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 مقدمة

 

السياسية اإل  سموتريتشلئيل  بتسظهر   الحياة   نشاطه  خاللية ألول مرة  سرائيلفي 

  2005عام  الن قطاع غزة  محادي الجانب  أالعنيف في معارضة خطة االنسحاب  

يطلق سراحه بدون تقديم الئحة    أنية قبل  سرائيلحيث اعتقله جهاز المخابرات اإل

الوقت، نش السياسية  سموتريتش  طاتهام. منذ ذلك  الحياة  ية  سرائيلالحزبية اإل  -في 

مقاعد داخل   7رأسه بـ  تتكوما، الذي ي  -حظي حزب االتحاد القومي  أن  إلىوتدرج  

يست، وذلك ضمن قائمة الصهيونية الدينية )التي يقف أيضا على رأسها( التي نالك

ف انتخابية  قائمة  أكبر  ثاني  اإلتعتبر  الحكومي  االئتالف  حكومة  أي،  سرائيلي  و 

تولى   الحزبية،  مسيرته  خالل  السادسة.  نتنياهو  من   سموتريتشبنيامين  العديد 

المناصب سواء داخل الكنيست ولجانها، او كوزير في حكومات نتنياهو السابقة،  

ميدنيا   يمينية  -ونشط  جمعيات  عدة  في  باإلضافة    تنظيميا   قيامه   إلىاستيطانية، 

المتعلقة  الكنيست(  داخل  عليه  المصادقة  تم  )بعضها  القوانين  من  العديد  بتقديم 

االستيطاني ينسب  بالمشروع  ما  أهم  هو  إليه.   ،" "حل"(  الخطة  من  )بدل  حسم" 

الفلسطيني  إلنهاءسياسية  ال خرين  آجانب    إلىوتأسيسه  ،  يسرائيلاإل-الصراع 

الي السيطرة  بتنشيط  تعنى  التي  الغربية منظمة ريغافيم  الضفة  هودية على أراضي 

الحقا(أ) السياسينظر/ي  البروفايل  في  قراءة  تقدم  الورقة،  هذه  الحزبي   -. 

السياسية. وتبرز أهمية هذه    ومبادئه، وتستعرض هويته األيديولوجية  سموتريتشل

اإل االنتخابات  نتائج  أعقاب  في  افضت  ئيلسراالورقة  التي  األخيرة  دخول    إلىية 

دوائر صناعة القرار   إلى،  سموتريتش  رأسهتالذي يتكوما،    -حزب االتحاد القومي
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ية األكثر حساسية، خاصة فيما يتعلق بإدارة ملف االستيطان واألراضي  سرائيلاإل

 الفلسطينية المحتلة.  

 تكوما  -حزب االتحاد القومي

المفدال   حزب  خالل  من  الكنيست  داخل  تتمثل  الدينية  الصهيونية  كانت  تاريخيا، 

وبالنظر  1956-2008) تمردات    إلى(.  باستمرار  شهد  فقد  الحزب،  تاريخ 

نحو  يدفع  كان  الذي  الديني  الصهيوني  الشباب  جيل  قبل  من  داخلية  وانشقاقات 

والتدين  اليمينية  هنا مجال    المزيد من  في هذاا)وليس  التاريخي(  لغوص  . السياق 

كانت بخروج مجموعة من المستوطنين  و   1999أحد أهم االنشقاقات حصلت عام  

لحزب   وتشكيلهم  المفدال،  حزب  من  او  تكوما"المتطرفين  االنبعاث،  )وتعني   "

االستيطان قيادات  في هندل، وكالهما من  ، وهم حنان بورات وتسعودة النهوض(

وكان   المتطرفة.  ايمونيم  غوش  حركة  في  رموزا  ويعتبرون  الغربية،  الضفة  في 

واي   اتفاقيات  على  المفدال  موافقة  اعقاب  في  المفدال  عن  مع    بالنتشنانشقاقهم 

الفلسطينية   التحرير  الحكومي    1998عام  منظمة  االئتالف  في  بموجب عضويته 

 الذي قاده نتنياهو في حينها.

ن حزب "تكوما" والذي تحالف على الفور مع حزب موليدت )حزب أقيم  اقام االثنا

يقوده  وكان  الفلسطينية،  للمسألة  كحل  الطوعي  الترانسفير  مشروع  أساس  على 

باإلضافة   زئيفي(،  حزب   إلىرحبعام  اسسوا  والذي  الليكود  عن  المنشقين  بعض 

"االتحاد  "حيروت". سوية، تكوما وموليدت وحيروت، أسسوا ما بات يعرف باسم  

اإلتكوما"  -القومي األحزاب  أكثر  من  يعد  وهو  يخص  سرائيل،  فيما  تطرفا   ية 

 المسألة الفلسطينية. 
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 1999 تاريخ التأسيس

 ( حردلية) متزمتة صهيونية دينية التصنيف السياسي

 صهيونية دينية محافظة  السياسية  -الهويات األيديولوجية

   فيما يتعلق جراء تغييرات على القضاءإ

 ستيطان في الضفة الغربية باال

بي الموقف من حل الدولتين عارض  الكاملة وي  إسرائيلرض  أعتقد 

 بشكل قطعي حل الدولتين 

األساسي   الموقف من االستيطان  االستيطان مشروعه  يدعم 

 بشكل كامل 

 

الصهيونية   بداخل  الحردلي  التيار  عن  القومي  االتحاد  يعبر  الدينية،  واليوم، 

)توي سموتريتش  بتسلئيل  الكنيست  عضو  والتيار Bezalel Smotrichرأسه   .)

