها 

الديني، ففي يوم االستقالل عام 1967، قبل اندالع حرب حزيران، حتدث احلاخام 

كوك عن غياب أجزاء من الوطن عن السيطرة اليهودية، وهذا الغياب يشوه الكون، 

وتوقع أن يتم "حترير" أجزاء من "أرض إس���رائيل" قريبا، وعندما اندلعت احلرب 

وانتصرت إسرائيل واحتلت األراضي الفلسطينية عام 1967، مت التعامل مع توقعه 

عل���ى أنه نبوءة ربانية، فزادت الهالة الدينية حوله وحول فكره، ففكره امليتافيزيقي 

بات ميشي على األرض.41

يشير صالح الزرو إلى أن حركة غوش اميونيم ركزت نشاطاتها على محورين، 

احملور السياس���ي والذي يتمثل في تشكيل قوة ضاغطة سياسيا، ملنع احلكومات 

اإلس���رائيلية من تقدمي تنازالت إقليمية في األراضي احملتلة، واحملور الثاني هو 

احملور العملي، والذي يتمثل في االستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفرض 

أمر واقع على األرض وحتقيق مفهوم اخلالص الرباني بأدوات عملية على األرض.42 

ناقش املتخصص في شؤون اليمني املتطرف في إسرائيل، ايهود شبرينتسك، 

حرك���ة غ���وش اميونيم كمجموعة سياس���ية خارج- برملاني���ة، أو كقوة ضاغطة، 

ويعتبرها أكثر احلركات السياسية اخلارج-برملانية التي أثرت على السياسة في 

تاريخ إسرائيل.43 

فف���ي فترة حكومة رابني األولى، نش���طت احلركة في ثالثة مس���ارات:  تنظيم 
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فعالي���ات احتجاجي���ة ومظاهرات ض���د االتفاقيات املرحلية مع مصر وس���ورية، 

تنظيم نش���اطات جماهيرية في الضفة الغربية، والتي كان هدفها تعزيز التواصل 

اليهودي مع "أرض إسرائيل"، وإقامة مستوطنات في الضفة الغربية.44 ال نتفق مع 

شبرينتس���ك، )وباحثني آخرين(،45 أنه ميكن تصنيف حركة غوش اميونيم كحركة 

خارج-برملانية عادية، فهي حركة متتعت بدعم سياسي كبير من النظام السياسي، 

ول���م يك���ن هنالك حدود فاصلة بينها وبني النظام السياس���ي، ويجب النظر إليها 

كمركب من مركبات املشروع الكولونيالي اإلسرائيلي في الضفة الغربية، وخاصة 

بعد اعتالء الليكود احلكم عام 1977.  

ع���الوة على ذلك، أيدت احلركة فرض الس���يادة اليهودي���ة على الضفة الغربية 

والقطاع، وتطبيق القانون اإلس���رائيلي عليها، وعارضت اتفاقية فصل القوات مع 

الدول العربية، وعارضت معاهدة السالم املصرية اإلسرائيلية. 

ينظر الكثير من قادة غوش اميونيم إلى الفلسطينيني على أنهم غرباء )غوييم( 

مؤقتون، وعارضت احلركة فكرة احلكم الذاتي الفلسطيني بأي شكل على األراضي 

الفلسطينية احملتلة عام 1967، ففي تصريح للمتحدث باسم احلركة، مئير ايندور، 

من مس���توطنة كريات أربع، جاء فيه: "على العرب أن يعرفوا أن هناك س���يدا هنا 

وهو الشعب اليهودي، إنه يحكم أرض إسرائيل، العرب هم مقيمون مؤقتون وجدوا 

هن���ا بالصدفة، هناك وصايا في التوراة بخص���وص مثل هؤالء املقيمني املؤقتني 

وعلينا التصرف طبقا لذلك".46

تتمتع حركة غوش اميونيم باحترام كبير في صفوف اليمني عموما، وذلك على 

الرغم من مواقف متطرفة تتبناها احلركة، والنابعة أساسا من رؤيتها املسيانية- 

اخلالصية في تفس���يرها لإلحداث التاريخية، فعلى سبيل املثال، عارضت احلركة 
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بش���دة حتالف ارييل ش���ارون في عام 1982، مع حزب الكتائب اللبناني، وذلك 

بادعاء أنه حزب مس���يحي، ومن ثم فهم وثنيون، حيث ترى احلركة وجوب اعتماد 

اليهود على مس���اعدة الله وحده في معاركهم وحروبهم، وأن التحالف مع الكفرة 

قد يكون محفوفا بخطر أن ميتنع الله عن املساعدة كعقاب على هذا التحالف.47 

ذهبت احلركة االس���تيطانية في تصوراتها املس���يانية إلى إتباع أساليب إرهابية 

لتقري���ب عملية اخلالص، وكان ذلك واضحا لدى التنظيم اإلرهابي اليهودي الذي 

وضع قنابل على حافالت فلس���طينية، فقد فس���ر أحد أف���راد التنظيم، عملياتهم 

اإلرهابية كالتالي: "إن تدمير املس���جد األقصى، س���يثير مئات ماليني املسلمني 

في العالم أجمع، وس���يؤدي غضبهم إلى حرب، وستتطور على األرجح إلى حرب 

عاملية، وسيكون عدد الضحايا في مثل هذه احلرب هائال للغاية، بحيث يدعم عملية 

إنقاذ اليهود من خطاياهم وكذلك أرض إس���رائيل، عندئذ سيتم القضاء على كل 

املسلمني، ما يعني أن كل شيء سيكون معدا ملجيء املسيح".48

رفض احلاخام كوك إخالء املس���توطنات في س���يناء في أعقاب اتفاق السالم 

مع مصر، وقد حرض تالمذته على الذهاب هناك لتشجيع املستوطنني على البقاء 

في بيوتهم ومعارضة اإلخالء. أدت جتربة إخالء املستوطنات في سيناء إلى تبلور 

ث���الث جماعات بني طالب املدارس الدينية بش���أن ه���ذا املوضوع، وتبلورت هذه 

املواق���ف وعيون الطالب على مس���توطنات الضفة الغربية. أيدت املجموعة األولى 

املقاومة النشطة إلخالء املستوطنات وأبدت االستعداد للتضحية بالنفس واستخدام 

كل الوس���ائل املتاحة في الصراع باستثناء سفك دماء اليهود، وكان أبرز ممثلي 

هذه املجموعة هو احلاخام "يسرائيل ارييل"، الذي اعتبر أن التربية واالستيطان 

هما "أذرع القوة لش���عب إس���رائيل"، وهو ال يعير اهتماًما للرأي العام في حتديد 
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إس���تراتيجية الصراع على "أرض إس���رائيل"، ألن املعيار الوحيد بالنسبة له في 

حتديد إستراتيجيته هي الشريعة اليهودية. 

رأت املجموعة الثانية، أنه يجب وقف تنفيذ اتفاقيات السالم واالنسحاب، ولكن 

من خالل اس���تخدام وس���ائل اإلعالم واإلقناع لتجنيد دعم جماهيري للتأثير على 

قرارات احلكومة، وإذا فشلت هذه اجلهود فيجب الرضوخ لقرارات احلكومة، وكان 

أبرز ممثلي هذه املجموعة هو احلاخام تسفي طاو، الذي أعطى أهمية للرأي العام 

في حتديد السياس���ة العملية وإس���تراتيجية العمل، ولكن ال يعود ذلك إلى إميانه 

بالقي���م الدميقراطي���ة، وإمنا إلى األهمية التي يعزوها لروح األمة املس���تعار من 

النظريات القومية واملشحون مبفردات دينية وجوهر ديني، ويشير إلى أن الهدف 

يجب أن يكون "الكش���ف عن النور اإللهي املقدس في مشروع النهضة القومية". 

أم���ا االجتاه الثالث فرأى أنه يجب املقاومة، ولك���ن االبتعاد عن املقاومة العنيفة 

ضد احلكومة واجليش.49

بالنسبة للقضية الفلسطينية، ال تتجاهل احلركة وجود هذه املشكلة من الناحية 

العملية، ولكنها ال تفرق بني إسرائيل داخل اخلط األخضر، وبني الضفة الغربية، 

فهما بنظر هذه احلركة وحدة واحدة "أرض إسرائيل". لذلك فإن املشكلة الفلسطينية 

ليست مشكلة شعب بل مشكلة أفراد، الذين يجب التعامل معهم حسب الشريعة 

اليهودية، على  ضوء ذلك، تضع احلركة أمام الفلس���طينيني داخل اخلط األخضر 

وفي األراضي الفلس���طينية عام 1967 ثالثة خيارات: االعتراف بش���كل صريح 

وعلني بش���رعية املشروع الصهيوني، طبعا كما تفسره احلركة وتراه، وحينئذ يتم 

منحهم حقوًقا مدنية كاملة، ومنها االنتخاب والترشح للكنيست واخلدمة في اجليش. 

االنصياع لقوانني الدولة، دون االعتراف بالصهيونية بش���كل صريح وعلني، وفي 



-32-

هذه احلالة فإنهم س���وف يحصلون على حقوق اإلقامة، دون حقوق سياس���ية. أو 

الهجرة إلى الدول العربية ومساعدتهم في تنفيذ ذلك اقتصاديا.50 

وقام���ت احلركة م���ن أجل تبرير مواقفها الدينية-املس���يانية من قضية "أرض 

إس���رائيل"، بشكل مثابر بعملية نزع اإلنسانية عن العرب والفلسطينيني، واعتبار 

أن الصراع الفلس���طيني اإلس���رائيلي هو صراع يتم وفق املعادلة الصفرية، إذا 

كس���ب العرب، خسر اليهود، وذلك كجزء من إس���تراتيجية احلركة إنتاج خطاب 

"طراوماتي" )صدمة نفسية( في صفوف اجلمهور اإلسرائيلي، للتحذير من إخالء 

املستوطنات وتفكيكها.51

يعتبر كيمرلينغ أن األثر الكبير حلركة غوش اميونيم يتمثل في تأثيرها الشامل 

على الثقافة والهوية اجلماعية، والتي باتت متيل إلى التأكيد على املركزية اليهودية- 

االثنية، وذلك في إطار خطاب يركز على "أرض إسرائيل، "األرض" والدم اليهودي. 

وتكمن أهمية هذا األمر في أن خطاب احلركة استطاع أن يتغلغل إلى وعي أوساط 

مختلفة في املجتمع اإلسرائيلي.52 تستند احلركة إلى مصادر أيديولوجية محددة، 

وهي حركة ملتزمة، فقط، باحملافظة على "أرض إسرائيل". تستند احلركة في نواتها 

األيديولوجية القومية إلى التراث الديني اليهودي، ومصادر علمانية عدة، جاء جزء 

منه���ا من حركة العمل الصهيونية، وخصوصا فيما يتعلق باالس���تيطان والتنفيذ 

الفعلي للبرنامج السياسي، حتى أن بعض ناشطي احلركة تبنى عن قصد وبوعي، 

حس���ب بيليد وشفير، أس���لوب خطاب أبناء الكيبوتسات وسلوكهم، وحتى طريقة 

لباس���هم ليعيدوا إلى األذهان بأنهم اس���تمرار للفعل الطالئعي االستيطاني كما 

كان أبناء الكيبوتسات.53 ويستند جزء آخر من احلركة إلى الصهيونية التنقيحية، 

وهي تقتبس من التراث الديني ما يخدم أهدافها السياسية، وبذلك فلم تعد مدرسة 



-33-

دينية تفسيرية متماسكة كالتي أسسها احلاخام كوك.54

خلقت احلركة حدوًدا فاصلة ومش���ّددة بني فكر ميين���ي قومي-ديني-علماني 

متالحم، وبني فكر آخر صورته بأنه متش���ٍظ وميثل ثقافة معارضة، وهو اليس���ار. 

رغبت احلركة في اس���تبدال دولة إس���رائيل بأرض إسرائيل، إال أن هذه التصور 

واجه تناقضني داخليني، أحدهما قيمي واآلخر دميغرافي، فقد أدى تشديد احلركة 

على األرض مقابل الش���عب، إلى عملية ضدية في التيار األرثوذكس���ي، حيث بدأ 

األخير يركز على الش���عب والت���وراة أكثر من األرض. أم���ا دميغرافيا فواجهت 

احلركة مشكلة حالت دون حتول تصورها الديني املسياني إلى حقيقة على أرض 

الواقع، حيث لم تكن تستطيع طرد ماليني الفلسطينيني الذين يعيشون في "أرض 

إس���رائيل" إلنش���اء كيانية يهودية طاهرة، فالواقع الدميغرافي على األرض شكل 

عائقا أمام التصور املس���ياني للحركة، على الرغم من إستراتيجيتها االستيطانية 

املثابرة داخل األراضي الفلسطينية.55 

ويشير كيمرلينغ إلى حقيقة مهمة، وهي أن حركة غوش اميونيم متتعت بسياق 

تاريخي لم يدفع فيه اإلسرائيليون ثمنا لالحتالل، لهذا كان للحركة متسع سياسي 

وفكري لنشر أفكارها حول "أرض إسرائيل"، وخصوصا بعد اعتالء الليكود للحكم 

وحتالف احلركة مع ارييل ش���ارون وزير الزراعة في حكومة بيغن األولى والذي، 

حسب شؤول أرييلي، كان احملرك األساسي لالستيطان وشكل حليفا حلركة غوش 

اميوني���م. ولكن مع اندالع االنتفاضة األولى، واالنتفاض���ة الثانية، بات املجتمع 

اإلسرائيلي يدفع ثمنا لالحتالل. وعلى الرغم من أنه تبنى رؤية احلركة في احللول 

العنيفة والعسكرية لالنتفاضات الفلسطينية، إال أنه من جهة ثانية تخلى عن فكرة 

استبدال "أرض إسرائيل" بدولة إسرائيل.56
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س���اهمت العملية السياس���ية وتوقيع اتفاقيات أوسلو وما تبعها من اتفاقيات، 

