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ملّخص:

الإ�رشائيلية  الأحزاب  واأبرزت  ال�سهيوين،  الفكر  يف  العظيمة  مبكانتها  القد�س  متيزت 
على اختالف توجهاتها  هذه الأهمية من خالل طرق وو�سائل عديدة ، لعل من اأهمها اإدراج 
عا�سمة  باعتبارها  القد�س  �سكلت  وقد  للكني�ست،  النتخابية  الربامج  يف  القد�س  م�ساألة 
لدولة اإ�رشائيل اإجماعًا وطنيًا جلميع الأحزاب، ومل تختلف هذه الأحزاب يف كيفية التعامل 
الق�سية  هذه  مع  تعاملت  الدينية  الأحزاب  اأن  املالحظ  ومن  للقد�س،  الأمنية  الق�سية  مع 
القد�س يف براجمها من  ال�رشيعة. وتعاملت مع  الديني كتطبيق  ثانية بعد اجلانب  كدرجة 
القد�س  التحدث عن جزء من  اإمكانية  ال�سهيونية  الي�سار  اأحزاب  اأبرزت  هذا اجلانب، بينما 

كعا�سمة للفل�سطينيني.



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 2010

359

Abstract:
   Jerusalem was characterized by its great status in the Zionist thought. 

The Israeli parties are concerned to show this importance through several 
methods. The most important one was the electoral programs of these parties 
in Knesset election courses .Jerusalem has formed as the capital of State of 
Israel  at national consensus of all parties. These parties didn’t differ in how 
to deal with the security issue of Jerusalem. It is noticed that the religious 
parties dealt with this issue as a second degree after religion and application 
of sharia’. It consider Jerusalem in terms of religion in its programs. While the 
left Zionist parties raised the possibility of talking about a part of Jerusalem 
as a capital of Palestinians.
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مقدمة:
�سكلت القد�س اأهمية كبرية بالن�سبة للفكر ال�سهيوين، فقد قامت احلركة ال�سهيونية على  مزج 
الدين بالقومية، ومثلت القد�س الرابط بني هذين الركنني ، حيث �سوقت الو�سائل التي ا�ستعملتها 
ال�سهيونية يف تنفيذ فكرة الوطن القومي لليهود اأهمية القد�س يف الدين اليهودي من منطلق اأنها 
اأر�س امليعاد ، وا�ستندت اإىل وعود الرب لإبراهيم وا�سحق ويعقوب باأن هذه الأر�س لهم ولن�سلهم 
اهلل  اأحقية، بو�سفهم �سعب  الوعد يعطيهم  باأن هذا  لليهود  الإيحاء  الدين)1(، وقد حاولت  اإىل يوم 

املختار.

اإ�رشائيل هي علمانية  القرار يف  التي �سيطرت على  ال�سهيونية  الأحزاب  اأن  الرغم من  على 
اجلوهر، فاإنها لي�ست بعيدة عن الفكر ال�سهيوين، بل اإنها جزء من هذا الفكر، وبالتايل اأولت القد�س 
القد�س ي�سكل منطلقًا  اإن احلفاظ على يهودية  اأيديولوجيتها ويف تعريفها، بل  اأهمية خا�سة يف 
اأ�سا�سيًا لالأحزاب الإ�رشائيلية يف خطابها جتاه ال�رشاع التاريخي يف ال�رشق الأو�سط، فال ميكن 
فهم ق�سية القد�س اإل يف اإطار تاريخي عام يتعدى حدود فل�سطني اإىل اإطار املنطقة العربية كلها، 
وعلى الرغم من املوقع املركزي الذي تتمتع به القد�س يف م�سار ال�رشاع، فقد تعذر جتاوز عقبتها 

يف اإقامة اتفاقيات ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط، بل كانت توؤجل يف كل فرتة اإىل املرحلة النهائية.

لقد عرب ديفيد بن غوريون "Ben-Gurion )1886م-1973م(" عن النوايا الإ�رشائيلية 
جتاه القد�س اأثناء النقا�س ال�ساخب يف جمل�س ال�سعب املوؤقت )الكني�ست حاليًا( يوم 1948/6/24م، 
القد�س باإ�رشائيل، بل تفاوتت الآراء حول  اإحلاق  حيث مل يكن هناك خالف على م�ساألة �رشورة 
كيفية حتقيق هذا الهدف يف �سوء الظروف الأمنية ال�سائدة، واعترب بن غوريون اأن حتقيقه اإمنا هو 
م�ساألة حتكمها فقط الظروف الع�سكرية، وبن�سوب حرب حزيران 1967م توفرت الفر�سة املالئمة 
قب�سة  يف  القد�س  ووقعت   ، اقتحام  اإىل  ح�سار  من  الع�سكرية  اخلطة  وتغريت  املدينة،  لحتالل 
الحتالل ال�سهيوين، ثم ما لبثت اأن اأ�سبحت مو�سوعًا تتناف�س حوله الحزاب الإ�رشائيلية كافة، 
واأ�سحى الت�سدد حول م�ستقبلها يف �سميم الربامج النتخابية لهذه الأحزاب، ولكي نتعرف على 

هذا التناف�س، لبد اأن نتعرف اإىل اأهم الأحزاب الإ�رشائيلية وت�سنيفها.
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أواًل: تصنيف األحزاب يف إسرائيل
يف  بارزة  �سمة  واحلزبية  ال�سيا�سية  احلياة  يف  لالأيديولوجية  القوي  التاأثري  يعترب 
املناطق  م�ستقبل  ب�ساأن  الأيديولوجية  فاخلالفات  اإ�رشائيل،  يف  الت�رشيعية  النتخابات 
املحتلة وامل�ستعمرات والعالقات بالفل�سطينيني، اإ�سافة اإىل عالقة الدين بالدولة، كل ذلك 
�سكل �سمتني اأ�سا�سيتني تربعتا على قمة التاأثري على ال�سعب ، وبخا�سة  واأن القد�س مرتبطة 
اإ�رشائيل،  متامًا باملتغريين ال�سابقني، ومن هنا �سكل ذلك فارقًا يف ت�سنيف الأحزاب يف 
فالتعرف على فكر كل حزب هو مفتاح لإي�ساح املوقف يف ق�سية القد�س خا�سة يف برنامج 

هذا احلزب اأو ذاك يف النتخابات)2(.
	•مع�سكر الي�سار واأهم اأحزابه: املعراخ، حزب العمل، ياحد، مريت�س، مبام.

غاحل ، الليكود ، هتحيا ، ت�سومت ، كاخ،  مع�سكر اليمني واأهم اأحزابه: حريوت – 	•
موليدت ، اإ�رشائيل بيتنا.