صفات: ثالث  بين  ما  يجمع  ديني  صهيوني  تيار  هو  الديني    الحردلي  التزمت 

واعتبار   للتشريع  ةالتوراالحريدي  الوحيد  الصهيوني  و  المصدر  القومي  التطرف 

في   تتجسد  التي  االجتماعية  الليبرالوالمحافظة  وقيم  رفض  الحداثي  واالنفتاح  ية 

 ناث. اواة المدنية واختالط الذكور باإلالمس

عام   االتحاد  تأسيس  بمفرده،    1999منذ  واحدة  انتخابية  جولة  الحزب  يخض  لم 

تيارات،   عدة  مع  يتحالف  مرة  كل  في  كان  متطرفة   أوأحزاب    أووانما  حركات 
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هذه القاعدة   أنبيد    قة. يل قائمة تتيح له عبور نسبة الحسم نظرا لقاعدته الضيكلتش

 .2022-2021اتسعت بشكل الفت في العامين 

 

 

في   تكوما  حزب  العام  حصل  "قائمة   7على  ،  2022انتخابات  داخل  مقاعد 

الدينية"  األ 1الصهيونية  المقعد  اآلتية:  وهي  سموتريتش(، و،  الحزب  )لرئيس  ل 

)سيمحا روتمان(،    6ريت ستروك(، المقعد  أو)  4المقعد  فير سوفير(،  أو)  3المقعد  

المقعد    8المقعد   فولديغر(،  المقعد    12)ميخال  طال(،  )موشيه    14)إيهود 

العام   في  تأسيسه  منذ  الكنيست  في  للحزب  تمثيل  أكبر  وهذا  .  1999سولومون(. 

غفير،   بن  يترأسه  الذي  يهوديت"  "عوتسما  حزب  من  العكس  حزب    فإنعلى 

ا مثل  "االتحاد  جماهيرية  تمثيلية  وهيئات  أذرع  وله  ممأسسا   حزبا  يعتبر  لقومي" 

المدارس الدينية )أهمها هار حوماه، مركاز هراف(، منظمات شبيبة    أواليشيفوت  

دينية  ومرجعيات  وهيكليات  تنظيمية،  وأطر  عزرا(،  أريئيل،  عكيفا،  بني  )مثل 

 .وسياسية
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 سموتريتش ل البروفايل السياسي الحزبي 

عام   نشأ وترعرع في مستوطنة    1980ولد سموتريتش  لكنه  الجوالن  في هضبة 

إيل البيرة  بيت  أراضي  على  العمر  .  المقامة  من  بلغ  يت  18عندما  لم  د  جنعاما، 

اإل  سموتريتش الجيش  في  في سرائيلللخدمة  التوراة  لدراسة  االنعكاف  وفضل  ي 

تتبع  يي والتي  المتطرفة  كيدوميم  الحاخ  إلىشيفاة  الروحي  تعاليم  األب  كوك  ام 

اول استكمال  ثم حنو بالقدس،  أوللصهيونية الدينية. بعد ذلك درس القانون في كلية  

سنة،   28. في عمر هئنهاإيتمكن من   أندراسة الماجستير في الجامعة العبرية دون 

اإل  سموتريتشتجند   الوسط، ي،  سرائيلللجيش  قيادة  في  العمليات  وحدة  في  وخدم 

التي استمرت فقط    أن بحيث   قتالي.    16خدمته  تكن ذات طابع  لم  وقد قطع شهرا 

العام    سموتريتش في  الجيش  في  ثالث  2009خدمته  درج على  أه  نشهور أل  ةلمدة 

عند واستكملها  عاد  ثم  للكنيست،  القومي  االتحاد  دخول مقائمة  في  ينجح  لم  ا 

يدرك  الكنيست.   والقصيرة   أن  سموتريتشوربما  المتأخرة  العسكرية  الخدمة  هذه 

الخدمة القتالية    أنالنواقص في حياته السياسية في مجتمع يرى    إحدىنسبيا تعتبر  

في    أقصرهي   واجتماعية  سياسية  "مقبولية"  على  للحصول  .  إسرائيلالطرق 

 لمقابالت: في إحدى ا سموتريتشوعليه، قال 

...  ا  عام  18الجيش في سن    إلىني ساهمت أكثر مما لو ذهبت  أن"أشعر  

حالة   كانت  ]كما  سن    سموتريتشالمعتكف  الدولة   18في  يكلف  عاما[ 

  18شيكل في السنة، أما الطالب ]العادي في كلية جامعية بعمر    10000

الدولة   يكلف  للدولة،  بشيء  يساهم  ال  والذي  في  40عاما[،  شيكل   ألف 

ثالث    -. أيهما أفضل  إسرائيلالسنة. من يدرس التوراة يحافظ على أمن  

يعود   الجيش، ومنهم من ال  بعد  الذهاب في رحلة  ثم  الخدمة  سنوات في 

أو   بالخارج،  نحن    لتقويةأسرة    وتأسيسالتوراة،    دراسةويقيم  الدولة. 
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عودة   في  ُرُسل  نحن  المبارك...  القدوس  بفضل  هنا    إلى  إسرائيلنعيش 

نفسها، كنت أفكر في أنني سأبني أسرتي من دراسة التوراة، وهذا ال يقل 

 2أهمية عن الخدمة العسكرية". 