وقيام السلطة الفلسطينية، وفرض سيادتها اجلزئية على قسم من "أرض إسرائيل"، 

حس���ب تعبيرات احلركة، إلى عملية معاكس���ة للحتمية التاريخية واخلالصية التي 

أمنت بها احلركة، حيث شكلت هذه االتفاقيات واالستعداد اإلسرائيلي للتنازل عن 

أجزاء من "أرض إس���رائيل"، عملية ال تنس���جم من احلتمية اخلالصية التي آمنت 

بها احلركة منذ العام 1967، فبدأ حلم اخلالص يتبدد بتسليم أجزاء من األرض 

إلى الس���لطة الفلسطينية، وأدى ذلك إلى اهتزاز إمياني بحتمية مفهوم اخلالص 

كما نّظرت له احلركة منذ تأسيسها الفعلي عام 1967، والرسمي عام 1974. 57

أفرزت حركة غوش اميونيم، ش���باب الهضاب أو التالل، وهم مجموعات أكثر 

تطرفا من غوش اميونيم، حول هذه الظاهرة يكتب الدار وزرطال قائلني بأسلوب 

س���اخر، "إن قادة احلركة الذين كبروا في الس���ن وأصبحوا أغنياء وبرجوازيني 

يشعرون أن شيخوختهم وبيوتهم املترامية األطراف في مستوطناتهم املزدهرة ال 

تعطي وقارا لش���بابهم الطالئعي، وميكن القول إن ش���يوخ غوش اميونيم يعملون 

اليوم.... في مهام مستعجلة كثيرة مثل احملافظة على املشروع الذي بدؤوا العمل 

في���ه قبل ثالثة عقود. في حني يدار نش���اط احلركة من قب���ل أبناء اجليلني الثاني 

والثالث من ش���بيبة التالل العنيفني واملتطرفني حتى أكثر من آبائهم املؤسس���ني 

ويقومون بالعمل األس���ود املتمثل بالس���يطرة العملية على األراضي وشن احلرب 

على قوات األمن".58

يشير كيمرلينغ في بحث آخر حول التأثيرات الثقافية على تركتها حركة غوش 

اميونيم على املس���توطنني واملجتمع اإلس���رائيلي عموما، إن احلركة أملت أنه مع 

احتاللها االس���تيطاني للجبال والهضاب الفلسطينية، ستحتل القلوب أيضا، وان 
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تستبدل رمزية الكيبوتس ورمزية املستوطن الطليعي العلماني، برمزية املستوطنات 

في الضفة الغربية وبطالئعية املستوطن الديني القومي.

 وكان تأثير احلركة كبيرا بعد احلرب وعلى امتداد سنوات وعقود مضت، فقد 

"تأهب الثوري املتدين-القومي إلقامة دولة هالخاه )شريعة( قومية عصرية، بفضل 

التحق���ق الذاتي، واحلميمية واإلميان احل���اّر بطريقه، ومتثيله للمصلحة اجلماعية 

ونيابته عن اليهودي احلقيقي اخلالص، مقابل ما تكلس وتعفن خالل املرحلة السابقة 

من بناء املجتمع والدولة، واستهلك نفسه، بدا جناح ثورة اإلميان مضمونا تقريبا 

بس���بب غياب أيديولوجيا منافس���ة ذات جذب حقيقي، توفر الرد واملعنى للوضع 

السياسي واالجتماعي الناشئ بعد وبني حربي 1967 و-1973. 59

مجلس المستوطنات- مأسسة مجتمع المستوطنين

 يش���كل مجلس املس���توطنات )ييش���ع( اإلطار الرس���مي والتنظيمي األعلى 

للمستوطنات في الضفة الغربية )وفي قطاع غزة، حتى خطة االنفصال(. تأسس 

املجلس، رس���ميا، في كان���ون األول 1980، إال أن جذور هذا التنظيم تعود إلى 

بداية أيلول عام 1978، في أعقاب توقيع اتفاق كامب ديفيد، ومعارضة رؤس���اء 

املجالس االستيطانية لفكرة احلكم الذاتي للفلسطينيني التي نص عليها االتفاق، 

حيث اعتبر املستوطنون فكرة احلكم الذاتي نهاية مشروع االستيطان في األراضي 

الفلسطينية احملتلة عام 1967. 60

ميكن اإلشارة إلى أن هنالك ثالثة أسباب أدت إلى إقامة مجلس املستوطنات. 

األول هو ضعف حركة غوش اميونيم  الذي انتهى باختفائها، حيث استش���عرت 

قيادات املجالس االستيطانية احلاجة إلى جسم ميثل مصالح املستوطنني، ويكمل 

ما بدأته حركة غوش اميونيم، مع تطوير أدواتها وخطابها. أما الس���بب الثاني، 
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فكان حاجة املستوطنني إلى إقامة جسم رسمي يكون ناطقا باسمهم وميثلهم أمام 

املؤسس���ات املختلفة والرأي العام، وخاصة على ضوء التنوع الذي بدأ يظهر في 

أوساط املستوطنني، فقد ازداد عدد املستوطنات وازداد تنوعها السياسي و تزامن 

مع إقامة مس���توطنات ال ترى نفسها جزءا من التصور املسياني لغوش اميونيم. 

فمثال، أقيمت مس���توطنات تابعة حلركة "هبوعيل همزراحي" )وهي حركة تصنف 

كمعتدلة في الصهيونية الدينية( في غزة. وفي غور األردن أقيمت مستوطنات تابعة 

للحركة التعاونية )الكيبوتس���ات(. فكان ال بد ملجتمع املستوطنني أن يجد جسما 

ميّثل هذا التنوع اإليديولوجي والسياسي.

كما ظهرت احلاجة إلى التواصل مع الوزارات اإلسرائيلية بشكل منظم للحصول 

عل���ى امليزانيات واخلدمات البلدية. أما الس���بب الثالث ف���كان خيبة أمل مجتمع 

املس���توطنني وقيادته، من حكومة بيغن بعد توقيعها اتفاق السالم مع مصر، مبا 

شمل من إقامة احلكم الذاتي الفلسطيني.61

يتبنى مجلس املستوطنات توجهات واضحة من احلل الدائم، وذلك على الرغم من 

االختالفات الطفيفة داخله والتي برزت بعد قيام السلطة الفلسطينية، واستقرارها 

كواقع سياسي في أجزاء من الضفة الغربية. فنجد أن تباين املواقف داخل مجلس 

املس���توطنات بني جزء ما زال يؤيد ضرورة سيطرة إسرائيل الكاملة دون نقصان 

على الضفة الغربية كلّها، وبني من يعتقد أنه يجب إعطاء الفلسطينيني إدارة ذاتية 

)دون سيادة أمنية على احلدود( في مناطق السلطة الفلسطينية وضم أجزاء كبيرة 

الضفة الغربية إلى الس���يادة اإلسرائيلية. وميكن القول إن هذا التباين يجمل في 

طياته أيضا تباينا جيليا بني رواد املس���توطنني من اجليل القدمي، الذي أسس���وا 

املستوطنات األولى والذين يتبنون املوقف األول، وبني اجليل الثاني من املستوطنني 
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وال���ذي يتبنون املوقف الثاني، مع اإلش���ارة إلى أن هنالك جوهرا مش���تركا بني 

املوقفني، وهو استمرار السيطرة األمنية اإلسرائيلية على احلدود في غور األردن.

جدول يبين أنماط العمل لمجلس المستوطنات في حالتي الجدار الفاصل وخطة االنفصال

ا�ضتعمال ال�ضغط 

ال�ضيا�ضي

فعاليات يف احلقل

التوجه اإىل 

الق�ضاء

و�ضائل الإعالمن�ضاط حزبيتوجيه ر�ضائل

اجلدار الفاصل

متثيل مباشر 

وغير مباشر 

ومستقل

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد
استعمال 

قليل

خطة االنفصال 

2005

متثيل مباشر 

وغير مباشر 

ومستقل

مظاهرات، خيمة 

احتجاج، احتجاج 

على املفارق، 

عرائض احتجاج 

وغيرها

مع اقتراب 

موعد التنفيذ

يوجد

بناء شراكات 

وتعاون مع 

ناشطني 

حزبيني 

استعمال 

مكثف

املصدر: عنات روت، 2005، ص: 34.

تظهر الرواية الرس���مية للمس���توطنني في موقع مجلس املس���توطنات، ويظهر 

فيها التأكيد على اّدعاء احلق التاريخي والديني لليهود في الضفة الغربية )يهودا 

والسامرة كما جاء في املوقع(، ويالحظ أن املوقع يركز في خطابه وتوجهه  الدعائي 

عل���ى الضفة الغربية، وهذا ما أكدناه س���ابقا من أهمية هذه املنطقة في املخيال 

الديني اليهودي، والذي أعاد إنتاجه بشكل حديث من خالل حركة غوش اميونيم 

وتنظيرات احلاخام كوك. على كل حال، يشير املوقع انه "منذ بداية التاريخ وخالله 

كانت يهودا والسامرة مركز احلياة القومية والروحانية للشعب اليهودي في أرض 

إسرائيل".62 

ينطلق هذا التصور من اعتبار أن الضفة الغربية هي املركز الروحاني احلقيقي 
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للشعب اليهودي في "أرض إسرائيل"، وهذا يعطي أولوية من حيث األهمية الروحانية 

لهذه املنطقة على املناطق داخل اخلط األخضر. وتستكمل الرواية التاريخية ملجلس 

املس���توطنات في تأكيد مركزية الضفة الغربية ف���ي التاريخ اليهودي، "آباء األمة 

اليهودية- إبراهيم، إسحق ويعقوب  جاؤوا إلى األرض املوعودة وعاشوا في منطقة 

جبال يهودا والس���امرة، نابلس، آلون موريه، بيت أيل واخلليل... حكمت األرض 

م���ن خالل حكام كث���ر، وطبعا لم تكن تابعة ألية أمة ولغ���ة، جاء محتلون وذهبوا 

والشعب اليهودي بقي يصلي ويأمل العودة إلى القدس، حتى االحتالل اإلسالمي 

في 636 كان اليهود موجودين  في غالبية أرض إس���رائيل، خالل مئات الس���نني 

من حكمهم أهمل العرب أرض إس���رائيل وساهموا في تقليص عدد السكان، إال 

أن تطور األرض جاء بعد حركة "ش���يبت تس���يون" والهجرات إلى أرض إسرائيل 

في أواخر القرن التاسع عشر".63

يحاول مجلس املستوطنات تطوير عمله السياسي، فبعد أن أنهى داني ديان عمله 

كرئيس للمجلس في كانون الثاني 2013، قام املجلس بتعيينه رئيسا للدائرة السياسية 

اخلارجية ، وهي دائرة بدأ املجلس بتطويرها بعد خطاب بار ايالن السياسي، وقبول 

نتنياه����و فكرة ح����ل الدولتني. وتهدف هذه الدائرة إلى إج����راء اتصاالت مع مكاتب 

الدبلوماس����ية العاملية عموما ومع اإلدارة األميركية خصوصا. وتعريف الدبلوماسية 

العاملية مبا يس����مونه قضية املس����توطنني، ومحاولة كسر الصورة أنهم العائق أمام 

احلل، بل يجب أن يكونوا جزًءا من احلّل، والتصدي إلقامة دولة فلس����طينية، "أردنا 

إقامة ذراع سياسية- دبلوماسية ملجلس املستوطنات، لكي يعرض أمام العالم وجهة 

نظر معاكسة خلطاب بار ايالن، وحتى فتح مكتب دبلوماسي في واشنطن".64 

وقد مت اختيار ديان لهذا املنصب، وهو أول رجل يش����غل هذا املنصب، بس����بب 
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كونه إنس����انا غير متدين ويعمل في الصناعات االلكترونية، وقبل انتقاله للسكن في 

املس����توطنات، كان يس����كن في تل أبيب، ولكنه ينتمي في الوقت نفس����ه إلى النواة 

الصلبة لليمني، التي تعارض خطة التهدئة التي طرحها نفتالي بينيت خالل انتخابات 

الكنيس����ت األخيرة. حيث يؤكد ديان أن موقفه هو إقامة دولة واحدة يهودية في كل 

"أرض إسرائيل"، وحتسني األوضاع االقتصادية للفلسطينيني وحتى حتسني ظروفهم 

اإلنسانية وإزالة احلواجز وهدم اجلدار الفاصل.