رات�س،  •	 – املواطن  حقوق  حركة  الأحرار،  حزب  اأحزابه:  واأهم  و  الو�سط  مع�سكر 
دا�س، �سينوي.

	•املع�سكر الديني و واأهم اأحزابه: هبوعل هزراحي ، اأغودات اإ�رشائيل ، احلزب الديني 
القومي – املفدال ، �سا�س ، ديغل هتوراة ، تامي.

التقدمية  القائمة   ، راكاح  •	 – ال�سيوعي الإ�رشائيلي  اأخرى واأهمها: احلزب  اأحزاب 
لل�سالم ، احلزب العربي الدميقراطي ، القائمة العربية املوحدة.

اأما اأهم هذه االأحزاب:
1- مبام- حزب العمال املوحد)3(

 "Moshi sniah" حزب ا�سرتاكي �سهيوين اأ�س�س عام 1948م برئا�سة مو�سيه �سنيه    
تركيز  على  تقوم  واأيديولوجيته  الأربعينيات،  اأوا�سط  يف  للهغاناه  العام  القائد  كان  الذي 
اإقليمي لل�سعب اليهودي يف اأر�س اإ�رشائيل، وحتقيق اأهداف حركة العمال ال�سهيونية دون 
طرد العرب، وبعد حرب 1967م دعا اإىل ان�سحاب من معظم املناطق، وعار�س ال�ستيطان 
اإ�رشائيل، ويف عام 1981م اعرتف  �سلطة  القد�س موحدة حتت  اإبقاء  ال�سفة وغزة مع  يف 
احلزب ر�سميًا بحق تقرير امل�سري لل�سعب الفل�سطيني ،كما ان�سحب احلزب من املعراخ بعد 

انتخابات الكني�ست 1984م على خلفية احتاد املعراخ مع الليكود.
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:)4( HAVODA 2- حزب العمل
هو حزب �سهيوين اأ�س�س عام 1968م من ثالثة اأحزاب كانت متثل التيار العمايل يف 
احلركة ال�سهيونية، ويعترب حزب العمال ا�ستمراراً مبا�رشاً حلزب مباي التاريخي الذي اأ�س�س 
 ، levi Eshkol  )1895م-1969م(  اأ�سكول  العمل ليفي  واأبرز قادة حزب   ، �سنة 1930م 
وغولدا مئري Golda maair)1898م-1978م( ، و يغائال األون Ygaal aloon )1918م-
 Shimon Moshe Dayan )1915م-1981م( و�سمعون بري�س  1980م(، ومو�سي ديان 
bares )1923م- (، ويف عام 1969م مت ت�سكيل قائمة انتخابية برملانية موحدة با�سم 
التجمع العمايل املعراخ �سمت حزب العمل ومبام وا�ستمر هذا الحتاد حتى عام 1984م، 
حيث فاز التجمع يف انتخابات الكني�ست عام 1969م و1973م، وعاد ليتح�سن يف و�سعه 

يف انتخابات 1984م وا�ستطاع الفوز بها عام1992م.

MARETS : 3- مريت�س
ورات�س  مبام  هي  اأحزاب  عدة  من  1992م  انتخابات  عقب  تكونت  برملانية  كتلة 
الكني�ست  يف  مهمة  قوة  لتكون  اليهودية  ال�سالم  قوى  توحيد  بغر�س  وكانت  و�سينوي، 
ت�سمح بالتاأثري اأكرث لإزاحة الليكود حيث فازوا بـ )14( مقعداً، ومت الحتاد برغم الختالف 
بينهم ب�ساأن الق�سايا الجتماعية والقت�سادية)5(، اأما رات�س فقد اأ�س�سته �سومليت األوين عام 
1973م وح�سلت على ثالثة مقاعد، واحتدت بعدها مع بع�س التجمعات لت�سكل حزب با�سم 
ياعد الذي �رشعان ما تفكك عام 1981م خلالف بني قيادته حول �سحة الت�سال مبنظمة 

التحرير الفل�سطينية)6(.

 Lekwd 4- حزب الليكود
حزب مييني اأ�س�س �سنة 1973م من حزبي حريوت والأحرار اللذين كانا �سمن كتلة غاحل، 
وكان اأرئييل �سارون هو املبادر لتاأ�سي�س هذا احلزب، وقد ذابت كل املجموعات والأحزاب داخل 
ال�سيادة  الليكود فهو تو�سيع  الهدف من ت�سكيل  اأما  حزب واحد هو حريوت يف عام 1985م  )7(، 
له من خالل مدى  تعبرياً  ذلك يجد  اإن  الأردن،  نهر  املناطق غربي  ت�سمل كل  الإ�رشائيلية بحيث 
ال�رشاحة والعلنية يف طرح الأ�سا�س الذي بني عليه الليكود، وذلك من خالل خطاب مناحيم بيغن 
)1913م-1992م( اأمام الكني�ست بتاريخ 1977/12/27م بقوله »لقد قلت على م�سمع الرئي�س 
كارتر وال�سادات اإن لنا حق املطالبة بال�سيادة على هذه املناطق من اأر�س اإ�رشائيل فهي اأر�سنا، 
وهي حق ميلكه ال�سعب اليهودي«)8(، ومن هنا ميكن ال�ستنتاج ملاذا كان الليكود ي�رش دائمًا على 
اأمرين: اأولهما م�رشوعية عملية ال�ستيطان يف ال�سفة وغزة، وثانيهما �رشورة تواجد قوات اجلي�س 

يف ال�سفة وغزة.
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Hatia 5- حزب هتحيا- النه�سة
عن  من�سقني  من  واأقيم  ديفيد،  كامب  اتفاق  على  احتجاجًا  1979م  عام  اأ�س�س 
الليكود وعار�سوا توجهات الليكود ال�سلمية، وكان يوفال نئمان Ufal naaman من اأ�سهر 
�سخ�سياته اإ�سافة اإىل غئول كوهني Giaola koohen، وقد ح�سل احلزب اإ�سافة اإىل حركة 
ت�سومت عام 1984م على �ستة مقاعد يف الكني�ست واثنني عام 1988م وثمانية مقاعد عام 
1992م)9(، على اأن اأهم اجنازات هذا التجمع كان طرحه لقانون القد�س الأ�سا�سي 1980م 
اإ�رشائيل،  لدولة  الأبدية  العا�سمة  القد�س  اعتربت  مبقت�ساه  والذي  واإقراره،  الكني�ست  على 
وكذلك تقدمي هتحيا قانون �سم ه�سبة اجلولن على الكني�ست عام 1981م الذي اأقرَّ اأي�سًا 