الذي الحريديم(  )أو  المتزمتين  اليهود  بخالف  التوراة    لكن  لدراسة  يعتكفون 

يجمع ما   سموتريتش  إليهتيار الصهيونية الدينية الحردلي الذي ينتمي    وحسب، فإن

التوراة دراسة  السياسي  بين  العمل  خالل  من  الصهيوني  المشروع  أو    وخدمة 

فإن هنا،  ومن  العسكرية.  ي  سموتريتش   الخدمة  وترأس  كيدوميم يعاد الحقا  شيفاة 

ي وهي  تطويرها:  في  وساهم  شبابه،  في  فيها  اعتكف  معظم  يالتي  ترسل  شيفاة 

ظ  تطرف للتوراة وضرورة الحفاالخدمة العسكرية المبنية على فهم م  إلىها  يخريج

 الكاملة.  إسرائيلرض أعلى 

عاما( عندما    25)وهو بعمر    2005كان في العام    سموتريتشل ظهور سياسي لأو

اإل المخابرات  قبل  من  اعتقاله  وإرساله  سرائيلتم  ثالثة    إلىية  مدة  عسقالن  سجن 

قطاع غزة. من   االنسحاب من  أثناء  في  الطرق  التحريض وإغالق  بتهمة  أسابيع 

ترات من  يي، كانت حيازة مئات الل سرائيلعالم اإلإليه حسب اإل  جهةبين التهم المو

الشرطة   المستوطنين ضد  بهدف استخدامها في مظاهرات  السائلة  الحارقة  المواد 

 3ثناء تنفيذ االنسحاب من قطاع غزة.يين أسرائيلوالجيش اإل

هذا وبحوالي    بعد  تم    4االعتقال،  االتحاد   سموتريتشدراج  إسنوات،  قائمة  في 

القومي للكنيست في المرتبة التاسعة )التي لم تمنحه الفرصة لالنضمام للكنيست(. 

، عندما كان تصنيفه في 2015ل مرة في العام  أوللكنيست في    سموتريتش  نضما

أهمها  عدة  مناصب  حينها  في  وشغل  القومي.  االتحاد  قائمة  على  الثانية  المرتبة 

ف وعضو  الكنيست،  رئيس  وفي  نائب  والداخلية.  المالية  لجنتي  التحضير  أي  ثناء 
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العام   تنافس  2019النتخابات  أريئيلمع    سموتريتش،  تكوما،    أوري  على رئاسة 

ثقة    سموتريتشوحصل   تكوماأمن    %64على  لجنة  والبالغ   عضاء  المركزية 

منذئذ    129عددهم   وتحول  من   إلىعضوا،  ال  الذي  داخلالزعيم  له   حزب  افس 

التيار    -عقاب "فشل" نفتالي بينيت )ممثل الصهيونية الدينيةأفي  واالتحاد القومي.  

الليبرالي ورئيس حكومة سابق( في تلبية طموح المستوطنين، توجه معظم ناخبي  

انتخابات  مقاعد في    7والذي حصل حزبه على    ريتشسموت  إلىالصهيونية الدينية  

 .  2022ثاني التشرين 

 داخل الكنيست  سموتريتشدور 

قدمها،    سموتريتشيهدف   التي  القوانين  مشاريع  خالل  في    أومن  "نجح"  التي 

( 1:  إلى  2015تمريرها بشكل نهائي داخل الكنيست خالل فترة والياتها منذ العام  

والجليل،   النقب  القدس،  الغربية،  الضفة  داخل  االستيطان  مشروع  (  2تعجيل 

( االنقالب على  3.  محاصرة اليسار الصهيوني وتجفيف موارده و"شيطنة" عمله

لفهمه للشريعة الدينية التي، حسب فهمه، تتطلب   القيم الديمقراطية للدولة استجابة

 .وليس انصياعا للقيم الحداثية إسرائيلحكما مطلقا لتوراة 

 أهم القوانين ومشاريع القوانين التي قدمها: 

الصهيونية   (1 المنظمة  داخل  أساسية  وحدة  وهي  االستيطان:  وحدة  قانون 

وتعنى   اليهودية،  والوكالة  جاب العالمية  على  االستيطان  الخط  نبتطوير  ي 

اإل الحكومة  كانت  السابق،  في  إشكاليات  سرائيلاألخضر.  من  تعاني  ية 

ن من  ثناء تمريرها لمئات المالييأتعلق بالشفافية والتسلسل الهرمي  قانونية ت

التفافي  الدوالرات لصالح عمل وحدة االستيطان، وقد كان األمر يتم بشكل 

اتهام   يتم  كي ال  المرات  الكثير من  بدعم مشروع  سرائيلاإل  الحكومةفي  ية 
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 إليهاالستيطان بشكل مباشر في ظل الرفض الدولي. هذا القانون، الذي بادر 

يعني  سموتريتش اإلأ،  الحكومة  بوحدسرائيلن  تعترف  االستيطان كأحد ية  ة 

وحدة االستيطان    إلىموال  أمة العاملة، وتتيح نقل صالحيات والحكو  أذرع

في   نهائيا  القانون  سن  تم  االستيطاني.  المشروع  ثاني  الكانون    23لتطوير 

2015.4   

 

ضاع مستوطنات الضفة الغربية  أوتسوية    حوهو قانون يتي  التسويات:قانون   (2

استيطانية"   "بؤر  تصنيف  تحمل  حسب غير  "بؤر    أو التي  شرعية". 

الدولة    أناثبت    إذاالقانون،   فعلى  نية"،  بـ "حسن  أقيمت  تسوي    أنالبؤرة 

بها،  أو وتعترف  منح    أن  أوضاعها  مقابل  ألصحابها  األرض  تعيد 

تعويضا   الغربية.    يأراض  أوالمستوطنين  الضفة  داخل  أخرى  مناطق  في 

تموالمستوطن الذي  القانون  اعتبروا  نهائي   تن  شباط    6في    االمصادقة عليه 

"كتابة  أنعلى    2017 العليا  التاريخ  جديدة  ه  المحكمة  لكن  لمنطقة". 