يش����ير ديان خالل لقاء مع صحيفة "هآرتس" أنه بدأ يلحظ حتس����نا في تعامل 

الدبلوماس����ية العاملية مع املس����توطنني، ففي املاضي قاطعهم الدبلوماسيون، إال أن 

الوضع تغير نس����بيا، فهو على سبيل املثال ضيف دائم لدى سفير الواليات املتحدة 

األميركية في إسرائيل، ويلتقي مع ممثلني دبلوماسيني في اخلارج، ويعود هذا االهتمام 

برأيه إلى أن هنالك تفهًما أن احلل ال ميكن أن يقفز عن املس����توطنني، بل يجب أن 

يكون����وا جزًءا من كل ح����ّل، وأنه بات من الصعوبة إخالؤهم وتفكيك املس����توطنات، 

"تفس����يري أنه ألول في العشرين س����نة األخيرة، بدأ العالم يفهم أنه غير متأكد أن 

هنالك حاجة للسفر في شوارع سريعة بني دولتني".65

وكان ديان أكد على هذه املقوالت في مقال س����ابق نش����ره في صحيفة "هآرتس" 

وع����ارض فيه منح الفلس����طينيني مواطن����ة أو دولة كاملة الس����يادة، رئيس مجلس 

املس����توطنات الس����ابق "داني ديان"، يقول: "كل عاقل يفهم أنه لن تكون هناك حدود 

سياس����ية بني البحر والنهر، ولن تكون هنالك س����يادة غير السيادة اإلسرائيلية من 

شرق األردن.... ولذلك علينا االهتمام أن تكون حياة اليهود والعرب حياة عادية قدر 

اإلم����كان في ظل الظروف القائمة. احلق في احلي����اة، أو بكلمات أخرى احلرية من 

اإلرهاب هو احلق األس����مى... نهاية هذه الصيرورة س����تكون إزالة اجلدار الفاصل 
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الذي يجرح البالد، ويشوهها ويقلق  راحة الكثيرين- يهودا وعربا".66

وفي اللقاء نفسه يشير ديان انه بات يلحظ اهتماما إعالميا مبواقف املستوطنني، 

ويستشهد بذلك بتقرير أجرته صحيفة "نيويورك تاميز"، املعروفة بنقدها لالستيطان، 

حول ش����خصيته، بعنوان "قائد املس����توطنني البرغماتي واملنفتح على العالم"، وفي 

الصحيفة نفس����ها نش����ر ديان مقاال بعنوان "املستوطنون اإلسرائيليون هنا ليبقوا"، 

ونشر مقاال آخر في آذار، بعنوان "صيغة حل الدولتني غير ممكنة"، كما نشر مقاال 

في "الغارديان" البريطانية، وهي صحيفة ناقدة لالستيطان أكثر من "نيويورك تاميز"، 

كتب فيه "ما تطلقون عليه مستوطنات، مشّيدة على أرضية أخالقية صلبة".67

متثل فكرة إقامة ذراع دبلوماس����ية للمستوطنني، حلقة من سلسلة حلقات يحاول 

خالله����ا مجلس املس����توطنات تغيير االنطب����اع حول املس����توطنني، بأنهم متزمتون 

ومتعصبون دينيا، ففي تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية، بعنوان 

"الوجه اجلميل ملجلس املس����توطنات"، جاء "لم يعد هنالك مستوطن مع ذقن ويحمل 

الس����الح يأخذك إلى جولة بني الهضاب، استقبلوا هيال ليكسينبورغ، شابة علمانية 

وجميلة ستقوم بتحطيم اآلراء املسبقة عن املستوطنني من خالل اجلوالت التي تنظمها 

مع مجلس املستوطنات".68 

جاءت هذه الفكرة من نفتالي بينيت، رئيس حزب البيت اليهودي اليوم، وكان هدفه 

تنظيم جوالت لش����خصيات تؤثر على اتخاذ القرارات السياس����ية، وقد عّرف بينيت، 

ليكس����ينبورغ بأنها "متلك قدرات كبيرة، عاشت في املستوطنات وهي متثل سكانها 

ليس أقل من أي ش����خص آخر".69 ويالحظ من ذلك التحول على البنية االجتماعية 

لسكان املستوطنات، كما أوضحنا ذلك في بداية البحث، كما يالحظ أن بينيت نقل 

ه����ذه التجربة إلى حزبه البيت اليهودي عندما أدخل مرش����حة "علمانية"، إلى قائمة 
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حزبه الدينية وهي "اييلت شاكيد". 

ميثل هذا التوجه جزًءا من خطاب كولونيالي بامتياز ألنه يحاول أن يرسم خطوطا 

فاصلة بني الكولونيالي املتدين املس����ياني وب����ني الكولونيالي "العلماني"، على الرغم 

أن ليكس����ينبورغ وشاكيد ال تستعمالن س����وى املفردات الدينية في خطابهما حول 

"أرض إس����رائيل"، وعلمانيتهما ال تتجس����د إال في لباس����هما فقط، بينما تفكيرهما  

قومي-ديني بامتياز.

حتيل فكرة إقامة دائرة سياس����ية- دبلوماسية للمس����توطنات، إلى فكرة الدائرة 

السياس����ية للوكالة اليهودية، التي عملت كوزارة خارجية وكذراع دبلوماسية ملجتمع 

املس����توطنني اليهود )الييش����وف( في فترة االنتداب البريطاني، وكان لها دور كبير 

في طرح املس����ألة اليهودية في العالم، وإقناع ش����خصيات وقيادات ودول مبا يدعى 

ح����ق اليهود في إقامة دولة في فلس����طني. وعلى ما يب����دو هي جتربة يحاول مجلس 

املستوطنات أن يحاكيها، وهذه املرة ملنع إقامة دولة فلسطينية.

المستوطنون والمسجد األقصى المبارك: 

حول تغلغل األرثوذكسية

يهدف هذا املبحث إلى معاجلة مواقف املس���توطنني من قضية احلرم القدسي 

الش���ريف، وموقعه من النشاط االستيطاني، ورؤيتهم ملكانته في احلل الدائم، إال 

انه أيضا يهدف إلى إبراز التحوالت الفكرية التي ظهرت وسط املستوطنني، وهو 

اقترابهم من األرثوذكس���ية الديني���ة، وتبنيهم مفردات من منظومتها الفكرية، كما 

أنه يبني أن إعادة النقاش داخل الصهيونية الدينية حول مكانة احلرم القدس���ي 

الش���ريف كانت جزًءا من عملية جتديد اخلطاب املس���ياني الذي تآكل منذ أواخر 
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الثمانينيات مع اندالع االنتفاضة الفلسطينية األولى.

حاولت جهات دينية وعلى رأس���ها حاخام اجليش اإلسرائيلي، شلومو غورن، 

بعد االحتالل اإلسرائيلي، السيطرة الفعلية على املسجد األقصى، فبعد االحتالل 

رفع اجلنود احملتلون العلم اإلس���رائيلي فوق قبة الصخرة املشرفة، إال أن موشيه 

ديان أمرهم بإنزال العلم. كما أصدر مجلس احلاخامات املركزي الرس���مي بعد 

احلرب قرارا بعدم الس���ماح لليهود بالصعود إلى املسجد األقصى، وسوغ موقفه 

مببررات دينية، مثل االدعاء بأنه يتخوف أن يخطئ اليهود في حتديد مكان الهيكل 

بدقة، وقد انس���جم هذا املبرر الديني )ال���ذي أخذ بالتآكل خالل عقود االحتالل( 

مع سياس���ة احلكومة الت���ي دعت اليهود للصالة جنب احلائط الغربي للمس���جد 

األقصى، املوس���وم يهوديا حائط املبكى، وذلك خشية أن يؤدي صعود اليهود إلى 

احلرم القدسي إلى إشعال حرب دينية في املنطقة. 

وقد أمرت احلكومة حاخام اجليش شلومو غورن بالكف عن محاوالته السيطرة 

على احلرم القدس���ي الش���ريف. فقد كتب بن غوريون رس���الة إلى ابا اينب، وزير 

اخلارجية اإلس���رائيلي، أن "احلاخام غورن يعتقد، على ما يبدو، أن الرب يختبئ 

في مس���جد عمر"، وأكد انه يستطيع الصالة جنب اجلدار الغربي، فقد خشي بن 

غوريون، الذي لم يكن في مكانة رسمية وقتئذ، بأن يؤدي الصعود إلى احلرم القدسي 

الشريف إلى تصعيد التحريض الديني على إسرائيل، وقد وافقه ايبان الرأي.70

ش���كل املس���جد األقصى املبارك، موضوعا مركزيا في خطاب املس���توطنني، 

سنعرض في هذا املبحث موقف حاخامات مجلس املستوطنات، من قضية املسجد 

األقصى املبارك، يعتمد هذا املبحث باألساس على كتاب موطي عنباري "األصولية 

اليهودية والمسجد األقصى".71 
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شكل احلاخامات اليهود املستوطنون الوقود األيديولوجي والثيولوجي لالستيطان 

واملس���توطنني في األراضي الفلسطينية، وكانت تصريحاتهم وأوامرهم تسبق في 

أولويتها تش���ريعات احلكومة وأوامر اجليش في أوساط الصهيونية الدينية. ومن 

هذه التصريحات مثال نذكر تصريح احلاخام ش���لومو افنير، احلاخام الس���ابق 

ملستوطنة "بيت ايل"، وحاليا حاخام عطيرت كوهنيم، وهي مستوطنة تابعة ملجموعة 

متطرفة تدعو إلى بناء الهيكل مكان املس���جد األقصى املبارك، فقد طالب مبزيد 

من التوس���ع اإلقليمي يتعدى احلدود احلالية لألراضي احملتلة، قائال: " وحتى لو 

كان هناك س���الم علينا أن نش���عل حروب التحرير لغزو أجزاء أخرى من أرض 

إسرائيل" )قاصدا األردن(.72

يش���ير عنباري أنه منذ منتصف الثمانينيات بدأت مساع حثيثة لطرح مسألة 

املس���جد األقصى املبارك على أجندة اخلطاب االستيطاني، ومتثل ذلك في إقامة 

"معهد الهيكل" عام 1984، وحركة إقامة الهيكل عام 1987، وإطالق سراح يهودا 

عتصي���ون عام 1989، الذي كان ناش���طا في التنظيم اليهودي اإلرهابي، والذي 

قتل وحاول قتل مدنيني وسياس���يني فلس���طينيني. أدت هذه التغييرات إلى ضغط 

جماهيري وجه للمطالبة بالس���ماح لليهود بدخول املس���جد األقصى. تشكل هذه 

املسألة حتديا دينيا-شرعيا وحتديا سياسيا، حيث لم يسمح الكثير من احلاخامات 

اليهود بدخول اليهود إلى املسجد األقصى املبارك ألسباب دينية، ووجه هذا الطلب 

باألساس إلى حاخامات الصهيونية الدينية ومستوطني حركة "غوش اميونيم".

تأسس���ت جلنة حاخامات املجلس االستيطاني في العام 1990،  وكان هدفها 

إعطاء أجوبة دينية ودعم روحاني للمس���توطنني الذين باتت حياتهم صعبة خالل 

االنتفاضة الفلسطينية األولى في األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1967. نهجت 



-44-

اللجنة التي وقف عليها احلاخامات شلومو افينير، اليعازر فلدمان والياكيم لبنون، 

مواقف منس���جمة مع أيديولوجية غوش اميونيم، وذهبوا إلى أهمية إبعاد نش���اط 

احلاخامات عن السياس���ة. وقد توجهت احلركات العاملة في موضوع تغيير واقع 

املس���جد األقصى إلى اللجنة بهدف اس���تصدار موقف ديني يدعم دخول اليهود 

إلى املسجد األقصى. 

يعتقد عنباري، في حتليل رائع لديناميكية االهتمام باملسجد األقصى، أن ذلك 

جاء بالذات بعد اتفاق أوس���لو وإقامة الس���لطة الفلسطينية على جزء من "أرض 

إس���رائيل"، حيث أدى ذلك إلى صدمة مس���يانية عند حاخامات املستوطنني، ألن 

إقامة الس���لطة كان���ت تعني وقف احلتمية اخلالصية التي نظ���روا لها منذ العام 

1967. وكان رد حاخامات املستوطنني، وخصوصا حاخامات مجلس املستوطنات 

هو وفرة في اخلطاب اخلالصي مقابل التراجع الواقعي لهذا اخلطاب، مبعنى أن 

تناقض الواقع مع النظرة اخلالصية لم يؤد إلى تقليل مس���توى اخلطاب والتفكير 

اخلالصي، بل صّعده إلى مستوى آخر، ووجه نحو املسجد األقصى املبارك، فبعد 

انس���حاب إس���رائيل من أريحا وقطاع غزة في املرحلة األولى من اتفاق أوسلو، 

واجه احلاخامات هذا الواقع ضد اخلالصي بطرق عديدة، منها مطالبتهم تكثيف 

االستيطان في الضفة الغربية، إصدار فتاوى دينية تعارض إخالء أجزاء من "أرض 

إس���رائيل"، وإخالء املستوطنات ومعسكرات اجليش، حيث جاءت هذه الفتوى من  

"احتاد احلاخامات من أجل ش���عب إسرائيل وأرض إسرائيل". وفي عام 1995، 

طالب احلاخام ش���اؤول يسرائيلي، حاخام مدرسة "مركاز هراب" املعروفة، بوقف 

الدعاء والصالة لسالمة الدولة، حتى ال تتم مباركة وزرائها وقادتها ومستشاريها.73

وهكذا، بدأت مواقف نشطاء حركات إقامة الهيكل على أنقاض املسجد األقصى 
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تسيطر على حاخامات املستوطنني، كما ظهرت مواقف دينية في صفوف املستوطنني 

تش���ير إلى أن االنس���حابات التي قامت بها حكومة إسرائيل في الضفة الغربية 

جاءت كعقاب رباني على ابتعاد اليهود عن املسجد األقصى الذي طالبت به فتاوى 

احلاخامات حتى اآلن. ففي تصريح ليسرائيل روزين، رئيس معهد "تسومت" وهو 

أحد املعاهد املهتمة بصعود اليهود إلى املسجد األقصى وإقامة الهيكل، قال "إن 

االنس���حاب األول )االنس���حاب من أريحا عام 1994( جاء بسبب غياب السيادة 

اإلس���رائيلية الفعلية على "هار هبايت"، فغياب هذه الس���يادة أدى إلى خس���ارة 

الس���يطرة اإلس���رائيلية على أريحا". أما احلاخام دوف ليئور، حاخام مستوطنة 

كريات أربع ومن القيادات الدينية البارزة للصهيونية الدينية واملستوطنني، فقد قال 

في السياق نفسه، "نحن الذين نؤمن باجلزاء والعقاب والعناية العليا، علينا أن نعلم 

أن أحد األسباب املركزية التي نتعذب بسببها، هي الالمباالة الكبيرة في صفوف 

أجزاء كبيرة من شعبنا اجتاه "هار هبايت" عموما وبناء الهيكل خصوصا".74

ظهر إلى جانب املنظمات واحلاخامات الذين طالبوا بإقامة الهيكل على أنقاض 

املس���جد األقصى املبارك فريق من احلاخامات الذين دعوا إلى االلتزام بالقانون، 

وكان منهم احلاخام يهوشوع تسوكرمان، واحلاخام يوئيل بن نون، وتبعهما معظم 

املربني في املدارس الدينية القومية الذين تصدوا خلطة تفجير املس���جد األقصى، 

وحذروا من عواقبها السلبية. 