القانون الإ�رشائيلي على �سكان اله�سبة.
Molidet 6- حزب موليدت

»رحبعام  املتقاعد  اجلرنال  واأ�س�سه  اليمني  اأق�سى  يف  يقع  متطرف  �سهيوين  حزب 
زئيفي«* Rahbam zaive وقد نادى بالطرد  اجلماعي للعرب، وقد ح�سل على مقعدين 
يف الكني�ست اأثناء النتخابات التي متت اأعوام 1988م، 1992م )10( ، ويبدو اأن هذا احلزب 
اعتمد على الأ�سوات التي كان يح�سل عليها اأن�سار حركة كاخ، وذلك بعد منع هذه احلركة 

من خو�س النتخابات.
HMAFDAL )7- احلزب الديني القومي )املفدال

 حزب ديني وطني ن�ساأ �سنة 1965م باحتاد ال�رشقي والعامل ال�رشقي، وهذان احلزبان 
هما اأ�ساًل �سهيونيان اأي�سًا، وكانا يتوليان اجلناح الديني يف احلركة ال�سهيونية بعد موؤمتر 
بازل 1897م ، وقد �سارك مع حزب العمل يف كافة احلكومات حتى عام 1977م، وكذلك 
�سارك مع الليكود فيما بعد يف حكوماته، ووقف هذا احلزب اإىل جانب حركة غو�س اميونيم 
يف دعم ال�ستيطان ال�سهيوين يف املناطق املحتلة عام 1967م)11( ، ويالحظ اهتمام احلزب 
اأزمات مثل  اأحيانًا يف وقوع  بطرح الق�سايا الدينية التي ل ميكن ال�ستهانة بها، وت�سبب 
ق�سية العر�س الع�سكري الذي مت متديده ودخوله ال�سبت، ومن اأ�سهر قادة هذا احلزب مو�سيه 

�سابريا ويو�سف بورغ ويت�سحاق رفائيل.
Agodat serial 8- اأغودات اإ�رشائيل

اأن�سئ هذا احلزب عام 1912م يف النم�سا وكان هدفه اإعادة بعث �سعب التوراة، وتنظيم 
حياة اليهود ا�ستناداً اإىل تعاليم التوراة بعيداً عن العتبارات ال�سيا�سية، وبالتايل ميثل هذا 
احلزب جتمعًا معاديًا لل�سهيونية، ويركز يف ن�ساطه على الق�سايا الدينية والجتماعية التي 
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لها تاأثري يف الطابع العام للدولة ومنط حياة اجلمهور، ويعتمد على فئة املتدينني املتزمتني 
الأ�سكناز الذين ي�سكن عدٌد كبرٌي منهم يف القد�س، ح�سل عام 1969م على اأربعة مقاعد يف 
الكني�ست ومثلهم عام 1974م، 1977م، 1981م ، وانخف�س اإىل مقعدين عام 1984م)12( ، 
ويبدو اأن ال�سعور الديني مبعاداة ال�سهيونية بداأ يتاآكل مع م�ساركة هذا احلزب يف حكومات 

الأحزاب ال�سهيونية وبداأ ال�سعور القومي بالتناق�س.
shahs 9- حزب �سا�س

حزب ديني مت�سدد اأ�س�سه قبيل انتخابات 1984م الأع�ساء ال�سفاردمي يف حزب اأغودات 
ذلك  و  يو�سف  عوفاديا  اأمثال  احلاخامات  بع�س  من  بت�سجيع   Agodat serial اإ�رشائيل 
احتجاجًا على �سيطرة اليهود الأ�سكناز على احلزب )13(، وقد ح�سل احلزب على اأربعة مقاعد، 
وزاد ذلك اإىل �ستة عام 1988م ومثلها عام 1992م، وقد �ساركت �سا�س يف احلكومات التي 
تعاقبت �سواًء مع العمل اأو مع الليكود، لكن احلزب ان�سحب مرتني من هذه احلكومات ، وذلك 
يف عهد �سامري يف ربيع 1990م، وكذلك من حكومة رابني بعد فرتة وجيزة من ت�سكيلها 

عام 1992م.

ثانياً: برامج األحزاب اإلسرائيلية حيال قضية القدس 1969 م– 1974م.
جاء يف املادة الرابعة من النظام النتخابي الإ�رشائيلي: »اإن كل حزب يقدم برناجمه 
جرت  وقد  الأولوية«)14(،  ح�سب  ومدرجة  الكني�ست  اإىل  مر�سحني  باأ�سماء  ولئحة  ال�سيا�سي 
انتخابات الدورة ال�سابعة للكني�ست يف اأكتوبر 1969 م، ومل تخُل القد�س من برامج الأحزاب، 
بل اإن النقا�س حول م�ستقبل املناطق ال�سا�سعة التي �سيطر عليها اجلي�س عام 1967م مازال 
اأن برنامج حزب العمل ت�سمن تاأكيداً على  ال�سارع الإ�رشائيلي، ويالحظ  م�ستمراً حتى يف 
دعايته  يف  افتخر  وقد  ل  كيف  احلرب،  انتهاء  عقب  بها  قام  التي  اإجراءاته  يف  ال�ستمرار 
الإعالمية لهذه النتخابات باأنه احلزب الذي حرر القد�س، واأنه هو الذي و�سع اللبنة الأوىل 
اأنه �سي�ستمر يف التعامل مع  اأكد يف برناجمه على  لل�سيطرة على املدينة ومنطقتها، حيث 

القد�س من جوانب عدة:
•اجلانب العملي على الأر�س: ويق�سي بال�ستمرار يف تطبيق قانون اأنظمة ال�سلطة  	
وق�ساوؤها  الدولة  قانون  �سيطبق  وكذلك  املدينة،  على  ل�سنة1948م  والق�ساء 
واإدارتها)15(، وهذا يعني اأنه �سيكمل ال�سيطرة على 70 األف دومن ت�سم البلدة القدمية 
بالإ�سافة اإىل املناطق املحتلة بها، واملمتدة من �سور باهر اإىل مطار قلنديا ، بل 
اإن الربنامج عند طرحه يف اأغ�سط�س عام1969م تزامن مع قرار احلكومة )العمالية( 
املناطق حول  لي�سم 20% من  والتنظيمي  الإداري  البلدية  بتو�سيع حدود جمل�س 

القد�س من م�ساحة ال�سفة الغربية.
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•�سيا�سيًا: لقد ت�سمن برنامج احلزب وبو�سوح اأن القد�س وحميطها لي�ست مو�سوعًا  	
للمفاو�سات، فالقد�س �ستبقى عا�سمة اإ�رشائيل بل اإن ال�سيطرة الإ�رشائيلية �ستتو�سع 
عربية)16(،  �سكانية  كثافة  فيها  توجد  ل  والتي  القد�س  حول  حيوية  مناطق  على 
واأعتقد اأن املق�سود هنا هو فعاًل عدم �سم املدن القريبة مثل بيت جال مثاًل اإىل 