العام  أسرائيلية عادت واإل القانون في  ألنه يتعارض مع قانون    2020لغت 

المت كنيست  وعلأساس  في حينه  اإلنسانكرامة  ق بحرية  القانون  وقد القى   .

البند   فحسب  الدولي.  القانون  مع  يتعارض  كونه  دولية  من    46انتقادات 

ن تحافظ أ، على القوة المحتلة  إسرائيلمعاهدات الهاي، والتي وافقت عليها  

المل حقوق  االحتالل،  على  تحت  القابع  للشعب  البند  أكية  نفس    43ما  من 

ض على  فينص  على    أنرورة  المعاهدات  المحتلة  القوات  ضاع  أوتحافظ 

 جراء تغييرات قانونية.  إعليه دون  ياألراضي التي تحتلها على ما ه

ا  إلى  سموتريتشيسعى   في  العليا  المحكمة  قدرات  من  بتشريعات  الحد  لتدخل 

  إلى نهاء هذه "الديمقراطية الزائفة" التي تعرقل عودة اليهود  إأعضاء الكنيست، و
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، الذي سموتريتشج االنتخابي األخير لحزب  مانأراضي الضفة الغربية. ففي البر

الحزب   سيسعى  المتشددين،  المحافظين  من  الق  إلىيعتبر  النظام  ضائي" "تعديل" 

القضاة   قدرة  من  يحد  قبل  الغير  بحيث  من  "ديمقراطيا"   على الشعب  منتخبين 

  5. ديمقراطياتشريعات أعضاء الكنيست المنتخبين التدخل في 

 السياسي خارج الكنيست  سموتريتش دور

ومنظ  سموتريتششغل   جمعيات  في  حساسة  مناصب  خالل معدة  يمينية  ات 

 األعوام السابقة، يمكن تلخيصها كالتالي:

بشكل رئيس في تأسيس المنظمة ويشغل   سموتريتش: شارك  منظمة ريغافيم (1

أحاليا   تهدف  منصب  يمينية  منظمة  وهي  العام.  البناء    إلىمينها  "مالحقة 

وتهدف  "ج".  المناطق  في  الغربية  الضفة  في  الشرعي"  غير  الفلسطيني 

في    إلىريغافيم   الحكم  أنظمة  جميع  على  للعمل  إسرائيلالتأثير  لدفعها   ،

وا اليهودي  الشعب  أراضي  في  لحماية  الطبيعية  والمناظر  الطبيعية  لكنوز 

مستمرة    ا  افيم ضغوطغالبالد، وتحديدا في الضفة الغربية. تمارس حركة ري

على الكنيست والحكومة والقضاء وتدير نظام رقابة مستمر على إجراءات  

ذرع  أ  أبرزوتعتبر ريغافيم أحد    .وعمل األنظمة المختلفة في هذه المجاالت

في   يهود االستيطان  من  تمويال  وتتلقى  األخيرة  اآلونة  في  الغربية  الضفة 

مة الصهيونية العالمية، ودوائر التخطيط في ظأجانب، وتقيم عالقات مع المن

 . إسرائيلمنظمات اليمين الجديد في 

)ي  (2 التعليمية  المدرسة  كيدوميميرئيس  مدرسة شيفاه(  تعتبر  والمدرسة   :

وتتبع   عسكرية،  الح   إلىتوراتية  االتعاليم  كوك  خريجيها اخام  ومعظم  بن، 
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شغل   األمنية.  والمنظومة  الجيش  داخل  حساسة  مناصب  في  يتجندون 

 كان أحد أهم تالمذتها.   أنفي فترة سابقة رئيسها، بعد  سموتريتش

 

كومميوت (3 وتابعة  حركة  كليا  مدارة  حركة  وهي  وقد    إلى:  تكوما.  حزب 

ثناء االنسحاب من  في أعقاب الجدل الصهيوني الديني  أتأسست الحركة في  

باالنصياع   والمتعلق  األ  أو،  إلىغزة  العسكرية  ورفض،   بإخالءامر 

دولة مصدر تشريعها    إلى  إسرائيلتحويل    إلىالمستوطنات. والحركة تدعو  

فلسطينيين   عمال  تشغيل  قاطع  بشكل  وترفض  التوراة،  هو  في الوحيد 

اليهودية داخل  إ  إلىتحت أي ظرف، وتدعو    إسرائيل الشريعة  تعاليم  عالء 

 6الجيش ومؤسسات الدولة. 

 

 "خطة الحسم" 

العام   في  سموتريتش  والتي    2017نشر  الصراع  لحل  عليها أرؤيته  "خطة   طلق 

اإل اليمين  لدى  يكمن  السالم  مفتاح  لحل  سرائيلالحسم:  رؤيته  عرض  وفيها  ي"، 

و واحدة  مرة  الفلسطينية  يطرح   إلى المسألة  الحسم"  "خطة  بداية  في  األبد. 

 سموتريتش سبيلين لحل "المشكلة الفلسطينية":

طموحاته واأل عن  بالتنازل  يرغب  الغربية(  الضفة  سكان  )من  فلسطيني  أي  ل: 

دولة  القوم داخل  كفرد  والعيش  البقاء  يمكنه  يكون    إسرائيلية،  لن  لكنه  اليهودية. 