وكان منهم من هاجم فكرة تسريع اخلالص، باعتبارها تدخال في املشيئة اإللهية، 

ومن بني هؤالء كان احلاخام ابينير مؤسس املدرسة الدينية "عطيرت كوهنيم" في 

القدس، وكان ادعاؤه، هو التمييز بني قضية بناء الهيكل وبني املوقف من احتالل 

مناطق أو أجزاء أخرى من القدس، فهو من جهة يحذر من االنعكاسات السلبية 
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للمساس باملسجد األقصى املبارك، لكنه من جهة أخرى يدعو إلى احتالل أجزاء 

من املدينة من خالل االستيطان والتهويد.75

س���اهمت نش���اطات املس���توطنني ومطالباتهم املتعلقة بتهويد احلرم القدسي 

الشريف، والعمل احلثيث على صعود اليهود إلى باحات املسجد األقصى، وطلب 

قس���م آخر منهم ببناء الهيكل، إلى زيادة تأييد الش���ارع اليهودي لهذه املطالب.* 

ويعتبر ذلك جزءا من تغلغل مطالب مجتمع املستوطنني إلى املجتمع اإلسرائيلي.

 ويشير مناحيم كالين، وهو عضو إدارة جمعية »عير عميم«، التي تعمل لتحقيق 

املس���اواة والتفاهم في القدس بني الفلس���طينيني واليهود )ولكنها ال تتحدث عن 

تقس���يم املدينة(،**إلى التحول الذي حدث في خطاب املس���توطنني اجتاه املسجد 

األقصى املبارك، ويشير إلى أن "سياسيي املعراخ )حزب العمل اليوم( في سنوات 

السبعينيات باتوا أسرى اخلطاب الناري حلنان بورات، ورأوا في مستوطني الضفة 

الغربية "الشيء احلقيقي"، طالئعيون كما كانوا هم في شبابهم"... " للمطالبني ب� 

"هار هبايت" ال توجد حدود، فهو يدخلون إلى احلرم ويصلون، ويرغبون بتش���ييد 

هيكل هناك وفرضه على العالم اإلسالمي وتغيير الوضع القائم، وهنالك أيضا من 

قرروا أن "الش���يء احلقيقي" أصبح إقامة الهيكل الثالث في هذا املكان وجتديد 

    . في استطالع للرأي حول مواقف اليهود )شملت العينة 523 شخصا فوق سن 18(، اجري في العام 
 *

2013، تبني أن 30% من اليهود يؤيدون بناء هيكل في احلرم القدسي الشريف، مقارنة مع 22% أيدوا 

ذلك في العام 2012. كما أيد 59% من اليهود فكرة فرض تقسيم احلرم القدسي الشريف بني اليهود 

والفلسطينيني كما هو احلال في احلرم اإلبراهيمي الشريف في اخلليل، ولم يظهر االستطالع فرقا بني 

املتدينني والعلمانيني في مسألة شغفهم للصعود إلى املسجد األقصى املبارك )68% من املتدينني و%60 

من العلمانيني(. أنظر تفاصيل االستطالع في:

نير حسون، "ثلث من اليهود في البالد يؤيدون إقامة الهيكل"، هآرتس، 2013/7/12، ص:19. 

www.ir-amim.org.il :أنظر موقع اجلمعية .   **
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طقوس األضحية"...... "الشيء املشترك لكل الباحثني عن "الشيء احلقيقي"، هو 

الدم���ج بني الفاعلية الصهيونية مع اليهودية، في املاضي متردت الصهيونية على 

الدين الس���لبي الذين كان ينتظر املش���يح، وجاءت كبديل له. أخذت حركة غوش 

اميونيم الفاعلية الصهيونية ومبساعدة أجهزة الدولة، نقلتها إلى امللعب اليهودي-

املسياني. حتولت اليهودية من مصدر إيحاء إلى أمر تنفيذي وفعل، مرة مت تفعيل 

هذه املعادلة على هضاب هشومرون، واليوم تتوجه إلى هار هبايت"*** .

تآكل منظومة "أرض إسرائيل" المسيانية- خطة "التهدئة"

بدأ يتبلور في صفوف اليمني اإلسرائيلي، وحتى االستيطاني منه، توجه يطالب 

بضم املناطق "ج" إلى إسرائيل، والتعامل مع السلطة الفلسطينية، ككيان سياسي 

يستجيب لطموحات الفلسطينيني السياسية، أي التعامل مع الواقع احلالي كوضع 

نهائي من خالل إضافة تغييرات طفيفة. فمن ناحية أجزاء من اليمني االستيطاني 

فان ضم مناطق "ج"  إلى دولة إسرائيل "والتنازل" عن جزء من "أرض إسرائيل"، 

التي تقيم عليها السلطة الفلسطينية هو الرد على اخلطاب الذي يخشى من تشييد 

دولة ثنائية القومية إذا استمر اليمني في سياسته الهادفة إلى عدم الوصول إلى 

تسوية، وخصوصا أن منطقة "ج"  تشكل 60% من الضفة الغربية، وحتتوي على 

100% من املستوطنات، وبضعة آالف من السكان الفلسطينيني.76

ففي هذا السياق قال نفتالي بينيت، مدير عام مجلس املستوطنات السابق قبل 

توليه رئاس���ة حزب "البيت اليهودي"، وكان مقربا من بنيامني نتنياهو في السابق 

***    . مناحيم كالين، "الشيء احلقيقي"، هآرتس، 2013/7/10، ص: 13.
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ومدير حملته االنتخابية: إن مطالبة الفلس���طينيني بعضوية في األمم املتحدة هي 

فرصة وليست تهديدا، حيث طالب باستغالل ذلك وضم مناطق "ج" إلى إسرائيل.77 

كما ظهر هذا الطلب في وثيقة خاصة أعدها مجلس املستوطنات كرد على التوجه 

الفلسطيني لألمم املتحدة.78 جتدر اإلشارة إلى أن قيادات بارزة في الليكود تؤيد 

هذا التوجه )مثل كاتس، ادلشتني وغيرهما(. هذه األفكار التي حملتها شرائح من 

املستوطنني، ومت تأطيرها كبرنامج سياسي في إطار "احلزب اليهودي"، وطرحها 

في انتخابات الكنيست عام 2013.

قامت أحزاب التيار الديني القومي، واليمني االس���تيطاني بالتحالف في إطار 

ح���زب "البيت اليهودي" )هباي���ت هيهودي(. انتخب أعضاء احلزب اجلديد نفتالي 

بينيت، رئيسا للحزب. بدأ بينيت حياته السياسية مديرا ملكتب نتنياهو، ثم أصبح 

مديرا عاما لهيئة مجالس املستوطنات. يعتبر بينيت من اجليل اجلديد في الصهيونية 

الدينية، فهو خريج فرقة النخبة العسكرية "متكال"، وهي إحدى الفرق القتالية التي 

أصبح أبناء الصهيونية الدينية أكثر حضورا في صفوفها، فهؤالء ميجدون القيم 

العسكرية والدولة، إلى مستوى يرقى ملستوى تقديسهم للدين. 

جاء بينيت بخطاب جديد ال يركز على قضية الصراع واملستوطنات فقط، فهو 

شخصيا ال يسكن في مستوطنة، بل في إحدى املدن الغنية داخل اخلط األخضر 

)رعنانا(، وأصبح ثريا نتيجة جناحه في سوق الصناعات التكنولوجية. أراد "بينيت" 

أن يك���ون البيت اليهودي، بيتا لكل اليه���ود داخل اخلط األخضر وخارجه، فركز 

في خطابه على القيم اليهودية، املساواة في توزيع العبء االقتصادي والعسكري 

)جتنيد اجلميع في اجليش أو في اخلدمة املدنية(، وادخل إلى قائمته مرشحة غير 

متدينة، للتأثير على قطاعات اجتماعية جديدة في املجتمع اإلسرائيلي، وسّوق نفسه 
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كش���خصية متدينة متنورة وعصرية. اعتبر أن احلزب شريك طبيعي في احلكومة 

القادمة التي سيقودها نتنياهو، فكانت دعايته االنتخابية تطرح، فيما تطرح، دعم 

نتنياهو رئيسا للحكومة، بهدف جذب قواعد اجتماعية من الليكود وطمأنتها بأنها 

بتصويتها للبيت اليهودي لن تس���قط نتنياهو كرئيس حكومة، بل ستقوي نتنياهو 

من جهة اليمني.79 

تشكل فكرة ضم مناطق "ج" إلى السيادة اإلسرائيلية والقانون املدني اإلسرائيلي 

التس���وية التي يقبل بها اليمني حلل الصراع، وبات هذا املوضوع محل قبول في 

شرائح كثيرة في صفوف املستوطنني. ففي نشرة "ييشع شلنو" )يهودا والسامرة 

خاصتنا(، وهي مجلة يصدرها مجلس املستوطنات )ييشع( وتعرف نفسها بأنها 

"مجلة توراتية أيديولوجية وعملية لتعزيز س���يطرتنا في البالد"، استحضرت مقاال 

للصحاف���ي املس���توطن ارييل كهانا حول فكرة ضم مناط���ق "ج"، جاء فيه: "على 

إس���رائيل وقف سيطرة اجليش على السكان الذين يعيشون في يهودا والسامرة، 

ونقلها إلى سيطرة كاملة للسلطات املدنية، بخالف الرأي الدارج، ال يدور احلديث 

عن ماليني العرب الذين س���وف يتم ضمهم إلى إس���رائيل، بل عن خمس���ني ألفا، 

وأقصى حّد مئة ألف، سيحصلون على هويات زرقاء. باقي السكان الفلسطينيني 

يعيش���ون منذ اتفاق أوس���لو حتت سيطرة مدنية فلسطينية في مناطق "أ" و "ب". 

االحتكاكات حتدث كلها في مناطق "ج"، فقط هنالك يدير اجليش حياة املواطنني...  

إذا كانت هنالك قيادة حكيمة في إسرائيل عليها تنفيذ خطة خماسية ملدننة تدريجية 

ملناطق ج".80

جتدر اإلشارة إلى أن تقرير القاضي ادموند ليفي حول املستوطنات والوضعية 

القانونية ألراضي الضفة الغربية، يشكل إطاًرا مهًما ساهم في تعزيز هذا التوجه 
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في صفوف اليمني عموما، وفي صفوف املستوطنني خصوصا. جاء تقرير قاضي 

احملكمة العليا املتقاعد ادموند ليفي )الحقا: جلنة ليفي( حول البؤر االستيطانية، 

مخالفا لتقرير سابق أعدته احملامية "طاليا ساسون" في العام 2005، وأكد على 

ضرورة هدم هذه البؤر االس���تيطانية "غير القانونية"، وقد عبر الكثير من قيادات 

اليمني عن غضبهم من تقرير ساس���ون وفرحتهم باألس���اس من قيام تقرير ليفي 

بدحضه. ولكن أهمية جلنة ليفي تنبع من النتائج السياسية لتقريرها. 

عينت احلكومة جلنة برئاسة القاضي ليفي في شباط 2012 بهدف اقتراح سبل 

قانونية "لتبييض" البؤر االستيطانية التي تسمى في القاموس السياسي اإلسرائيلي 

"ب���ؤًرا غير قانونية"، وذلك ملنع هدمها. إذن، كان املطلوب من قاضي محكمة عليا 

أن يقوم بإعطاء غطاء قانوني لبؤر غير قانونية وفق القاموس اإلسرائيلي، سلمت 

اللجن���ة تقريره���ا لنتنياهو في متوز من العام نفس���ه. ولكن القاضي املنتمي إلى 

التيار الديني القومي الصهيوني جتاوز هذه املهمة، ليعطي ش���رعية قانونية لكل 

األراضي الفلس���طينية احملتلة، بواس���طة ش���طب صفة االحتالل عنها. القاضي 

املتحم���س املدعوم م���ن اليمني املتحمس وبالذات من الليكود، احلزب احلاكم، قام 

"بتبييض" كل األراضي الفلس���طينية احملتلة، واعتمد في ذلك على إدعاء أن حق 

اليهود على فلسطني أعطي لهم في وعد بلفور الذي مت إحلاقه بشكل كامل في صك 

االنتداب على فلس���طني، كما أن إسرائيل ليست قوة احتاللية في الضفة الغربية، 

فقد مت احتالل األرض من األردن عام 1967، والتي لم يتم تأصيل سيادتها أبدا 

من الناحية القانونية. 

بن���اء على ذل���ك اقترحت اللجنة إعطاء تصاريح بناء للبؤر االس���تيطانية "غير 

القانونية" بأثر رجعي، وإعطاء اإلمكانية للبناء على أراض متت الس���يطرة عليها 
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ومصادرتها من أصحابها الفلسطينيني ألهداف عسكرية. أما بالنسبة للبؤر التي 

بنيت على أراض خاصة فلس���طينية فطالب���ت اللجنة بعدم هدمها ويجب تعويض 

صاحب األرض.81 

لس���نا في هذا املقام بصدد نقاش توصيات جلنة ليفي من الناحية القانونية، 

ولكن نكتفي بالقول إن احتالل األراضي الفلس���طينية من األردن عام 1967، ال 

يلغي صفة االحتالل، ألن نصوص املعاهدات التي عاجلت موضوع أراض محتلة 

كانت تهدف إلى حماية الناس الواقعني حتت االحتالل وحتت حكم عس���كري من 

بط���ش الدولة احملتلة، بدون عالقة للجهة وللصفة القانونية للدولة التي مت احتالل 

األراضي منها.