القد�س، و لي�س املق�سود اأحياء كالرام اأو بيت حنينا.
يف  تطرفًا  اأكرث  �سيا�سة  النتخابية  براجمها  يف  املتناف�سة  الأحزاب  بقية  تبنت  لقد 
ق�سية القد�س، جت�سدت يف التناف�س على اإيجاد �سيغ خمتلفة تر�سخ ال�سيطرة اليهودية على 
املدن وتعزيز وحدتها املادية، و�سكل هذا ركنًا وطيداً يف الإجماع القومي ال�سهيوين، فقد 
بدا ذلك وا�سحًا يف ال�سيغة التي طرحها الليكود يف برناجمه لتلك النتخابات من ديباجة 
الربنامج التي اعتربت اأن حق ال�سعب اليهودي يف اأر�س اإ�رشائيل ثابت ل نقا�س اأو جدل فيه، 
وميتد اإىل ما �سماها اأر�س اإ�رشائيل كافة، وحتى عندما تطرق اإىل كيفية التعامل مع ال�سفة 
الغربية وغزة، ف�سل القد�س متاما ً، واأنها ل تت�سمن بع�س الإجراءات الوظيفية التي �ستمنح 
ل�سكان تلك املناطق)17(، وذكر بو�سوح اأنه �سي�ستمر الإ�سكان والتطوير للعا�سمة و�سواحيها 
�ستبذل  احلكومة  اإن  بل  )املوحدة(،  للقد�س  البلدية  احلدود  ال�ستيطان خارج  تركيز  بهدف 
جهودها ل�رشاء الأرا�سي وا�ستغالل اأرا�سي الدولة وبالذات نحو ال�رشق واجلنوب)18(، وعلى 
الرغم من اأن الليكود مل ينجز على الأر�س بقدر ما اأجنز حزب العمل يف ق�سية تهويد القد�س، 
فاإن هذه ال�سيغة املتطرفة وال�رشيحة يف برناجمه النتخابي جاءت ليميز نف�سه بها عن 

حزب العمل، واأنه �سيكون اأكرث تطرفًا.
لقد ن�ساأ م�سمون الربامج النتخابية لأحزاب الي�سار بخ�سو�س ق�سية القد�س اإىل حد 
كبري مع برنامج جتمع املعراخ، وكذلك الأحزاب اليمينية التي جاءت اأكرث تطرفًا من الليكود، 

اأما الأحزاب الدينية فقد تطرقت اإىل ق�سية القد�س من جانبني هما:
اأن القد�س لي�ست حمل نقا�س، بل اإنها عا�سمة اأبدية لل�سعب اليهودي. - 

الهتمام بتطبيق ال�رشائع الدينية يف القد�س)19( - .
للجانب  اللتفات  عدم  اإ�رشائيل  اأغودات  خا�سة  الدينية  الأحزاب  برامج  يف  يالحظ 
ال�سيا�سي بقدر اجلانب الديني. وكذلك برنامج املفدال، فاإثارة ق�سية مثل منع البث املرئي 
يوم ال�سبت، ومن هو اليهودي، اأولتها هذه الأحزاب اأهمية اأكرب من املو�سوع ال�سيا�سي، رمبا 

لعتبارات اأن الفئة التي تخاطبها هذه الأحزاب يهمها فعاًل اجلانب الديني اأكرث.
اأما يف انتخابات الكني�ست التي اأجريت يف 1973/12/31م، اأي يف ليلة راأ�س ال�سنة 
وظهرت نتائجها يف الأيام الأوىل من ال�سنة اجلديدة ، فقد مت التعامل معها اإعالميًا على 
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اأنها انتخابات 1974م حيث مت تاأجيلها ب�سبب احلرب، ومل يكن للحرب تاأثري مبا�رش على 
تلك النتخابات، فقد اأُعدت قوائم مر�سحي الأحزاب كافة قبل ن�سوب احلرب، واحتل جنوم 
وفق  النتخابات  جرت  فقد  وعليه  فيها،  ال�سدارة  اأمكنة  ال�سابقون  الإ�رشائيلية  ال�سيا�سة 
الأ�س�س والأو�ساع التي كانت �سائدة قبل احلرب، بينما اأدخلت بع�س التعديالت خا�سة على 
برنامج حزب العمل واملتمثل باإعالن هذا التجمع اعرتافه مبا �سماه )الهوية الفل�سطينية(، 

ودعت الفل�سطينيني اإىل اإقامة دولة اأردنية فل�سطينية اإىل ال�رشق من اإ�رشائيل)20(.
   من غري املن�سف اأن نعترب اأن حرب ت�رشين 1973م  مل يكن لها تاأثري يف النتخابات، 
فقد احتلت ركنًا اأ�سا�سيًا يف برنامج حزب الليكود املعار�س، ولكن كيف �سيكون لهذه احلرب 
تاأثري على ق�سية القد�س؟ اإن الإجابة عن ذلك كانت وا�سحة من خالل نتائج النتخابات، 
على  بعد  فيما  تاأثريه  وكيفية  اليمني  �سعود  يف  وذلك  احلرب،  نتائج  ب�سبب  عدلت  التي 
مقابل  مقاعد  خم�سة  النتخابات  هذه  يف  املعراخ  خ�رش  لقد  القد�س،  ق�سية  مع  التعامل 
اأي�سًا،  الدينية  الأحزاب  ن�سبة متثيل  اإ�سافية، وهبطت  ثمانية مقاعد  الليكود على  ح�سول 
لكن ل�سالح الليكود، اأما برنامج املعراخ والذي اأعد قبل احلرب، فقد احتوى على فقرة دعت 
اإىل الإ�رشاع يف اإقامة ال�ستيطان الأمني والدائم يف القد�س واملناطق املحتلة ويف املناطق 
الأمنية الواردة قبل ذلك يف م�رشوع غالية واألون )21(، وُيعلَّل ذلك باأن ال�سقور ما زالوا هم 
اإ�رشائيل، ولقد انتهت  الأقوى ول حديث للحمائم* بعد، فهم املنت�رشون دائمًا يف حروب 
خا�سة  الأحزاب  لبع�س  التنظيمية  اللهجة  تبدلت  ،ولقد  النتخابات  موعد  واقرتب  احلرب 
احلزب املنهزم يف احلرب وهو املعراخ، ويتهم من خالل ت�رشيحات اأع�سائه باأن اخليارات 
اأع�ساء احلزب بالتغيري لإيجاد قيادة جديدة مت�سح تاأثري  اجلديدة هي يف رغبة كثري من 
املناطق  »لتذهب  الراأي  وبروز  القائم،  الو�سع  اأف�سلية  نظرية  �سقوط  اإىل  اإ�سافة  الهزمية، 