وصحية    واقتصادية،  اجتماعية،مواطنا سياسيا كامل الحقوق، وإنما مقيم ذو حقوق  

تقليم أظافر األحزاب العربية    إلىوحسب. وبشكل مشابه، تسعى الصهيونية الدينية  

)كما حدث    التي، بالنسبة لها، باتت تتجرأ على المشاركة في صياغة وجه الحكومة
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التدخل الفاعل في الحكم    إلى، وتتطلع  مع القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس(

 .الذي ال بد وأن يبقى حكرا  على اليهود

و هويته  عن  بالتنازل  يرغب  ال  من  الثاني،  القومي،  الحل  الشعب    فإنمشروعه 

أي دولة عربية حيث يمكنه أن ينمي مشاعره   إلىاليهودي سيساعده على الهجرة  

ُطرح   صهيوني  ترانسفير  مشروع  آخر  الحل  هذا  يعتبر  مطلقة.  بحرية  القومية 

للنقاش مؤخرا وبشكل جدي. وسموتريتش يؤمن إيمانا قاطعا بمشروع الترانسفير  

يكون مناص الحسم"   كحل عملي قد ال  القريب. ومع أن "خطة  المستقبل  منه في 

تستهدف حسم الصراع مع فلسطينيي الضفة الغربية، إال أنها بين يدي سموتريتش  

بشكل   الموقف  هذا  عن  سموتريتش  عبر  وقد  الداخل.  فلسطينيي  تستثني  ال  قد 

في إثر حادثة الحاخام   2020صريح في رده على النائب أحمد الطيبي في نيسان  

عقارات  شموئي تأجير  رفض  صفد،  مدينة  حاخام  باعتباره  فإلياهو،  إلياهو.  ل 

في   العرب  أرض    إسرائيلللمواطنين  أن  الشعب    إسرائيلمعتبرا   ملكية  هي 

أن   يجب  ال  التي  العنصرية  األقوال  هذه  على  الطيبي  اعترض  وعندما  اليهودي. 

عترف بأن تأتي على لسان "رجل دين"، ثارت حفيظة سموتريتش وقال إن من ال ي

البالد.   إسرائيلأرض   هذه  يغادر  أن  "عليه  اليهودي  للشعب  ملكية حصرية  هي 

على   سنعمل  الدينية  الصهيونية  في  نحن  بينهم  ومن  وتالميذه  شموئيل  الحاخام 

 ."تسهيل هذه المغادرة 

يطرح سمرتريتش هذين الحلين )التنازل عن القومية الفلسطينية كشرط لالستمرار 

الضفة في  العيش  الترانسفير(    أو  في  وبالتالي  القومية  بالطموحات  االحتفاظ 

ستكون    إسرائيل  فإن باعتبارهما األكثر معقولية وقابلية للتطبيق. في حال إغفالهما،  

أمام شالل من الدم بفعل الصراع القومي الذي ال حل له. وألن هذا الخطاب يعتبر 
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اإل اليمين  استملكت  التي  الدولتين  حل  لفكرة  "الغبي" يلسرائمغادرة  التقليدي  ي 

وصف   حد  ال    فإن(،  سموتريتش)على  توضيحية  نقاط  ثماني  يسوق  سموتريتش 

الذي  المستوطن  بعنجهية  المجبولة  واالستشراقية  االستعمارية  ثقافته  أبدا  تخفي 

 :يحمل بندقية في يد وفي يده األخرى قدومه ليزرع األرض

   .الدولتين هو أمر غير واقعي وغير قابل للتطبيق حل •

اإل  • القوميتان  النقيض وال  سرائيل الهويتان  تقفان على طرفي  والفلسطينية  ية 

 .معا   تتعايشايمكن أن 

الوجود من عدة جوانب.   فيالمشروع الصهيوني هو أكثر مشروع أخالقي   •

العالم   إسرائيلال،  أو بإجماع  تحظي  التي  التوراتية  للرؤية  تحقيق    هي 

استطاعت  "الحر" ثانيا،  والنمو  جلب    إسرائيل.  المنطقة االزدهار  لسكان 

 .على العكس من دول أخرى

تواجهه   • الذي  أن    إسرائيلالتهديد  الحل  على  لذا،  النظير.  منقطع  تهديد  هو 

  ر.يكون كذلك منقطع النظي

خاطئ   اعتقاداالعتقاد بأن "اليأس ]الفلسطيني[ يولد العنف واإلرهاب" هو   •

ال المعسكر  نفسه في  يعتقد تماما. هنا يضع سموتريتش  الذي  لنتنياهو  مقابل 

ويخلق   المعيشي،  اليأس  من  يخفف  أن  شأنه  من  االقتصادي"  "السالم  أن 

في  المقاومة.  إنهاء  باتجاه  يدفعون  تجعلهم  الفلسطينيين  لدى  مادية  مصالح 

المقابل، يعتقد سموتريتش بأن المقاومة الفلسطينية ال تنطلق من اليأس وإنما  

للفلسطينيي يمكن  بأنه  سموتريتش  "األمل"  يدعو  وعليه،  دولة.  إقامة    إلى ن 

 ت. قتل هذا األمل بأسرع وق
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وإنهاء طموحاتهم  • للفلسطينيين  القومية  الهوية  بأن طمس  سموتريتش  يعتقد 

ببناء دولة هما من األمور الممكنة جدا، على العكس من آراء بعض أطراف  

 اليمين التقليدي والذين يشككون في هذه االمكانية.