 كم���ا أن اللجنة ال تتطرق بش���كل جدي لقرار التقس���يم وتعط���ي لوعد بلفور 

أهمي���ة كونه النص الدولي األصلي. ولكن النقطة األهم باعتقادنا أن اللجنة تلغي 

صفة االحتالل عن األرض، إال أنها ال تقترح ضم كل هذه املناطق إلى الس���يادة 

اإلس���رائيلية وجتنيس الناس، وفي الوقت نفس���ه ال تقترح إلغاء احلكم العسكري 

عن هذه املناطق وهذا يدل على االنحراف السياس���ي الواضح للجنة في تعاطيها 

مع املوضوع، فعندما يكون التعاطي القانوني لصاحلها حتيد السياسي، وعندما 

يكون التعاطي السياسي ضد فكرها حتيد القانوني.

 إذا ترجمنا توصيات اللجنة املنطوقة واملسكوت عنها جند أن اللجنة تصل إلى 

تصور اليمني للحل، ضم أراض وشرعنتها قانونيا وتاريخيا، دون إعطاء املواطنة 

للفلسطينيني فيها. وفي الوقت نفسه دون ذكر توصية بالضم، ألن ذلك سيتجاوز 

األراضي في منطقة "ج" ليش���مل كل الضفة الغربية إذا أخذنا باملنطق القانوني 

اجل���اف للجنة. وهو يعني إعطاء املواطنة لكل الفلس���طينيني في الضفة الغربية، 
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وهو ما ال تريده إسرائيل.

قدم حزب البيت اليهودي برئاسة نفتالي بينيت برنامًجا مفصاًل إلدارة الصراع، 

سمي "خطة التهدئة: خطوط عملية إلدارة الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني"، ويُعد 

حزب البيت اليهودي الذي شارك في انتخابات 2013 حزب املستوطنني الرسمي، 

ويتمثل جوهر خطة التهدئة بضم مناطق "ج" إلى الس���يادة اإلس���رائيلية، ومنح 

اجلنسية اإلسرائيلية للسكان الفلسطينيني فيها.

جاء في مقدمة اخلطة "في س���وق األفكار اإلسرائيلي هنالك حالن فقط، إقامة 

دولة فلسطينية على غالبية أراضي يهودا والسامرة، أو ضم يهودا والسامرة مع 

مليونني من سكانها العرب، يفهم اجلمهور أن هذه احللول غير قابلة للتطبيق وتهدد 

مستقبل دولة إسرائيل ألسباب دميغرافية وأخالقية".

وتؤكد مسودة اخلطة التي نشرها احلزب خالل احلملة االنتخابية، "جاء الوقت 

لبلورة حّل عقالني يخدم مصالح دولة إس���رائيل، ال تطمح هذه اخلطة إلى تقدمي 

حل نهائي لكل املشاكل، ألن حال كهذا غير موجود. أهداف هذه اخلطة متواضعة 

جدا، وهي تعطي إلسرائيل ثالث أفضليات: السيطرة على املوارد احليوية بالنسبة 

لن���ا، تعزيز مكانتنا الدولية من خالل حتييد فك���رة االبرتهايد، وخلق ظروف على 

األرض تكون مستقرة وقابلة للحياة لعشرات السنني القادمة...... أما أفضليتها 

املطلقة فكونها عملية". 

تستشهد اخلطة بأقوال لعدد من قادة الليكود الذي حتدثوا عن ضم مناطق في 

الضفة الغربية إلى السيادة اإلسرائيلية، ولكن يتفاخر بينيت أن خطته املعروضة 

مفصلة جدا، وليس���ت مجرد تصريحات صحافية. بكل األحوال تتكون اخلطة من 

النقاط التالية:
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أوال: : ضم مناطق "ج" إلى السيادة اإلسرائيلية بشكل أحادي اجلانب: تشكل 

هذه املناطق حسب مصادر وتقارير أوروبية حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، 

وكجزء من اتفاق أوسلو مت تقسيم مناطق الضفة الغربية إلى ثالث مناطق، "أ" و 

"ب" و "ج". وتخضع املنطقة األخيرة حسب االتفاق إلى السيطرة املدنية واألمنية 

اإلس���رائيلية، وتتركز فيها غالبية املستوطنات واملستوطنني، تعتقد اخلطة أن ضم 

هذه املناطق إلى الس���يادة اإلسرائيلية سوف مينح األمن للمنطقة املمتدة من تل 

أبيب إلى القدس، وحماية املستوطنات وسيادة الدولة على املواقع الدينية اليهودية. 

تش���ير اخلطة أن العالم لن يقبل السيادة اإلس���رائيلية على هذه املناطق، ولكنها 

تشير أن العالم ال يقبل الواقع نفسه في شرقي القدس واجلوالن، ولكنه تكيف مع 

هذا الواقع، وهذا ما سيحدث له مبرور السنني. إضافة إلى مسألة األمن، تعتقد 

اخلطة أن ضم هذه املناطق س���وف يخلق تواصال جغرافيا إسرائيليا يشمل غور 

األردن، البحر امليت، منطقة تل أبيب، ارييل، معاليه ادوميم مع كل املس���توطنات 

في الضفة الغربية.

ثانيا:  جتنيس كامل للفلسطينيني في هذه املناطق: تشير اخلطة إلى أنه في 

مناطق "ج" يعيش حوالي خمس���ني ألف فلس���طيني مقابل 350 ألف مستوطن، 

وتشير اخلطة أن جتنيس الفلسطينيني )اخلطة ال تستعمل تعبير فلسطينيني وإمنا 

تعبير عرب(  في هذه املناطق سوف يشكل ضربة الدعاء االبرتهايد.

ثالثا: االعتراف بالس���لطة كإدارة حكم ذاتي على املناطق التي تسيطر عليها 

)مناطق أ، ب(، وتش���ير اخلطة أن "العربي يستطيع االنتقال من نقطة إلى أخرى 

بدون حواجز أو جنود، كما أننا ال نحب حركة الس���ير الطويلة، وكذلك العرب... 

خلق مثل هذا التواصل اجلغرافي ليس بسيطا ولكن من خالل إنفاق مئات ماليني 
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الدوالرات ملرة واحدة ميكن حتقيق ذلك، ونشدد، ليس الهدف شق شوارع منفصلة، 

وإمنا إزالة حواجز في نقاط مهمة، يس���افر العرب واليهود اليوم على الش���وارع 

نفسها، وهكذا يجب أن يستمر احلال".

رابًعا: عدم السماح ألي الجىء فلسطيني من الدول العربية العودة إلى الضفة 

الغربي���ة، ترفض اخلطة املواقف اإلس���رائيلية الداعية إلى حتقيق حق العودة في 

مناطق السلطة الفلسطينية، وتشير إلى أن اخلطة تنطلق من عدم السماح بعودة 

الالجئني حتى إلى مناطق السلطة الفلسطينية التي ستتمتع، مبوجبها، بإدارة حكم 

ذاتي، ألن ذلك سيشكل خطأ دميغرافيا قاتال ال ميكن التراجع عنه أو تصحيحه، 

تش���ير اخلطة إلى أن على الالجئني الفلس���طينيني العيش في أماكن تواجدهم، 

والعمل على توطينهم هناك.

خامًســا: استمرار الس���يطرة األمنية اإلس���رائيلية على كل أراضي الضفة 

الغربية، حيث تش���ير اخلطة أن شرط جناح اخلطة هو الهدوء على األرض، وهذا 

الهدوء ميكن حتقيقه فقط من خالل اس���تمرار س���يطرة اجليش اإلسرائيلي على 

أراضي الضفة الغربية.

سادســا: تثبي���ت الفصل بني غزة والضفة الغربي���ة، فعلى خالف فكرة املمر 

االمن، تشير اخلطة أنه يجب العمل على تعزيز الفصل بني غزة والضفة الغربية، 

الن الربط بني املنطقتني س���يؤدي إلى تغلغل كل مش���اكل غزة إلى الضفة الغربية 

الهادئة بتعبير اخلطة. 

تعتقد اخلطة أن غزة متر بعملية ضم تدريجي ملصر، وبسبب ذلك على إسرائيل 

رفع مس���ؤوليتها عن قطاع غزة، وإعطاء هذا العبء للجانب املصري، وخصوصا 

بعد انسحاب إسرائيل من غزة وإخالء 8000 مستوطن من هناك.
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ســابعا: تطوي���ر اقتصادي لدعم التعايش الفعلي بني العرب واإلس���رائيليني 

ف���ي الضفة الغربية، وتقترح اخلطة بناء مناطق صناعية ومصانع مش���تركة، ألن 

التعاي���ش، بتعبي���ر اخلطة، ينمو من حتت بني الناس، وذلك يتم من خالل التعاون 

االقتصادي بني املجموعتني.

اس���تمر بينيت في املثابرة على مواقفه املعارضة إلقامة دولة فلس���طينية، حتى 

بعد انضمامه للحكومة اإلسرائيلية برئاسة نتنياهو، كوزير لالقتصاد، وعضو في 

املجلس الوزاري املصغر. وعلى الرغم من محاوالت وزير اخلارجية األميركي، جون 

كيري، تفعيل العملية التفاوضية، والتزام نتنياهو )على مس���توى الدبلوماسي أو 

الدعائي على األقل( بحل الدولتني، إال أن بينيت صرح أن الصراع بني إسرائيل 

والفلس���طينيني هو صراع غير قابل للحل. وقال "احملاولة إلقامة دولة فلس���طينية 

في بالدنا انتهت"، مؤكدا أن الش���عب الفلس���طيني ال ميلك حق تقرير املصير، أو 

احلصول على دولة في أية بقعة من األرض بني النهر والبحر. 

وأض���اف أن على إس���رائيل "االنتقال من حالة، حت���اول فيها إقناع )العالم(، 

أن قي���ام دولة فلس���طينية غير مجد، إلى حالة أنن���ا  نعتبر هذا املوضوع أصبح 

وراءنا... كل من يتجول في يهودا والسامرة يعلم أن ما يتحدثون عنه في سراديب 

انابوليس وأوسلو ليس له عالقة بالواقع، يوجد اليوم 400 ألف مستوطن  في يهودا 

والسامرة، باإلضافة إلى 250 ألفا في القدس الشرقية... إن املوضوع األهم في 

أرض إسرائيل هو البناء ثم البناء ثم البناء... من األهمية أن يكون هنالك حضور 

إس���رائيلي في كل مكان، مشكلتنا األساس���ية  غياب استعداد قيادات إسرائيل 

القول ببس���اطة أن أرض إسرائيل تعود لشعب إسرائيل، يجب أن نقول ألنفسنا، 

ولكل العالم أن هذه أرضنا منذ 3000 عام، لم تكن هنا دولة فلسطينية أبدا، ولم 
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نكن نحن محتلني، نحن السكان هنا".82 

وخالل كالمه ش���به بينيت الفلسطينيني بشظية في املؤخرة، "يوجد لي صديق 

مع شظية في مؤخرته.. قالوا له أنه ميكن إجراء عملية جراحية )بغرض إزالتها(، 

لكن���ه قد يصبح معاق���ا، واختار أن يعيش هكذا )مع ش���ظيته(.. هنالك حاالت، 

الوصول بها إلى حالة الكمال، تسبب ضررا أكثر من الفائدة".83 وقد قصد بينيت 

بهذا الكالم، أن طرد الفلسطينيني يحقق الكمال بالنسبة له، إال أن طردهم يسبب 

ضررا إلس���رائيل أكثر من الفائدة التي ق���د جتنيها من ذلك، لهذا فانه يعتقد أن 

بقاءهم وإبقاء الوضع على حاله، أفضل من طردهم، ولكن دون حقوق سياس���ية 

كما نصت عليه خطته السياسية، خطة "التهدئة".

عقب احمللل السياسي في صحيفة "هآرتس، "يوسي فارتر"، على أقوال بينيت، 

أنها جاءت بعد ثالثة أش���هر من تش���كيل احلكومة التي يشغل فيها منصب وزير 

كبير، وخاللها غابت الهوية السياسية-اليمينية حلزب البيت اليهودي، حيث انشغل 

وزراء احل���زب بقضايا الدين والدولة واألوض���اع االقتصادية واالجتماعية، فكان 

هنالك ضرورة للحزب أن يذكر اجلمهور عموما، ومجتمع املس���توطنني خصوصا 

بهوية احلزب السياسية واأليديولوجية، لهذا السبب جاءت هذه األقوال حتديدا في 

مؤمتر دعائي ملجلس املس���توطنات "ييش���ع". ويضيف "فارتر"، أن بينيت يرى في 

نفس���ه احلارس الوحيد ل� "أرض إس���رائيل" وكزعيم للتيار القومي، فهو يعتقد أن 

نتنياهو مقتنع، حقيقة، بضرورة قيام دولة فلس���طينية منزوعة السالح إلى جانب 

إسرائيل، وإذا سمحت الظروف فان نتنياهو سينفذ ذلك، ففي املاضي اعتقد أن 

نتنياهو لن يفعلها إال أنه بعد دخوله للحكومة، بات على قناعة أن نتنياهو سيذهب 

إلى هذا احلال إذا سنحت الظروف لذلك.84
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المستوطنون واالنسحاب من غزة:

 إعادة إنتاج الخطاب المسياني والسياسي

عارض املستوطنون وأطرهم السياسية االنسحاب أحادي اجلانب من قطاع غزة، 

فترة حكومة شارون، إال أن مقاومتهم لهذه اخلطة لم تكن عنيفة في املجمل، وفي 

النهاية كان املس���توطنون يدركون أن اخلطة سوف تنفذ، وان احتجاجهم املتنوع 

على اخلطة لن يجدي نفعا، حتى توجههم للمحكمة العليا عشية تنفيذ اخلطة على 

أمل تعطيلها كان مصيره الفشل. 

أدرك قادة املس���توطنني أن معارضة خطة االنفصال بطرق عنيفة س���تعيد إلى 

أذهان اإلسرائيليني ما حدث عشية اغتيال رابني، حيث قاد املستوطنون وحلفاؤهم 

السياسيني معارضة عنيفة في خطابها وفي ممارستها التفاقيات أوسلو، اجتازت 

كل خطوط احلمراء في املجتمع اإلسرائيلي مثل رفع صورة رابني مبالبس البوليس 

النازي. 