املحتلة للجحيم واملهم ال�سالم«.
   مل يغفل التعديل الطفيف يف برنامج احلزب على التاأثري على التو�سع الإقليمي ودعم 
ال�سناعة جنوب و�رشق القد�س واأ�سيف »�سمال« وذلك لخرتاق اخلط الأخ�رش)22(، وهذا ما 
ورد اأ�ساًل يف وثيقة غاليه املتطرفة، فعلى الرغم من اأن املعراخ مل يعرتف ر�سميًا بهذين 
امل�رشوعني اإل اأن عبارات احلديث عن القد�س، وبالتحديد اجلانب الأمني منها جتده يكاد 
يكون حرفيًا يف برنامج النتخاب للحزب، فقد ذكر األون يف م�رشوعه )تو�سيات للحكومة( 
ماأهولة  مدنية  اأحياء  املحررة(  العربية  )القد�س  اأور�سليم  �رشق  يف  تقام  اأن  ينبغي  »باأنه 

باليهود بالإ�سافة اإىل ترميم وتاأهيل �رشيعني للحي اليهودي يف البلدة القدمية«)23(. 
   لقد اأُقر برنامج احلزب يف نهاية 1973م يف موؤمتر للحزب.  واأن احلمائم وال�سقور* 
اعتربوا اأنف�سهم منت�رشين، فاحلمائم حر�سوا وجنحوا يف عدم ت�سمية املناطق الأمنية الواردة 
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اأن قرارات املوؤمتر ت�سكل ن�رشاً لهم لأن الربنامج  األون، وكذلك اعترب ال�سقور  يف م�رشوع 
األون، بل بع�س ما ورد يف وثيقة غاليه، وعلى كل  مل يعرت�س على ما ورد يف تو�سيات 
كانت القد�س وحدها التي اأثر عليها الطرفان وجاءت وا�سحة يف الربنامج، و�ُسميت املناطق 
مفاو�سات  لي�ست حمطة  اأنها  بل  فيها،  التطور  وُعزز  القد�س وحميطها،  باأور�سليم  الأمنية 
ك�سبه  تنازًل  يعني  باملفاو�سات  النقا�س  ا�ستبدال  اأن  اأرى  واإنني  الأبدية،  العا�سمة  وهي 

حمائم احلزب يف ذلك الربنامج.
باإي�ساح  ت�رشين  هزمية  نتائج  ا�ستغالل  حاول  الليكود  حزب  اأن  من  الرغم  وعلى    
النواق�س الأمنية، فقد عدل يف برناجمه الذي اأعد قبل احلرب، حيث ركزت املادة الإعالمية 
التي اأعدت لربناجمه النتخابي على ق�سية احلرب يف جانب مهاجمة املعراخ، لكن ق�سية 
القد�س جاءت من جانب متييز الليكود باأنه املحافظ على القد�س. وجاء بالقرارات اأكرث من 
القد�س،  اأو احلديث يف ق�سية  اأو املفاو�سات  النقا�س  الربنامج على عدم  النوايا، فقد ركز 
اأن احلكومة �ست�سم الأر�س و�ست�سم املناطق  وكذلك مل ياأل جهداً يف الإكثار من عبارات 
املحررة للقانون الإ�رشائيلي هي و�سكانها حتى اأن الربنامج اأخذ على املعراخ ما ورد يف 
م�رشوع األون عن القد�س كونه حدد مناطق يجب تعمريها يف القد�س ومل يتكلم عن القد�س 
ب�سكل ع�سوائي كما يطرح الليكود)24(، ويبدو اأن الليكود كان يدرك اأن املعراخ ما زال يحتل 
املركز الأول يف اإجنازاته بالن�سبة للقد�س، واأن احلل الأمثل هو الرتكيز على ق�سية نتائج 
بق�سية احلرب  املعراخ  الليكود كانت ناجتة عن هجومه على  زيادة مقاعد  اأن  اأو  احلرب، 

ولي�س ب�سبب �سيا�سته جتاه املناطق املحتلة يف القد�س.
اأ�سوة باملعراخ، ولكن كانت ل�سالح  اأما الأحزاب الدينية فقد نق�س عدد مقاعدها     
الليكود، وقد انخف�ست جميعًا من 16% من اأع�ساء الكني�ست اإىل 11%، ولكن برغم ذلك زاد 
ابتزاز املفدال للمعراخ لأن الهوة قد تقل�ست بني الليكود واملعراخ من ناحية، وعدم رغبة 
اأخرى، وكذلك كان برنامج املفدال مليئًا  اإ�رشائيل يف دخول احلكومة من ناحية  اأغودات 
واأن  وتعاليمها،  اليهودية  ال�رشيعة  وتطبيق  الدينية  املوؤ�س�سات  ببناء  للمتدينني  بالوعود 

القد�س هي كاملعتاد وردت ب�سكل روتيني ل ميكن امل�س مبكانتها)25(.
اأن املفدال قد جنح فعاًل يف البداية يف ابتزاز املعراخ يف ت�سكيل احلكومة،    يالحظ 
فعلى الرغم من انخفا�س عدد مقاعده فاإنه ح�سل على غالبية ما طرحه يف برناجمه يف 
اأوًل  اجلانب املايل و دعم املوؤ�س�سات الدينية وخا�سة يف القد�س، وهذا ما يخ�س املفدال 
وقبل كل �سيء من ق�سية القد�س، ول نن�سى التناف�س على بناء هذه املوؤ�س�سات واملدار�س يف 

القد�س بني الأحزاب الدينية.
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 ثالثاً: برامج االأحزاب اال�رشائيلية وق�سية القد�س 1977م – 1981م
  تغريت �سورة القد�س بعد ع�رش �سنوات من احتاللها، فقد تغريت مالحمها متامًا، فال 
اإل وترى معامل ال�ستيطان ال�سهيوين فيه مبعامله املختلفة ومراحله العديدة،  متر مبكان 
وكانت ال�سورة ال�سيا�سية يف اإ�رشائيل تبدو على غري حالها، فثالثون عامُا بعد حكم العمال 
متت فيه  ال�سيطرة ال�سيا�سية على جميع املوؤ�س�سات الأمنية والجتماعية والقت�سادية، اأدت 
اإىل تخدير الأحا�سي�س وخلقت ن�سوة قوة، واأ�سعفت موؤ�س�سات احلكم واأخالقياتها، وهذا ما 