الذي سيقضي على فكرة    • السياسي  تبرير هذا "الحسم"  يحاول سموتريتش 

حل الدولتين من خالل استبطان فلسفة أخالقية نفعية تقيس أخالقية األفعال 

من خالل الحكم على نتائجها ومخرجاتها. فهو يقارن الظروف المعيشية في  

ه من ي مع تلك الظروف التي سادت بعدسرائيلقطاع غزة قبل االنسحاب اإل

"قتل"  كان  لئن  وعليه،  المعيشي.  والمستوى  والمياه  الكهرباء  نقص  حيث 

الهوية القومية للفلسطينيين أمرا ال أخالقي من حيث المبدأ، إال أن استيعاب 

دولة   داخل  قومية  طموحات  بدون  كأفراد  يعود    إسرائيلالفلسطينيين  قد 

طة الحسم" هي  خ"  لـ  النتائج اإليجابية  فإنباالزدهار على حياتهم، وبالتالي  

  .التي تبرر أخالقية الخطة

اإل • العسكرية  التقارير  من  العكس  التكلفة  سرائيلعلى  لضم ية حول  الباهظة 

المقصود كل    ال أن سموتريتشإمناطق "ج"،   الضم )وهنا  بأن تكلفة  يعتقد 

ستكون   "ج"(  مناطق  فقط  وليس  الغربية  تكاليف  أوالضفة  من  بكثير  فر 

تكاليف   من  ذلك  يحمله  لما  الفلسطينيين  مع  الصراع  إدارة  في  االستمرار 

 يين. سرائيلالضحايا اإل إلىأمنية واستخباراتية باإلضافة 

ا الفكر السياسي لليمين الجديد بشكل عام، هإليهذه المرتكزات األساسية التي يستند  

"خطة   في  المثير  فإن  أمر،  من  يكن  ومهما  خاص.  بشكل  الدينية  والصهيونية 

التي   الثمانية  المرتكزات  وانما  رغم خطورته،  الترانسفير  ليس موضوع  الحسم" 

يتعلق   فيما  الجديد  لليمين  السياسي  الفكر  تشكل  قد  والتي  سموتريتش  طرحها 

 لسطينية.  بالقضية الف
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 الحقا مبنية على هدي يهوشع  إليهجاءت خطة سموتريتش هذه بناء على ما ألمح  

بن نون وتعامله مع السكان المحليين بعد أن عبر نهر األردن واحتل أرض كنعان 

للوعد،   وتحقيقا   اإللهية  لإلرادة  البالد    يثحتنفيذا   لسكان  نون  بن  يهوشع  أرسل 

خيارات   ثالثة  فيها  رسائل  لم  أوثالث  إذا  )الرمبام(:  ميمون  بن  موسى  ضحها 

أن يكونوا مهانين ومحتقرين وأن    يهرب سكان البالد يجب أن تفرض عليهم قيود،

 .1ا". وإن عارضوا ذلك "ال نترك منهم نفسإسرائيلال يرفعوا رأسا في 

 2022في انتخابات   سموتريتشالبرنامج االنتخابي ل

باإلعالن   الحزب  برنامج  توراة    إسرائيللشعب    إسرائيل"أرض  أن  يبدأ  حسب 

هو  إسرائيل للحزب  النهائي  الهدف  وبالتالي  اإل...  السيادة  على سرائيلفرض  ية 

مناطق   للتدخل  إسرائيلجميع  أسس  للحزب  االنتخابي  البرنامج  وضع  وعليه،   ."

 فيما يخص أراضي الضفة الغربية على النحو التالي: 

مع    أال  .1 النقاشات  البناء  يراألم  اإلدارةتكون  تجميد  بمسألة  تتعلق   أو كية 

إرهابية "ال سمح هللا"، بل  حتى إقامة دولة فلسطينية    أوإخالء المستوطنات  

 . إسرائيليجب أن يكون النقاش حول نطاق السيادة التي ستطبقها 

منع الفلسطينيين من "االستيالء" على األراضي المفتوحة )المقصود مناطق   .2

 "ج"(. 

ونقل صالحياتها   .3 المدنية  اإلدارة  اإل  إلىتفكيك  من خالل   ةيسرائيلالحكومة 

 للضفة الغربية.  ( de facto)وليس فقط عملي  (de jure) ضم قانوني

الفتي"، .4 "االستيطان  بلفظ  واستبدالها  استيطانية"  "بؤر  تسمية  وهي    رفض 

تم    70عبارة عن حوالي   لف  أ  25سلو ويقطنها حوالي  أو قامتها منذ  إبؤرة 

 
 shorturl.at/jlzJT: 6.11.2022. المشهد اإلسرائيلي ي.. الخلفية واإلسقاطاتسرائيلد أقصى اليمين اإلصعو ،2022.هنيدة غانم.1
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تجاه المصادقة عليها كمستوطنات رسمية في اشخص ويحاول الحزب الدفع  

 طنات في الضفة الغربية. شأنها شأن باقي المستو

  7جلب حوالي مليون مستوطن جديد لالستيطان في الضفة الغربية. .5

والسيادة"،    إلىباإلضافة   "االستيطان  بند  تحت  تجميعها  تم  التي  النقاط   فإن هذه 

المتعلقة  األخرى  البنود  من  العديد  يحمل  الدينية  للصهيونية  االنتخابي  البرنامج 

من   وغيرها  والتعليم  التربية  الجيش،  بالمجتمع    األموربالقضاء،  المتعلقة 

  8ي نفسه ومجتمع التوراتيين. سرائيلاإل

 2022 فيونتنياهو  سموتريتشاالتفاقيات االئتالفية ما بين 

 

من  هي  الدينية،  للصهيونية  التابعة  السابعة"  "القناة  هي  واحدة،  أنباء  وكالة  فقط 

.  2024ادعى أن نتنياهو وسموتريتش اتفقا على تفكيك اإلدارة المدنية حتى العام  

باقي وكاالت األنباء لم تورد الخبر. وعليه، ربما من الواقعي أن نهتم أكثر ببنود 

 ة الدينية والتي تنص على ما يلي:االتفاق بين الليكود والصهيوني

سن قانون جديد يسمح بوجود وزير ثان داخل أي وزارة، على أن تكون له   (1

صالحيات محددة يتم سحبها من الوزير األول، ومنحها للوزير الثاني داخل  

الوزارة نفسها، على أن يكون الثاني ذا صالحيات واسعة في المهام الموكلة  

نفسه    إليه الوقت  في  )بند  ويظل  األول  للوزير  االتفاق(.  21.1تابعا   من 

لتحالف   مناصرة  الغالبة  تركيبته  أصبحت  )الذي  الكنيست  صادق  بالفعل، 

بتاريخ   بعد االنتخابات األخيرة(  على هذا    2022ل  واألكانون    26نتنياهو 

اإل الحيش  خصوصا  األمنية،  المؤسسة  سخط  رغم  فهذا سرائيلالقانون  ي. 