كان تخ���وف املس���توطنون أن تؤدي املعارضة العنيف���ة إلى تراجع تعاطف أو 

تأييد اجلمهور اإلسرائيلي مع مطالبهم، ولكنهم تخوفوا أكثر أن تؤدي إلى اغتيال 

سياسي جديد، ستكون عواقبه وخيمة على كل املشروع االستيطاني. في املجمل 

كانت معارضة إخالء مستوطني غوش قطيف هادئة مقارنة مع معارضتهم إلخالء 

مستوطنة "ياميت" في سيناء، ومعارضتهم العنيفة التفاقيات أوسلو.85

ساهمت خطة االنفصال عن غزة في بروز نقاش داخلي في صفوف املستوطنني 

في الضفة الغربية عموما حول املوقف الذي س���يتخذونه مستقبال في حال تكرار 

الوضعية نفس���ها، كما تغلغل هذا النقاش إلى الس���احة الدينية، بني حاخامات 

الصهيونية الدينية. 
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ففي لقاء مع احلاخام شموئيل طال، رئيس املدرسة الدينية "تورات حاييم"، التي 

مت إخالؤه���ا في إطار خطة الفصل، طال���ب باالنفصال عن الدولة، ليس باملفهوم 

اجلغرافي طبعا وإمنا باملفهوم الرمزي.86 ويش���ير ش���فارتس أن موقف للحاخام 

طال هذا، يعتبر اقترابا من موقف التيار احلريدي-األرثوذكسي اليهودي، والذي 

يعتبر دولة إس���رائيل كيانا علمانيا، لهذا ميتنع عن أي متجيد للدولة و ممارس���ة 

أي احتف���االت به���ذه الذكرى. ويعتقد الكثيرون، ومنهم مس���توطنون وحاخامات 

مس���توطنني، أن بروز خطاب االنفصال عن الدولة س���تكون له انعكاسات سلبية 

على املدى البعيد، ففي تصريح للحاخام "يوفال شارلو"، قال:

"خطة انفصال الصهيونية الدينية عن دولة إس���رائيل، تتم دون االنتباه لها،   

وتتمث���ل في إط���الق تصريحات علنية تطالب برفض تنفيذ أوامر عس���كرية، 

وتعطيل قرارات حكومية، القرار بترك التعليم الديني الرسمي إلى أطر تعليمية 

مستقلة.... نزع إنسانية اخلصم وترك لغة احلوار". 87

أما احلاخام يس���رائيل طاو، فقد اعتبر أن خطة االنفصال كانت فشال تربويا 

ودعائيا للمستوطنني عموما، وللصهيونية الدينية خصوصا، واعتبر أنه ميكن التربية 

على أن صيرورة اخلالص ال زالت مستمرة. ويعتبر احلاخام طاو أن مستوطنات 

"غ���وش قطيف"، هي من���وذج مصغر لدولة التوراة. حيث اثبت "الغوش" أنه ميكن 

تشييد دولة شريعة في العالم احلديث، ومن خالل هذا النموذج كان ميكن احتالل 

األجهزة الرس���مية للدولة، وحتويلها إلى دولة توراة. يهدف احلاخام طاو من هذا 

التوصيف إلى القول أن "اقتالع غوش قطيف كان جزًءا من الصراع على الروح 

والثقافة، ومؤشرًا على تدهور تصور الشعب لقيمة ذاته".88 

يقدم ش���فارتس، تفسيرا ألقوال احلاخام طاو، حيث اعتبر األخير أن "تهجير" 
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اليهود من غوش قطيف جاء بسبب وعي قيادات الدولة إلى خطورة النموذج الذي 

تقدم���ه غوش قطيف كدولة توراة مصغرة، وخافوا من انتش���ار هذا النموذج إلى 

دولة إسرائيل. حيث اعتبر طاو، وفي السياق نفسه "أن استيعاب مهاجرين روس 

غير يهود جاء في إطار الهدف نفس���ه الذي وضعته لنفس���ها قيادة الدولة ويعتقد 

احلاخ���ام طاو أن الصراع على مس���توطنات غوش قطيف كان له جانبان، األول 

خارجي وهو صراع بني املس���توطنني وبني الس���لطة، وجانب داخلي، وهو األهم، 

ويتمثل بني من يس���عون للتطبيع وتش���ويه هوية إس���رائيل من خالل إدخال ثقافة 

الغرب، وبني رجاالت الدين وأصحاب الش���ريعة الذين يريدون احلفاظ على الهوية 

والشريعة اليهودية. ومن خالل هذا التباين بني نوعي الصراع، يصل احلاخام إلى 

نتيجة أن الهزمية في الصراع اخلارجي ليست هي املهمة )أي إخالء املستوطنني 

وتفكيك غوش قطيف(، بل إن الصراع األساسي هو الصراع الداخلي حول عقيدة 

شعب إسرائيل وهويته.89

ميك���ن القول، إضافة إلى حتليل ش���فارتس، إن مقوالت احلاخام طاو، جاءت 

أيض���ا بهدف إنقاذ املنظومة الفكرية والدينية اخلالصية التي يس���تند إليها جزء 

كبير من املس���توطنني املتدينني، فالق���ول إن الصراع اخلارجي ليس مهما، بينما 

الصراع الداخلي هو املهم يحاول أن يقول من ناحية أخرى إن هدم غوش قطيف 

ال يعن���ي انته���اء املعركة، حيث أن املعركة األهم ال ت���زال قائمة، وهي التي متثل 

حقيقة اخلالص للش���عب اليهودي، جند في أقواله، بوعي وبدون وعي، اقترابا من 

مقوالت تيارات دينية أرثوذكسية ترى أن املعركة األساسية هي على التوراة وهوية 

الشعب، وليس باألساس على األرض.

وم���ن اجلهة األخرى، أرادت قيادة املس���توطنني املركزي���ة املتمثلة في مجلس 
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املس���توطنات وجزء كبير من حاخامات املستوطنني، التأكيد على أن املستوطنني 

هم جزء من دولة إسرائيل، وقد برز في هذا اجلانب احلاخامات، حاييم دروكمن، 

موطي الون، يوفال ش���ارلو. فعلى س���بيل املثل صرح احلاخام دروكمن، بطريقة 

مخالفة للحاخام طاو بقوله "إن حكومة إس���رائيل الس���يئة جدا أفضل بكثير من 

املنفى اجليد جدا".  أما احلاخام شارلو فقد قال إن "تبني النموذج احلريدي )أي 

االنعزال عن الدولة( س���وف يؤدي بنا أن نصبح فرقة دينية منعزلة". وكان التوجه 

العام عند غالبية حاخامات املس���توطنني أن النموذج احلريدي س���وف يؤدي إلى 

انهيار كامل ملنظومة الصهيونية الدينية القائمة منذ قرن.90 

ذكرنا في بداية هذا املبحث، أن املستوطنني وقيادتهم لم يتخذوا وسائل عنيفة 

ولم ميارس���وا حتريضا دموي���ا )باملقارنة مع فترة رابني( ض���د خطة االنفصال 

أحادي اجلانب. ولكن، ال بد من اإلش���ارة إلى أن املس���توطنون أرادوا من جهة 

أخرى ترك رسالة للحكومة اإلسرائيلية بأن السكوت على خطة االنفصال ال تعني 

س���كوتهم على عمليات إخالء مس���تقبلية، وهذا ما فعلوه بش���كل عنيف في إخالء 

مستوطنة "عمونا" فترة حكومة ايهود أوملرت. صحيح أن املعارضني لإلخالء كانوا 

من الش���باب والذي أعادوا إلى ذاكرة اإلسرائيليني شباب حركة "غوش اميونيم"، 

إال أن مجلس املس���توطنات بّرر تصرفهم ونّدد بس���لوك أجهزة األمن اإلسرائيلية 

العنيف في إخالئهم. عبرت أحدى املس���توطنات الشابات اللواتي اعتصمن هناك 

عن روح املستوطنني الشباب، والذي أطلق عليهم، شباب التالل أو الهضاب:

"شرطيون بالسواد ال يخيفونني، يستطيعون كسر رؤوسنا، لكنهم ال يستطيعون 

كس���ر معنوياتنا. ما فعلته في عمونا، مس���تعدة، وقت احلاجة، أن أقوم به دائما. 

لقد كنت في اخلليل وأخبرت العائالت اليهودية الذين استوطنوا في "بيت السالم" 
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)بيوت فلس���طينية(، أنه إذا جاؤوا إلخالئهم، س���أكون هناك. وأنا على قناعة أن 

هنالك آالف الشباب والشابات مثلي ممن كانوا في عمونا، في الصورة رأيتموني 

وكأن���ي وحيدة ضد كثيرين )تقصد رجال األمن(، ولكن هذا وهم، وراء الكثيرين 

يقف رجل واحد، اوملرت، وورائي يقف الرب وشعب إسرائيل".91

توضح املعارضة العنيفة في مس���توطنة عمونا، أن هنالك جيال من املستوطنني 

الش���بان ينتمون إلى الصهيونية الدينية، يعي���دون إنتاج األفكار اخلالصية التي 

نش���أت عليها حركة غوش اميونيم، ويعتقدون أن على الصهيونية الدينية أن تعيد 

صياغة ذاتها على تصور "أرض إسرائيل" ككيان ميتافيزيقي ال ميلك أحد احلق 

في حتديد مصيره.92 وفي الس���ياق نفس���ه ال بد من اإلضافة أن جيل مستوطنة 

عمونا، هو جيل ال يحمل الش���عور بالذن���ب أو تأنيب الضمير على األحداث التي 

سبقت اغتيال رابني، فهم كانوا أطفاال فترة االغتيال، واندهشوا من التناقض بني 

ما تلقوه في املدارس الدينية عن قدس���ية "أرض إسرائيل" من جهة، وعن سكوت 

املستوطنني، بنظرهم، على خطة فك االنفصال الشارونية وتخليهم عن أجزاء من 

"أرض إس���رائيل" من جهة أخرى. فكان ردهم عنيفا على إخالء مستوطنة عمونا، 

وعل���ى الرغم من أن عملية اإلخالء متت في نهاية األمر، إال أن تداعياتها ال تزال 

حاضرة حتى اليوم، في كل قرار حكومي إلخالء البؤر االستيطانية "غير القانونية" 

باملنظور اإلسرائيلي.

أدت عودة هذا اجليل من الشباب، وتصريحات حاخامات حول العالقة مع الدولة، 

إلى ظهور نقاش حول موقع الصهيونية الدينية في املجتمع اإلسرائيلي، ال بل حتى 

ذهب البعض إلى اعتبار أن الصهيونية الدينية تعيش في مرحلة أزمة، عليها إيجاد 

الطريق للخروج منها. فقد أبرزت جتربة االنفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة 
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أصواًتا أخرى في صفوف املس���توطنني، التي تنادي بإجراء حس���اب للنفس، من 

حيث تشديد املستوطنني من أبناء الصهيونية الدينية على "أرض إسرائيل" الذي 

أدى إل���ى قطيعة بينه وبني املجتمع اإلس���رائيلي، وإحدى األمثلة لهذه األصوات 

كان البروفسور موشيه كفيه، رئيس جامعة بار ايالن، حينئذ، والذي انتقد تدخل 

احلاخامات في ش���ؤون السياسة، ونادى الصهيونية الدينية بإعادة التواصل مع 

املجتمع اإلسرائيلي العلماني ودولة إسرائيل.93

أقلية يهودية في الدولة الفلسطينية- فكرة "منفى جزئي للسيادة"

أثارت مس���ألة تفكيك املستوطنات وإخالء املستوطنني، وإقامة دولة فلسطينية، 

خيال بعض املس���توطنني حول مصيرهم إذا حتق���ق هذا الواقع التاريخي. وكان 

النقاش في بعض األوس���اط الفكرية والسياسية للمستوطنني يدور حول السؤال، 

هل يقبل املس���توطنون االنس���حاب وترك "أرض إسرائيل" وما متثل لهم، وخاصة 

املستوطنني املتدينني، الذين استوطنوا الضفة الغربية لدوافع دينية- أيديولوجية، 

أم أن عليه���م البق���اء حتى لو تخلت عنهم دولة إس���رائيل؟ ويدور هذا النقاش في 

اجلوهر، حول ماهية دولة إس���رائيل، ومكانة اليهودي املتدين فيها، هل جتسد له 

الدولة ذروة بقائه، أم أن "أرض إسرائيل" هي املعنى احلقيقي لوجوده، وعليه فإنه 

في حالة انسحاب إسرائيل من األراضي الفلسطينية فإنهم سيفضلون البقاء في 

مستوطناتهم ويكون مصيرهم أنهم سيعيشون حتت السيادة الفلسطينية؟

 لم يطرح هذا املوضوع للنقاش في صفوف املستوطنني بل أيضا في أوساط 

إسرائيلية عديدة، فعلى سبيل املثال عبر الباحث اإلسرائيلي، الكسندر يعقوبسون، 
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عن تأييده لهذه الفكرة ألنها متنع إقامة دولة واحدة، ستكون فعليا دولة عربية:

"وجود أقلية يهودية في الدولة الفلس���طينية هو حل فيه صعوبة، ولكن  بس���بب 

الواقع الذي نتج في هذا اجلانب، فانه على حكومة إس���رائيل واليمني أن يتحمل 

مسؤولية هذا احلل، ألنه احلل األقل سوءا من بني احللول املطروحة. هو أقل سوًءا 

من االحتالل العسكري بال نهاية، هذا اخليار، ستكون نهايته حكم ابرتهايد، كما 

أنه غير قابل لالستمرار من الناحية السياسية. حل وجود أقلية يهودية في الدولة 

الفلسطينية أفضل أيضا من دولة عربية-مسلمة في كل البالد، التي تتنكر بصيغة 

الدولة الواحدة، وهو أفضل من س���حب املس���توطنني بالقوة من بيوتهم- إذا كان 

ذلك ممكنا أصال. في اآلونة األخيرة س���ألت ممثال رفيعا عن املستوطنني عن هذا 

احلل، وأجاب انه يعترف بحق الدولة باتخاذ قرار االنس���حاب من املناطق، ولكن 

لي���س من حقها أن تخلين���ا من بيوتنا، من املهم فحص هذا احلل بجدية، قبل أن 

نتنازل عن دولة إسرائيل".94

أما شاؤول أرييلي، وهو من املدافعني األشداء عن حل الدولتني، فيقول في مقال 

آخر، أن هذا احلل ميكن تطبيقه في إطار احلل النهائي، ولكنه يحتاج من احلكومة 

اإلسرائيلية، برأيه، إلى عدم البناء خارج اجلدار وشرعنة البؤر االستيطانية غير 

القانونية بحسب املعيار القضائي اإلسرائيلي، ويعتقد أرييلي أن ذلك سيكون ثمنه 

تقليص مس���ألة تبادل األراضي مع اجلانب الفلس���طيني، من خالل املوافقة على 

إبقاء أقلية يهودية في مستوطناتهم في الدولة الفلسطينية.95

أما بالنس���بة ملوقف املستوطنني، فإن غالبية املستوطنني يعارضون هذا احلل، 

وال تراه خيارا سياس���يا أصال، حيث أنهم يعتق���دون أن أمامهم خيارين، األول 

الدفاع عن "أرض إسرائيل" حتى النهاية، أو إخالء مستوطناتهم إذا انسحبت دولة 
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إس���رائيل من "أرض إسرائيل"، وهذا خيار ال يرونه في األفق أبدا، وال يتخيلونه، 

وذلك على الرغم من تنفيذ خطة االنفصال أحادي اجلانب، التي يعتقدون أنها لم 

متس قلب "أرض إسرائيل"، وال صميمها الروحي، وال مواقعها الدينية.