�سيوؤدي حتمًا اإىل انقالب �سيا�سي.
  فمع النتخابات التا�سعة للكني�ست 1977م، كانت القد�س متثل ن�سبة اإجماع �سهيوين 
�سيادة  حتت  وكاملة  موحدة  و�ستبقى  الأبدية،  اإ�رشائيل  عا�سمة  الكربى  القد�س  اأن  على 
على  العمل  ويجب  الأديان،  جلميع  املقد�سة  لالأماكن  الو�سول  حرية  �سمان  مع  اإ�رشائيل، 
اأما حزب  الأحزاب كافة تقريبًا،  الأدنى بني  واإبرازها، فقد كان ذلك ميثل  احلد  تطويرها 
اأرا�سي 1967م والقد�س،  اإىل ق�سية  انتبه يف برناجمه النتخابي هذه املرة  الليكود فقد 
وتبنى اأفكاراً تكاد تكون قريبة من املتدينني، بل اأن املتتبع لهذا الربنامج النتخابي يرى 
اأنه يتبنى اأفكار غو�س اإميونيم، وميكن روؤية ذلك من خالل اجلانب الإعالمي للربنامج، حيث 
ظهر بيغن و�سارون يحمالن التوراة وهما ي�سليان مع احلاخام كوك بجوار حائط الرباق)26(. 

ويبدو اأنهم مل يبالوا بردة فعل اليهود غري املتدينني.
التحامًا  اأكرث  اأ�سبح  ال�ستيطان  مو�سوع  اأن  يالحظ  الليكود  لربنامج  املتتبع  اإن     
والت�ساقًا بق�سية ال�سيادة، فهو يطالب بال�سيادة الكاملة على ال�سفة والقطاع، وبالطبع من 
�سمنها القد�س، بل اأن القد�س هي خارج قرار 242، باعتبارها اأرا�سي حمررة، وكانت اأوىل 
املناطق التي ُطبق القانون الإ�رشائيلي عليها)27(، وبالتايل فاإن الربنامج نظر للقد�س من 
ز عليه الليكود يف برناجمه القاعدة  جانب الأر�س والإن�سان، وكان العن�رش الأ�سا�س الذي ركَّ
ال�سعبية الوا�سعة يف اأو�ساط اليهود ال�رشقيني الذين ي�سكنون اأحياء وا�سعة من القد�س، وداأب 
بيغن ل�ستمالتهم عرب ت�رشيحاته التي تخ�س القد�س حتى قبل النتخابات ب�ساعات، فقد 
بداأ هذه ال�ستمالة بنخبة �سباب يهود يف مدن التطوير يف اأحياء القد�س)28( ، وا�ستغل نظرتهم 
اإىل املعراخ ومتييزه الطائفي، ويبدو اأن الليكود و�سع هذه الق�سية يف برناجمه بناء على 
من  اأنها  يعرف  وهو  القد�س،  يف  اليهودية  ال�سكنية  لالأحياء  الجتماعية  للحالة  درا�سته 
ال�سفارادمي، وبالتايل مل يخجل اأن يخرج عن علمانيته ليعد بدعم املوؤ�س�سة الدينية، وهذا ما 

جعله فعاًل يح�سل على زيادة 14% من ال�سفارادمي عند الت�سويت له.
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لكن  تغريت،  الظروف  اأن  يدرك  وهو  النتخابي،  برناجمه  و�سع  فقد  املعراخ  اأما     
لي�س يف الإناء ما ين�سحه، فقيادته جديدة ول تتمتع بال�سفة التاريخية مثل بن غوريون 
الطبقة  غ�سب  اإىل  بالإ�سافة  احلرب  بنتائج  التحقيق  جلنة  تقرير  ويالحقه  واأ�سكول، 
الجتماعية الكربى )ال�سفارادمي(، وبالتايل �سيكون على احلزب الدفاع عن النف�س والعتماد 

على الجنازات القدمية.
   لقد طرح املعراخ برناجمه مذكراً املجتمع الإ�رشائيلي باأن له الف�سل الأكرب يف طرح 
امل�ساريع ال�ستيطانية خا�سة يف القد�س، وتابعت الأحزاب الأخرى املعراخ يف ذلك، حيث 
اأرا�سي  قراراً مب�سادرة 700 دومنًا من  النتخابي  الربنامج  اأ�سابيع من طرح  قبل  اأ�سدر 
قرية اأبو دي�س التي تبعد ثالثة كيلو مرتات عن �رشقي القد�س)29(  ، بل، رموز احلزب افتخروا 
يف خطبهم باملناظر الزاهية يف م�ستوطنة معالية اأدوميم، لكن كان دور املعراخ اأن اكتفى 
بهذه امل�ستوطنة ول يريد التو�سع يف اجتاه ال�رشق لي�سل للغور حلر�سه على اتفاقية �سالم 

م�ستقبلية مع الأردن.
   اإن نظرة برنامج املعراخ لال�ستيطان يف القد�س يف هذه النتخابات ل يخرج عن 
نطاق خطة �سامري القدمية، فاحلديث عن تعزيز التوا�سل بني �سطري املدينة من خالل تعزيز 
الوجود يف التلة الفرن�سية، وباجتاه �سارع النبي �سموئيل ويف اجلنوب الو�سول حتى بيت 
يطرح  ل  املعراخ  اأن  النطباع  يعطي  ذلك  ال�رشق، كل  احلكومية يف  املباين  وتعزيز  جال، 
جديداً يف ق�سية ال�ستيطان يف القد�س، لأنه مل يراهن على هذه الق�سية، فقد حاول الفتخار 
باأن عام 1996م هو العام الوحيد يف تاريخ دولة اإ�رشائيل الذي مل يقتل فيه اأي اإ�رشائيلي 
على جبهات القتال مع العرب، واأنه على ا�ستعداد لتقدمي تنازلت اإقليمية مقابل ال�سالم، لكنه 
ر اأن القد�س خارجة من هذا امل�سمار)30(، فاحلزب ما زال يراهن على اأنه من ال�رشوري اأن  ذكَّ

ترتكز اأي اتفاقية �سالم مع الأردن على وجود الآتية:
دولة اإ�رشائيل وعا�سمتها القد�س املوحدة. - 