خصيص  تفصيله  تم  الدفاع  القانون  وزارة  داخل  ثان  وزير  منصب  لخلق  ا 
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ليسحب صالحيات إدارة شؤون المنسق واإلدارة المدنية من مؤسسة الجيش  

ي ينهج نهجا مغايرا  سرائيلويمنحها للمستوطنين. من المعلوم أن الجيش اإل

االستخب  األمنية  المؤسسة  )الشاباك(  اعن  اإل  أوراتية  ية  سرائيلالحكومة 

في إدارة   يحافظ على حالة هدوء نسبي  أن أي الجيش(  )المسيسة(، ويحاول )

المزيد من المقاومة. لكن    إلىثارة معطيات قد تدفع  إملف الفلسطينيين وعدم  

هذه السياسة البراغماتية تتناقض في حاالت معينة مع المشروع االستيطاني 

الدينية.   مستوطنة  للصهيونية  إقامة  الجيش  عارض  جبل  أمثال،  على  فيتار 

تسببه ذصبيح ب لما  بيتا،  ما  ألك من هبة شعبية وتوترات عنيفة.  القرب من 

وتحويلها   األراضي  من  المزيد  قضم  تجاه  فتدفع  الدينية    إلى الصهيونية 

مستوطنات يهودية بغض النظر عن ردة فعل الفلسطينيين والتي يجب على  

داخل    أنالجيش   أزمات  ويحدث  يتفاقم  قد  التناقض  هذا  حدا.  لها  يضع 

 ي. سرائيللجيش اإلمؤسسة ا

الدفاع   (2 وزارة  داخل  ثان  وزير  منصب  استحداث  تم  االتفاقيات،  حسب 

ية وهذا الوزير الثاني لديه صالحيات كاملة في مجال عمل وحدة  سرائيلاإل

باإلضافة   المنسق(  )أي  الحكومة  أعمال  بما   إلىتنسيق  المدنية،  اإلدارة 

من االتفاق(. ويتم    21  وبند  6.4يشمل تعيين مسؤولي هاتين الوحدتين )بند  

نحو   خلق  لشؤون   23أيضا  السياسي  المستشار  وحدة  داخل  جديدة  وظيفة 

الضفة الغربية داخل وزارة الدفاع لتنسيق العمل، على ما يبدو، بين الجيش 

اإلدارة المدنية تحديدا مسؤولة عن العديد   فإنبالطبع،     .والصهيونية الدينية

أراضي   وتسوية  لتنظيم  التخطيط  االستيطان،  بتوسيع  المتعلقة  القضايا  من 

إدارة   تحت  ستكون  األمور  هذه  وكل  وغيرها.  التحتية،  البنى  "ج"، 

تحت   ستكون  بناء  تصاريح  إصدار  صالحيات  مثال،  الدينية.  الصهيونية 
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قرار حكومي بشأن    إلىلي هذا يلغي الحاجة  مسؤولية الوزير الجديد، وبالتا

   .إقامة المستوطنات جديدة أو تخصيص مناطق للبناء

االلتفات   (3 من  بد  ال  التي  البنود  أهم  اسمها  إليهأحد  جديدة  وزارة  خلق  ا هي 

وزير من الصهيونية الدينية. ينص    إلىوزارة "المهمات القومية"، ومنحها  

ع  17البند   ممثال  أن  على  االتفاق  سيكون  من  القومية  المهمات  وزارة  ن 

، واللجان الموازية التي تتعلق بالتخطيط  إسرائيلعضوا في مجلس أراضي  

المتعلقة   القضايا  أن  كما  القومية".  األولوية  "ذات  األراضي  في  والبناء 

"محكمة العدل العليا" تتطلب ردا من الدولة للنظر    إلى باألراضي والمحالة  

الب في  المحكمة.  أمام  االتفاق،    21.4ند  فيها  الدينية هي   فإنمن  الصهيونية 

قرارات  صياغة  في  العليا  اليد  يمنحها  الذي  األمر  الرد،  هذا  ستكّون  التي 

وحدة االستيطان    فإنحسب البرنامج السياسي،    .المحكمة بشكل غير مباشر

التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية لديها صالحيات في تطوير االستيطان،  

لعقود طويلة قد تصل  واخذ أراض عاما،    49نحو    إلىي "دولة" وتأجيرها 

هو  كما  لكن،  اليهودي.  االستيطاني  المشروع  لصالح  التأجير  يتم  أن  على 

غير    فإنمعلوم،   تسوية  تعتبر  "ج"  منطقة  أراضي  من  العظمى  األغلبية 

بحقوق   يتعلق  فيما  قانوني  خالف  موضع  تزال  ما  أنها  بمعنى  منتهية، 

وعليه لصالح الملكية.  األراضي  هذه  بتسوية  السياسي  البرنامج  يطالب   ،

الذي   النقاط، وأكثرها حساسية. فالخالف  أهم  المستوطنين. وتعتبر هذه من 

ظهر مؤخرا فيما يتعلق بمستوطنة جبل صبيح، بالقرب من بيتا، بين الجيش  

أو  سرائيلاإل البناء  للمستوطنين  يحق  إذا كان  فيما  يكمن  والمستوطنين ال  ي 

من ال،   أشهر  وبعد  الجبل.  أراضي  قانوني حول وضعية  هو خالف  وإنما 

الدفاع،  وزير  باعتباره  غانتس،  بيني  قام  المستوطنة،  بإخالء  الجيش  قيام 
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يعتبر  األرض  من  كبيرا  قسما  أن  أثبت  معمقا  فحصا  أن  عن  باإلعالن 