وم���ع أن املوقف املهّيمن للمس���توطنني، كان معارض���ة هذا احلل، فقد ظهرت 

مواقف متثل أقلية في صفوف املس���توطنني عبرت عن قبولها هذا احلل، إذا كان 

يضمن لها البقاء في مواقعها االس���تيطانية، ووجد هذا املوقف من يعطيه تأويال 

دينيا- شرعيا، وهذا ما فعله احلاخام دافيد مئير، الذي أشار إلى التحديات التي 

يشكلها إخالء املستوطنني على حركة غوش اميونيم، "احلديث عن مسألة مصيرية، 

ألن التنازل عن يهودا والس���امرة سوف يؤدي إلى انهيار التصور املسياني الذي 

تتضامن معه شرائح كبيرة من املتدينني في إسرائيل، ال ميكن تفتيت هذا التصور 

ب���دون أن يؤدي ذلك إلى انفج���ار داخلي مدمر".96 لهذا وجد أنه ال بد من إعطاء 

تأويل ديني مينع هذا االنفجار الداخلي، من خالل فكرة "منفى جزئي للسيادة".

حاول احلاخام دافيد، على ضوء ذلك،  إعطاء تصور مختلف لهذه املسألة، أو 

لنق���ل إعطاء مخرج ديني لهذه املعضلة؛ حّل من داخل اإلطار الفكري الذي تنهل 

منه حركة غوش اميونيم فكرها:

"جرى تاريخ الشعب اليهودي بدورات مختلفة، تتميز كل دورة منها بصياغة   

جدي���دة للحلف الذي يحدد عالقة الش���عب مع ال���رب، وبصورة منفى يعطي 

معنى عميقا لتجربة الش���عب التاريخية. ف���ي فترة التوراة، عندما كان الرب 

العامل األساس���ي في احللف، فقد مت تفس���ير صعود وانزالقات الش���عب 

اليهودي من خالل خطايا الشعب: وقد نعتنا ذلك "منفى في الوطن". في فترة 

"املش���ناه والتلمود"، عندما رأى الرب والشعب اليهودي احللف كشراكة بني 
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متس���اوين، اشترك الرب مبعاناة الشعب، لم يعاقب الرب شعبه أكثر، وإمنا 

تع���ذب معه، ونعتن���ا ذلك "منفى اإللوهية". وماذا يوجد لدنا اليوم، في مرحلة 

بعد اوش���فيتس والقدس املعمرة، وعندما نسمع في اخللفية صوت اخلالفات 

واألخط���ار والتوترات الداخلية؟ احلاخ���ام اروينغ غرينبرغ يتحدث عن دورة 

ثالثة من التاريخ اليهودي، وهي دورة احللف اإلرادي- ألنه بعد الكارثة، ماذا 

ميك���ن للرب أن يفرض؟، عل���ى ما يبدو لي، أنه يجب مرافقة احللف اإلرادي 

بصيغة جديدة من املنفى. وهو ما ميكن أن نطلق عليه اس���م "املنفى اجلزئي 

للس���يادة". نفي الس���يادة اإلقليمية على جزء من املواقع الروحانية لليهودية 

وصب���غ عالقتنا مع األرض بصبغ���ة جديدة، بصورة ال تنزع حق اليهود من 

العيش في األماكن التي تش���كلت فيها هويتهم القومية، وفي الوقت نفسه ال 

ننزع حق شعوب أخرى من التمتع بدولة سيادية".97

ويضيف احلاخام دافيد مئير:

"منفى جزئي للس���يادة" من هذا النوع، ميكن أن يفس���ر كل الفكر "املكرئي   

واملش���نئي" على ضوء بروز إحدى املميزات احليوية للسالم في آخر الزمان، 

عهد من االنسجام العاملي..... "منفى الوطن" و"منفى اإللوهية" أوصلت إلى 

اوشفتس. العودة إلى البالد والسيطرة الكاملة عليها أنتجت ظروفا لصراع 

دائم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني، ومؤشرات على انقضاء املجتمع اليهودي، 

عل���ى ما يبدو قد حان الوق���ت للدخول بكل جهد إلى الدورة اجلديدة للتاريخ 

اليهودي والتنازل على السيادة عن جزء من البالد التي يعيش فيها جزء من 

اإلس���رائيليني. وذلك عندما يتحول املستوطنون ومؤيدوهم إلى طالئع "املنفى 

اجلزئي للسيادة" ويعيشوا في الدولة الفلسطينية، منفصلني بضعة كيلومترات 
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عن املساحة السيادية اإلسرائيلية".98

أبدت قيادة املستوطنات، في املقابل، تأييدا لفكرة تبادل السكان العرب داخل 

اخلط االخضر مع املستوطنني في إطار احلل النهائي، حتى لو مت ذلك قسرا. وقد 

فسر احلاخام اليعازر مالميد، حاخام مستوطنة هار براخا في العام 2002 هذا 

املوقف بقوله: "مبا أن الكثير من العرب ال يقبلون س���يادتنا، فقد أصبح طردهم 

فريضة علينا".99 بينما يفسر هذا املوقف من اجتاه آخر، عضو الكنيست السابق، 

تسيفي هندل، وهو مستوطن من حزب املفدال، بقوله "وألن عرب إسرائيل شديدو 

االلتصاق بإخوانهم الفلس���طينيني في يهودا والس���امرة، اقترح أن نأخذ منطقة 

املثلث مع جميع من فيها من مواطنني عرب، ونقدمها للفلسطينيني كي تكون جزًءا 

من حكمهم الذاتي".100

ال يؤيد املس���توطنون هذا املوقف من منطلق إميانهم بقيام دولة فلس���طينية في 

الضفة الغربية يتم نقل املواطنني الفلس���طينيني داخل اخلط األخضر إليها، فكما 

بنّي هندل يدور احلديث عن نقلهم مع أراضيهم إلى مناطق حكم ذاتي فلسطيني، 

وهذا يعني أنه يريد س���حب املواطنة من املواطنني الفلسطينيون من املثلث ونقلهم 

مجردي احلقوق السياسية إلى الفئة الفلسطينية األخرى املجردة من احلقوق نفسها 

في إطار حكم ذاتي تكون فيه السيادة على األرض فعليا إلسرائيل. ومع ذلك جتدر 

اإلشارة إلى أن تأييد هذه الفكرة كجزء من حّل دائم تكون الدولة الفلسطينية جزءًا 

منه، ال يحظى بقبول اليمني اإلسرائيلي واملستوطنني، ففي استطالعات الرأي تبني 

أن املؤيدين لهذه الفكرة كجزء من احلل النهائي هم بالذات من اليسار )65% من 

ناخبي حزب العمل، 61% من ناخبي حركة ميرتس(، أما مؤيدو اليمني فال يؤيدون 

هذا احلل إال إذا كان جزء ًا من جتميع الفلسطينيني في إطار حكم ذاتي وليس إقامة 
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دولة فلسطينية، وهذا ما يفسر تأييد أقطاب من اليمني االستيطاني لهذه الفكرة، 

وتباين توجههم من  املوضوع نفسه مع ناخبي األحزاب اليسارية اإلسرائيلية.101

مواقف المستوطنين من التسوية والحلول المقترحة

 يهدف هذا املبحث إلى حتليل مواقف عموم املستوطنني من احللول النهائية. 

يعتم���د املبحث على مص���ادر متعددة من اس���تطالعات الرأي،  وس���نبدأ 

باس���تطالع شامل قام به معهد "داحف" املعروف في إسرائيل، عام 2012، 

حول مواقف الس���كان في إس���رائيل من القضايا السياسية واألمنية.102 لم 

يشمل االستطالع حتليال عينيا للشرائح السكانية حسب املناطق اجلغرافية، 

بل حتليل حس���ب الناخبني لألحزاب اإلس���رائيلية، وقد قمنا بتحليل مواقف 

ناخب���ي حزب "البيت اليهودي" حيث أن غالبي���ة ناخبيه )أكثر من أي حزب 

آخر( هم من املستوطنني. مبعنى أن املبحث سيعرض مواقف ناخبي احلزب 

من مسائل احلل النهائي، وهي مواقف تعبر بدرجة كبيرة عن مواقف عموم 

املستوطنني. 

عندما وجه لناخبي احلزب س���ؤال حول: هل االنس���حاب إلى حدود عام 

1967 وتقسيم القدس، سوف يؤدي إلى إحالل السالم بني الشعبني، أجاب 

83% بأنه���م ال يعتقدون، أم���ا الباقون فأنهم ال يعتقدون بدرجة أقل، مبعنى 

أن 100% من املستوطنني يعتقدون أن االنسحاب وتقسيم القدس لن يؤديا 

إلى السالم.103

وحول سؤال، ماذا يجب أن تكون األولوية حلفظ أمن إسرائيل؟، هل هي 

حدود ميكن الدفاع عنها أم س���الم مع الفلس���طينيني؟. فقط 4% من ناخبي 
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احلزب يعتقدون أن السالم ميكن أن يضمن أمن إسرائيل أكثر من احلفاظ 

عل���ى حدود ميكن الدف���اع عنها.104 ال يتعرض االس���تطالع ملفهوم احلدود 

اآلمنة التي ميكن الدفاع عنها، ولكن من منط اإلجابات على هذا الس���ؤال، 

فإن املقصود هو أن حتتفظ إس���رائيل بالسيطرة على احلدود الشرقية وغور 

األردن. وخصوصا وأن 83% من ناخبي احلزب يعتقدون، بدرجة وأخرى، أن 

األرض ال تزال حتمل عمقا إستراتيجيا من الناحية األمنية، وذلك على الرغم 

أن التهديدات التي تعرضت لها إس���رائيل في السنوات األخيرة لم تكن لها 

عالقة بالعمق االس���تراتيجي بل بالصواريخ العابرة للحدود واجلغرافيا. ومع 

ذلك يعارض 93% من ناخبي احلزب بدرجة أو أخرى أي تنازل عن األرض 

حت���ى لو كانت خارج اجلدار. كما يعارض 92%، إرجاع ش���ارع رقم 443 

إلى الفلس���طينيني. كما ال يزال ناخبو احل���زب األكثر مثابرة على معارضة 

قيام إس���رائيل االنس���حاب من محور فيالديلفيا من غزة، حيث يعتقد %81 

أن ه���ذه اخلط���وة لم تكن صحيحة، مقارنة مع 56% مع ناخبي الليكود على 

سبيل املثال.105

وعندما مت س���ؤال ناخبي احلزب، عن مدى تأييدهم لالنسحاب إلى حدود 

الرابع مع حزيران عام 1967 في إطار اتفاق سالم مع الفلسطينيني، عارض 

95% هذه اخلطوة. وعندما مت حتديد السؤال بشكل أدق، ومت سؤالهم عن مدى 

تأييدهم لالنسحاب من املناطق الفلسطينية مقابل إعالن العرب والفلسطينيني 

عن إنهاء الصراع مع إسرائيل، فان املعارضة لالنسحاب بقيت على حالها 

)96%(.106 وحول مستقبل الفلسطينيني، فان 100% من ناخبي احلزب يؤيدون 

إبقاء الكتل االستيطانية حتت السيادة اإلسرائيلية، أما بالنسبة للمستوطنات 
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خارج الكتل االستيطانية، فيعارض 65% إخالءها أو التنازل عنها.107 

تطرق االس���تطالع إلى إمكانية انس���حاب إس���رائيل، وبقاء مواقع دينية 

مقدسة، في نظر اليهود، حتت السيادة الفلسطينية، وسئل املستطلعون عن 

إمكاني���ة االعتماد على الدولة الفلس���طينية لضمان حرية وصول اليهود إلى 

األماكن الدينية، واعتبر 100% من مؤيدي حزب "البيت اليهودي" أنه ال يجب 

االعتماد على الفلسطينيني لضمان حرية وصول اليهود إلى األماكن الدينية، 

وتتراجع هذه النس���بة إلى 65% إذا كانت القوة دولية، وليس���ت فلسطينية، 

مبعنى أن املس���توطنني ال يثقون بتاتا بالفلس���طينيني في حال وقعت حتت 

سيادتهم أماكن يعتبرها اليهود مقدسة لديهم. بينما هنالك ثقة قليلة )%25( 

بق���وة دولي���ة.108 وحول مواقف املس���توطنني من ضم مناطق إلى الس���يادة 

اإلسرائيلية كجزء من حزمة ردود الفعل اإلسرائيلية على التوجه الفلسطيني 

لألمم املتحدة، فقد أيد هذا التوجه 43% من ناخبي احلزب. 