دولة عربية �رشق النهر ول عالقة للقد�س بذلك اأو باأي �سيء غرب النهر. - 
ا�ستفتاء  اإجراء  اإ�رشاره على  املرة  براجمه هذه  اجلديد يف  فكان  املفدال  اأما حزب    
عملية  اأي  من  القد�س  ا�ستثنى  اأنه  يالحظ  لكن  1967م،  عام  اأرا�سي  يف  ت�رشف  اأي  قبل 
�سلمية، واأن ذلك قد يتعار�س مع برامج الي�سار التي بهرت اجلميع بت�سكيالتها وبراجمها 
الدميقراطية لل�سالم وامل�ساواة )حدا�س(، والتي  ال�سنة ت�سكلت اجلبهة  هذه املرة، ففي هذه 
تكونت من راكاح وبع�س املجال�س العربية املحلية مبا فيها احلركة الدرزية التي طالبت 
باإلغاء التجنيد الإجباري، وقد ت�سمن برنامج هذه اجلبهة العرتاف بحق ال�سعب الفل�سطيني 
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يف تقرير امل�سري، واإقامة دولة فل�سطني م�ستقلة بال�سفة وغزة مبا يف ذلك القد�س ال�رشقية، 
والعرتاف بالقد�س الغربية عا�سمة لإ�رشائيل وال�رشقية عا�سمة لفل�سطني العربية)31( ، فهذا 
تقدم وا�سح يف الربامج النتخابية، واإن كان احلزب من الي�سار، وهذا ما وجد تعزيزاً له من 
القد�س  اأن  اأو�سحت  لإ�رشائيل، حيث  الجتماعية  امل�ساواة  اأي  )�سيلي(  برنامج كتلة  خالل 
اأن الأديان الثالثة تقد�س هذه املدينة فيجب  هي العا�سمة الأبدية لل�سعب اليهودي، ومبا 
اأن يكون لها نظاٌم خا�ٌس، واأن تظل موحدة يف اإطار جمل�س بلدي اأعلى، ومفتوحة للجميع، 
ميكن للق�سم العربي اأن يكون بعد اإحالل ال�سالم عا�سمة الدولة العربية الفل�سطينية، ويدير 
كل دين ما يخ�سه من مقد�سات وفق نظمه اخلا�سة)32( ،وهذا ما يو�سح اأن خطاب الي�سار 
يف الربامج النتخابية اأ�سبح متباينًا، لكن اليمني كان �سابقًا اإىل التطرف اأكرث، واأعتقد اأن 

الأخري �سيجد قبوًل اأكرث يف املجتمع الإ�رشائيلي.
  تقرر اإجراء انتخابات الكني�ست العا�رشة يف 1981/6/30م بعد تبكريها بخم�سة اأ�سهر 
بعدما قررت حكومة بيغن اإنهاء عملها وتقدمي م�رشوع قرار حلل الكني�ست على خلفية تدين 
عدد املوؤيدين للحكومة يف الكني�ست وا�ستقالة وزير املالية، ومل يغفل احلزبان اأهمية اجلانب 
الأ�سكناز،  اأو�ساط  يف  �سعبيته  من  املعراخ  يعزز  اأن  فيجب  النتخابات،  هذه  يف  الطائفي 
اأو�ساط ال�سفارادمي، وهذا ما كان يجد تعبرياً له من خالل اخلطب التي  وكذلك الليكود يف 
يلقيها رموز الأحزاب خا�سة الليكود واملعراخ عند طرح الربنامج النتخابي، والتي كانت 
تختلف بح�سب املنطقة، وكانت تت�سمن عبارات تراعي خ�سو�سية كل طائفة، وبالفعل هذا 
ما دللته نتائج هذه الدورة حيث تبني اأن 72% من الذين �سوتوا لليكود هم من ال�سفارادمي، 
واأن 70% من الذين �سوتوا للمعراخ هم من الأ�سكناز، بل اإن اأكرث حزب ح�سل على اأ�سوات 

�سكان اأحياء القد�س من ال�سفارادمي كان حزب الليكود.
اإىل فرتة طويلة قبل النتخابات وعلى  الليكود فتعود جذور �سياغته  اأما برنامج     
غري العادة، فقد كان موؤمتر احلزب الرابع عام 1979م هو اأخر موؤمتر يعقد، وكان الليكود 
يعاين من �سلل يف موؤ�س�ساته احلزبية اأثناء فرتة احلكم، اإذ نادراً ما دعيت هذه املوؤ�س�سات 
لالنعقاد)33(، ول غرابة يف ذلك فقد انتقل جهد اأع�سائه ورموزه اإىل اإدارة موؤ�س�سات الدولة، 
وعليه �سيغ برنامج الليكود النتخابي عرب جلنة قررت ما كان يفعله املعراخ �سابقًا، فقد 
اأو  ال�سنوات املا�سية كق�سف املفاعل النووي العراقي  اأن الربنامج يتغنى باجنازات  ظهر 
�سابقًا على  املفرو�س  احلظر  األغى  الليكود هو من  اأن  اأكد على  ولكنه  القد�س،  قانون �سم 
الإ�رشائيليني، وهو  ال�رشكات والأفراد  القد�س على  ال�سفة وغزة و�رشق  الأرا�سي يف  �رشاء 
ما تكفل به القرار الذي اتخذته احلكومة يف 1979/9/16م والذي اأ�سفر عن �رشاء م�ساحة 
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�سغرية ن�سبيًا من الأرا�سي يف القد�س وهي ملكية خا�سة، يف وقت ا�ستمر ا�ستخدام و�سائل 
اخلداع والتجاوزات احلكومية لل�سيطرة على الرا�سي ، لقد اأو�سح الربنامج ولأول مرة يف 
الربامج النتخابية اأنه من حق كل فرد اأو �رشكة اإ�رشائيلية امتالك اأي قطعة اأر�س يف ال�سفة 
وغزة)34(، وي�سود العتقاد اأن ذلك جاء لوعود واتفاق الليكود مع غو�س اإميونيم لالعرتاف 
بالإ�رشاف  بعد  فيما  قامت  فعاًل  التي  )اآمناه(  ال�ستيطانية  موؤ�س�ستها  ون�ساط  ب�رشعية 
اأما املعراخ فقد واجهته  على م�ستوطنات جمتمعية ودينية كان عدد منها �رشقي القد�س. 
اأن يقنع املجتمع الإ�رشائيلي بعك�س ذلك، وعلى راأ�سها  اجنازات عديدة لليكود ل ي�ستطيع 
جناح الليكود يف توقيع اتفاقية ال�سالم مع م�رش، ولكن ذلك �سجع احلزب على اإبراز مو�سوع 
اإمكانية التنازلت يف برناجمه النتخابي، واأعتقد اأن القد�س ظلت خارجة عن هذه الغاية، 
بل اإن املعراخ اأيد ال�ستيطان يف الأغوار وغو�س عت�سيون و�سواحي القد�س وجنوب قطاع 
غزة وبالطبع اجلولن، لكن هناك ما يلفت النظر اأن الربنامج تعهد بعدم قيام اأي ا�ستيطان 
ينتهجها  التي  واحد(  �سرب  )ول  �سيا�سة  فكرة  ورف�س  ال�سكانية،  الكثافة  ذات  املناطق  يف 
على  املحافظة  روتني  اأن  يبدو  امل�ستقبل)35(،  يف  لل�سالم  اإمكان  كل  حتبط  والتي  الليكود 
تفا�سيل  اإىل  يتطرق  ومل  الربنامج،  يف  اأُبرز  ما  هو  والأمني  ال�سيا�سي  اجلانب  من  القد�س 
اأماكن ال�ستيطان، فقد جاء م�رشوع دروبل�س )الليكودي( ليو�سح الفرق بينه وبني م�رشوع 
جديدة  ا�ستيطانية  وخطط  اأماكن  حتديد  اأو  اإبداء  املعراخ  جتنب  فقد  وعليه  العمايل،  األون 