منحها   اآلن  للجيش  يحق  وبالتالي  خاصة،  أراضي  وليس  دولة،  أراضي 

هودي. إن نقل صالحيات التقرير بخصوص طبيعة األراضي  لالستيطان الي

نفسه   الدفاع  أن    إلىمن وزير  الدينية من شأنه  للصهيونية  يتبع  وزير جديد 

العام   منذ  مصادرته  تم  ما  كل  نسبتها  في  تفوق  )قد  شاسعة  مناطق  يحول 

اليوم(    1967 إنهاء    إلى وحتى  قانونيا لالستيطان، وبالتالي  مناطق صالحة 

 .القانونية على تصنيف األراضي المنازعات

من بنود االتفاق التي تم ذكرها أعاله، ستتمكن الصهيونية الدينية من تسوية   (4

في   السابقة  القانونية  الخالفات  أهم  أحد  بالطبع،  المستوطنات.  هذه  أوضاع 

  إلى الحكومات الراحلة كانت تتعلق بـ "قانون التسويات"، والذي كان يدعو  

ا البؤر  أوضاع  لخالفات تسوية  القانون  هذه  تأجيل  يتم  أن  قبل  الستيطانية 

  .قانونية

إن أحد أهم مطالب المستوطنين، والذي يتردّد عادة على لسان رئيس مجلس   (5

قادة المستوطنين، هو إيصال عدد المستوطنين   إلىالمستوطنات، باإلضافة  

الفلسطيني، هناك نحو    إلى المفهوم  ألف مستوطن )بما    680مليون. حسب 

اإليشم المفهوم  حسب  محتلة(.  تعتبر  التي  الشرقية  القدس   فإني،  سرائيلل 

فقط   هو  المستوطنين  ليسوا    480عدد  القدس  مستوطني  إن  إذ  ألفا، 

من غير الواضح كيف    .1967بمستوطنين بعد قرار ضم المدينة في العام  

أوضاع   تسوية  أن  ترى  الدينية  الصهيونية  لكن  المهمة.  هذه  ترجمة  ستتم 

وتوفير منح مالية وإعفاءات مغرية، قد يشكل عامل جذب للعديد    األراضي،

وهي   واالستيعاب،  الهجرة  وزارة  أن  هو  األهم،  الشبان.  المستوطنين  من 

صالحيات   من  ستكون  جدد،  مهاجرين  استقدام  عن  المسؤولة  الوزارة 
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بالتنسيق مع مجلس  الدينية،  الصهيونية  أن  يعني  الصهيونية الدينية. هذا قد 

الذين  المستو المستوطنين  طبيعة  انتقاء  على  قادرة  تكون  قد  طنات، 

القدرة على توزيعهم في المناطق المرغوبة )أي   إلىستستوعبهم، باإلضافة  

  .الضفة الغربية( بما يتناسب مع المشروع االستيطاني

 

 الخالصة

: إسرائيليمكن االدعاء، وإن كان بشكل مجازي، بأن هناك حكومتين ستقومان في  

اإل كل  عن  مسؤولة  تكون  نتنياهو  يترأسها  أخرى  سرائيلحكومة  وحكومة  يين، 

أوضاع   يخص  فيما  الغربية  الضفة  عن  مسؤولة  تكون  سموتريتش  يترأسها 

وغيرها. بدون أدنى  األراضي، االستيطان، البنى التحتية، العالقة مع الفلسطينيين  

بتغييرات   فإنشك،   يتمر  "ج"،  األراضي  وتحديدا  الغربية،  الضفة  أوضاع 

  .جوهرية، جزء كبير منها قد ال يمكن إعادته للوراء بشكل سهل

وبغض النظر عن تطرف الصهيونية الدينية، إال أنها أيضا ترى أن فرض السيادة 

للضفة  سرائيلاإل فعلي  بضم  والشروع  نظرا   ية  تدريجيا   يكون  أن  يجب  الغربية 

على   تنطوي  أن  يجب  التدريجية  أن  على  تصر  أيضا  لكنها  الدولية.  للظروف 

قفزات  وإنما  المستوطنات،  لعدد  كمية  زيادة  فقط  ليس  بمعنى  حقيقية؛  خطوات 

  .نوعية في طبيعة االستيطان، قانونيته ومداه

ال الصهيونية  تتعامل  كيف  المعروف  غير  من  "الدولة أخيرا،  مفهوم  مع  دينية 

الفلسطينية"، أو السلطة الفلسطينية، إذ أن الصهيونية الدينية ستكون أيضا مسؤولة 

.  إسرائيلعن التنسيق األمني والمدني، والعالقات االقتصادية بين الضفة الغربية و

المالية   وزارة  عام  مدير  مسؤولية  من  هو  الفلسطيني  باالقتصاد  يتعلق  ما  فكل 
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أن  يسرائيلاإل قبل  عامين  مدة  نفسه  سموتريتش  سيترأسها  التي  الوزارة  وهي  ة، 

 يبدل األدوار مع وزير األمن الداخلي. 
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