يجب اإلشارة إلى أن السؤال لم يتطرق إلى ضم املناطق الفلسطينية، بل 

ضم "مناطق" إلى الس���يادة اإلسرائيلية، وهذا ما ميكن أن يفسر انخفاض 

تأييد هذه اخلطوة في صفوف املس���توطنني.109 فلو كان الس���ؤال حول ضم 

"املناطق" )أي كل الضفة الغربية( الرتفعت النسبة بالتأكيد.

وأج���رى معهد "فولتر البيخ للتعايش العربي اليهودي في إس���رائيل"، في 

جامعة تل أبيب، استطالًعا آخر، نشرت نتائجه في تشرين األول 2012، و 

شمل عينة واضحة من املس���توطنني، يستعرض آراءهم بشكل منفصل عن 

العينة األخرى من اليهود داخل اخلط األخضر.110 يقدم لنا االستطالع رؤية 

منهجية لتطور مواقف جمهور املس���توطنني من احلقوق الفلس���طينية واحلل 
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الدائم. وهو على خالف االس���تطالع الس���ابق الذي استعرضناه، توجه إلى 

املستوطنني بشكل مباشر، مستجوبا مواقفهم من قضايا احلل النهائي.

جدول : يو�ضح مواقف امل�ضتوطنني من اإمكانية الو�ضول اإىل ت�ضوية مع الفل�ضطينيني )%(

2002200320052012

يجب الوصول إلى 

اتفاق سالم
55615358

الفلسطينيون 

يستحقون دولة
19303535

ميكن التوصل اآلن 

إلى اتفاق
59115

ال ميكن التوصل 

إلى اتفاق
68776571

2812644172601عدد أفراد العينة

يتض���ح م���ن اجلدول، أعاله، أن غالبية املس���توطنني ال يؤيدون قيام دولة 

فلس���طينية، ال بل يعتقدون أن الفلس���طينيني ال يس���تحقون كياًنا سياسًيا، 

وحتى الذين يؤمنون بأحقية الفلس���طينيني بدولة فلسطينية، ال يعتقدون أنه 

ميكن التوصل إلى اتفاق في هذه املرحلة.

وجه االس���تطالع س���ؤاال آخر إلى املس���توطنني، حول موقفهم من قبول 

صالحية وش���رعية قرار مؤسس���ات الدولة في حالة اتخ���ذت قرارا بتفكيك 

املس���توطنات، ويتضح م���ن النتائج أن غالبية املس���توطنني ال يعترفون، وال 

يعطون صالحية لهذه املؤسسات، حتى الدينية منها، في اتخاذ قرار بتفكيك 

املستوطنات.
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جدول يبني مدى قبول امل�ضتوطنني قرار املوؤ�ض�ضات بتفكيك امل�ضتوطنات )%(

2002200320052012

54554444احلكومة

38403940الكنيست

49574645كنيست مع أغلبية يهودية

55616863استفتاء

30364022مؤسسة دينية

2812644172601العينة

يتضح من اجلدول أعاله، أن املستوطنني قد يرضخون لرأي عام يهودي معارض 

له���م، ولكنهم ال يقبل���ون بصالحية حكومة أو برملان أو حتى مؤسس���ة دينية في 

إخالئهم وتفكيك املستوطنات، ولكنهم قد يقبلون استفتاء شعبًيا يؤيد ذلك. نعتقد 

أن موقف املستوطنني هذا، نابع من قناعتهم أن الرأي العام اليهودي لن يصوت 

في اس���تفتاء لصالح إخالئهم وتفكيك املس���توطنات في الضفة الغربية، حيث أن 

املس���توطنني يشعرون أن لهم تأييدا شعبيا في املجتمع اإلسرائيلي. ويالحظ من 

نتائج االستطالع التباين بني قبولهم بقرار كنيست عادي وقرار كنيست مع أغلبية 

يهودية، حيث جند أن ش���رعية قرار للكنيست، مع أغلبية يهودية صوتت عليه، هو 

أكبر من قرار كنيس���ت ليس واضحا فيه ملن األغلبية، وهذا يدل على نزع شرعية 

الصوت العربي في البرملان اإلسرائيلي، فاملستوطنون ال يقبلون شرعية قرار في 

الكنيست بأغلبية يهودية، وأكثر إذا كان بأصوات عربية. وهو اخلطاب نفسه الذي 

وجهه اليمني اإلسرائيلي، واالستيطاني منه حتديدا، حلكومة رابني التي اعتمدت 

على القوائم العربية في الكنيس���ت لتمرير اتفاق أوس���لو في البرملان، حيث أعتبر 
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املستوطنون ذلك كافيا لنزع الشرعية عن اتفاق أوسلو، الذي لم تتم املوافقة عليه 

بأغلبية يهودية في البرملان. مع أن املستوطنني لم يكونوا ليقبلوا بشرعية االتفاق، 

حتى لو مت بأغلبية يهودية في الكنيس���ت، ولكنها كانت مناورة سياس���ية ملخاطبة 

حتى املتعاطفني مع فكرة التسوية في الشارع اليهودي.

جدول يبني ردود فعل امل�ضتوطنني يف حالة اتخذ قرار باإخالئهم وتفكيك 

امل�ضتوطنات )%(

2002200320052012

38171644االنصياع

املعارضة في إطار 

القانون
45756940

املعارضة بكل 

الوسائل
1781545

281264417263العينة

يوضح اجلدول أعاله، أن غالبية املستوطنني سيعارضون إخالءهم، من خالل القنوات 

القانونية فقط، وجند أن هنالك ارتفاعا في نسبة املؤيدين لهذا التوجه في صفوف مجتمع 

املس���توطنني، مقارنة مع بداية األلفية اجلديدة، وطبعا مقارنة مع سنوات السبعينيات 

والثمانينيات، وهذا يدل على التحوالت الدميغرافية التي مّر بها املس���توطنون، والتي 

أشرنا إليها في بداية البحث، كما أنها تدل على تراجع املنظومة املسيانية في صفوف 

املستوطنني، لصالح املنظومة السياسية، باإلضافة إلى أن جتربة غوش قطيف، أثبتت 

أنه إذا قررت احلكومة إخالء مس���توطنة فإنها تستطيع ذلك. ويبني االستطالع أن قلة 

قليلة فقط تؤيد استعمال العنف في حالة قررت حكومة إخالء مستوطنات.
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خاتمة

تعتبر الكولونياليات اإلسرائيلية، واملس���توطنون في األراضي الفلسطينية احملتلة 

عام 1967، عائقا مركزيا أمام أي حل دائم يضمن إقامة دولة فلس���طينية في حدود 

الرابع من حزيران عام 1967، ويشكل املستوطنون في الضفة الغربية جسمًا سكانيًا 

أخذ يتبلور كجزء منسجم ومتالحم مع املجتمع اإلسرائيلي داخل اخلط األخضر، جند 

ذلك في هيمنة املس���توطنني على املواقع املتقدمة في اجليش اإلس���رائيلي، السياسة 

اإلس���رائيلية، حضورهم داخل األحزاب املركزية وخاصة، احل���زب احلاكم، الليكود، 

واالكادمييا واالقتصاد وغيرها من املجاالت.

 إن التح���والت الت���ي حدثت على ه���ذا "املجتمع" منذ عقدين، س���اهمت في تآكل 

املنظومة الدينية- املسيانية املسوغة لالستيطان من جهة، إال أنها ساهمت في تالحمه 

مع املجتمع اإلس���رائيلي داخل األخضر، ورمبا استطاع أن يحقق بهذه التحوالت ما 

عجز عن حتقيقه في العقدين اللذين أعقبا االحتالل اإلس���رائيلي للضفة الغربية، حني 

سيطرت التوجهات الدينية املسيانية على املستوطنني، وعلى الرغم من التأييد الشعبي 

واحلكومي املشروع االستيطاني، إال أن هذا اجلسم كان مميزا ومنفصال عن املجتمع 

اإلسرائيلي، رغم أن أبناءه جاؤوا من الطبقة الوسطى، والبرجوازية املدينية اإلسرائيلية.

مّر املس���توطنون بتح���والت عديدة، فعلى الصعيد الدميغراف���ي باتوا متنوعني من 

الناحية الدينية، الطبقية والسياس���ية. كما أنهم مروّا بتحوالت سوس���يولوجية تتعلق 

باألساس بتبدل األجيال، فقد حمل كل جيل رؤية سياسية مغايرة للمستقبل، وطريقة 

حتقيق هذا املستقبل. 

ففي العقود األولى من االحتالل كانت فكرة اخلالص واحلق الديني هي املسيطرة 

على املستوطنني الذين جاؤوا باألساس من الصهيونية الدينية، وكانوا هم بذاتهم، جيال 
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متمردا على اجليل القدمي التقليدي في الصهيونية الدينية املتمثل بسياسيي املفدال في 

ذلك الوقت. أما جيل اليوم، فانه يطالب باحلفاظ على "أرض إسرائيل"، ولكن بطريقته 

اخلاصة وبدون مبررات مسيانية كما فعل اجليل القدمي. نسمع أكثر حديًثا عن احلق 

التاريخي منه عن احلق الديني واخلالص، نسمع أكثر عن تطوير أدوات عمل سياسية 

ذات طابع دبلوماسي إعالمي، وأقل ذات طابع جماهيري احتجاجي وعنيف. 

ال يعني ذلك أن "مجتمع" املس���توطنني انقطع عن املنظومة املسيانية الدينية حلركة 

غ���وش اميوني���م، وأن العنف لم يع���د ديدنهم، فهنالك مجموع���ات كثيرة في صفوف  

املستوطنني، ال تزال تتخذ من العنف طريقة للحفاظ على املستوطنات و"أرض إسرائيل"، 

وقد ظهرت بوادر ذلك في املعارضة العنيفة لتفكيك مستوطنة عمونا، وفي ظهور حركات 

"دفع الثمن"، وفي سلوكيات "شباب التالل"، ولكن يبقى التيار القيادي املركزي ملجتمع 

املستوطنني على تنوعه الكبير، يتخذ مواقف جديدة في التعامل مع الواقع السياسي. 

وال بد من اإلش���ارة أن جزًءا من غياب خطاب العنف في خطاب التيار الرس���مي 

واملركزي نابع من التداخل الكبير الذي يجمع بني املستوطنني وبني اليمني اإلسرائيلي 

الليبرالي واحملافظ، وسهولة إيصال صوت املستوطنني إلى رأس الهرم السياسي في 

إسرائيل والتأثير عليه، ما يحول العنف إلى وسيلة تضر بهذا التمازج، الذي يتم على 

املس���توى التحتي والفوقي. فعلى املستوى التحتي، وكما ذكرنا، بات املستوطنون في 

الضفة الغربية جزًءا من املجتمع اإلسرائيلي أكثر من أي وقت مضى، وعلى املستوى 

الفوق���ي باتت قيادتهم صاحبة تأثير سياس���ي أكثر من أي وقت مضى، مبا في ذلك 

فترة غوش اميونيم وحكومة بيغن-شارون األولى.

بقيت فكرة "أرض إس���رائيل"، فكرة مركزية في صفوف املستوطنني، إال أنه ظهرت 
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خالفات حول االس���تعداد لإلبقاء على الس���يادة اليهودية الشاملة والكاملة على هذه 

األرض، فحركة غوش اميونيم لم تقبل املس���اومة على بسط السيادة اليهودية الكاملة 

على كل "أرض إس���رائيل" بال اس���تثناء، أما حزب البيت اليهودي برئاسة بينيت، فإنه 

مس���تعد للتخلي عن أجزاء من "أرض إسرائيل"، لتكون حتت سيادة فلسطينية، وعلى 

الرغم من أن بينيت يتحدث عن س���يادة فلس���طينية مشوهة وجزئية، فإن ذلك لم يكن 

ليكون محال ملجرد التفكير عند اجليل األول من  قيادات املجتمع االس���تيطاني، وقد 

تكتل حول هذه الفكرة غالبية أحزاب الصهيونية الدينية في الكنيست األخيرة في إطار 

ح���زب "البيت اليهودي". إن خط���ة البيت اليهودي، جاءت أيضا كنتاج للتحوالت التي 

أصابت املستوطنني، فاخلطاب الديني املسياني حلركة غوش اميونيم، لم يكن ليجد له 

أرضية صلبة في هذه املرحلة، كما كان في السبعينيات والثمانينيات.

إن هذا التالحم الذي يحاول املستوطنون خلقه مع املجتمع اإلسرائيلي ومع 

السياسة اإلسرائيلية، نابع من التجربة التاريخية، فهم على الرغم من خطابهم 

املسياني- الديني، وتبريراتهم األيديولوجية، إال أنهم ال يستطيعون العيش بدون 

الوريد الذي يربطهم مع املجتمع والدولة داخل اخلط األخضر. لقد فهموا عام 

1967، أنهم ال يستطيعون االستمرار باحلياة بدون مجتمع  ودولة عام 1948. 

كشفت هذه احلقيقة نقطة ضعفهم، لهذا فهم يحاولون أن يسيطروا على الدولة، 

ويؤثروا في قراراتها السياس����ية، فهم لم يعودوا يس����تطيعون البقاء من خالل 

احتالل وغزو األراضي الفلس����طينية واملجتمع الفلس����طيني ليبقوا ويستمروا، 

ب����ل عليهم في املقابل أن يغزوا املجتمع اليهودي والدولة اليهودية داخل اخلط 

األخضر ليضمنوا بقاءهم ووجودهم.
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