للقد�س.
   اأما املفدال فقد حافظ على م�ستوى التعامل مع ق�سية القد�س على اأنها لي�ست ق�سية 
اأر�س  اأي جزء من  البحر والنهر �سوى دولة واحدة، ولن ي�سلم  اأنه لن تقوم بني  فهو يوؤكد 
اإ�رشائيل اإىل �سلطة اأجنبية اأو �سيادة عربية، ولن تقتلع اأي م�ستوطنة يهودية، بل اأنه يجب 
دعم ا�ستمرار ال�ستيطان اليهودي يف كافة اأر�س اإ�رشائيل وخا�سة حول القد�س)36(، ويبدو 
اأن القد�س مل تكن هي جمال تركيز املفدال الأول، فقد كان الرتكيز على تغيري قانون العودة 
وهو ما ت�سدر اجلانب الإعالمي للربنامج، وكذلك كان الرتكيز على عر�س �سبان طائ�سني 
غري متدينني بجانب حائط الرباق )املبكى(، وذلك للتدليل على احلاجة اإىل تطبيق ال�رشيعة 
الدينية يف القد�س، مع العلم اأنهم اأظهروا ق�سية التنقيب عن الآثار يف القد�س )احلفريات( 
ذ هذه  التي بداأت تاأخذ بعداً مهمًا منذ جميء الليكود للحكم، وقد طالب املفدال باأن ل تنفَّ
الأعمال اإل مبوافقة اجلهات الدينية وذلك لإبراز مدى حمافظة املفدال على الرتاث اليهودي 
بحجة وجود مقابر اأنبياء بني اإ�رشائيل، مع العلم اأنه ل يعقل اأن يغفل فريق علمي عن حتديد 
اأثار معينة يف وقت يعترب رجال دين اأنف�سهم او�سياء على ذلك، وميكن اجلزم اأن هذه الآثار 

هي يف النهاية لأغرا�س �سيا�سية ولي�س علمية.
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اأما الي�سار الإ�رشائيلي فقد ا�ستمر باإبراز ق�سية القد�س بالهجوم على �سيا�سة الليكود، 
اأن  رات�س  برنامج  اعترب  ذلك، حيث  تدل على  الي�سار  اأحزاب  برامج  فقد وردت عبارات يف 
مف�سدة  عمليات  هو  اإمنا  القد�س  �رشق  العربية  الأحياء  بجانب  وهي  امل�ستوطنات  اإقامة 
بني  الكونفدرالية  م�رشوع  على  وافق  �سينوي  اأن  بل  الدميقراطية،  ح�سانة  وتهدد  لل�سعب 

الأردن وفل�سطني وهو يعرف اأن عا�سمة فل�سطني يف هذا امل�رشوع هي القد�س.
مع اأن قانون �سم القد�س اأو ما �سمي بقانون )اأ�سا�س القد�س عا�سمة اإ�رشائيل( الذي 
�سادقت عليه الكني�ست يف 1980/7/30م ظل حمط افتخار لأحزاب اليمني يف براجمهم 
النتخابية خا�سة هتحيا وحتى الليكود، كيف ل واأن هذا القانون قرر اأن القد�س هي مكان 
اإقامة رئي�س الدولة والكني�ست واحلكومة واملحكمة العليا اإ�سافة اإىل الأولويات التي �ستعطى 

للقد�س يف �ستى املجالت.

رابعاً: برامج االأحزاب اال�رشائيلية وق�سية القد�س 1984 م– 1988م.
تقرر اإجراء انتخابات الكني�ست احلادية ع�رش يف 1984/7/23م اأي قبل خم�سة ع�رش 
�سهراً من موعدها و�سط اأجواء �ساخنة ،حيث اإن الأمور لي�ست على ما يرام يف اإ�رشائيل، فما 
زالت نتائج حرب لبنان وامل�ستنقع الذي وقع فيه اجلي�س الإ�رشائيلي يطارد رجال الدولة، 
ول اأحد يعرف كيفية اخلروج منه، والو�سع الأمني يف ال�سفة وغزة مل ي�سبق له مثيل يف 
التوتر منذ عدة �سنوات ومل ي�ستطع اجلي�س الق�ساء على ن�ساط رجال املقاومة الفل�سطينية، 
التي نفذت عمليات قتل يف حرم  ال�سهيونية  الإرهابية  ول حتى كبح جماح املجموعات 
حماولتها  اأو  العربية،  الأتوبي�سات  على  ال�سواريخ  اإطالق  اأو  1983م  عام  اخلليل  جامعة 
مناظر  التلفاز  �سا�سات  على  �ساهد  والكل  الغربية،  ال�سفة  يف  فل�سطينية  قيادات  اغتيال 
احتدام ال�رشاع الديني العلماين يف ال�سارع الإ�رشائيلي خا�سة يف اأحياء القد�س، والقت�ساد 
من �سيء لأ�سواأ، كل ذلك اأمام اإ�ساعة اجنازات مهمة لإ�رشائيل على راأ�سها جمود العالقة مع 

م�رش، وكاأنه ل يوجد معاهدة �سالم بني الدولتني.
اأجواء  عنها  غابت  التي  الظروف  هذه  و�سط  براجمها  الإ�رشائيلية  الأحزاب  طرحت 
النتخابات ال�سابقة حيث تغنى الليكود باجناز ما مت تخريبه اليوم، فقد كان هذا الو�سف 
الليكود، وبرغم ذلك  هو ل�سان حال الربامج النتخابية لالأحزاب الإ�رشائيلية لتجتمع �سد 
راأى  اإ�رشائيل )امل�ستوطنني(، وعليه فقد  ال�سارع يف  فمن املالحظ �سيطرة املتطرفني على 
الليكود اأن اأي خطة تف�سي اإىل ت�سليم اأي جزء من اأر�س اإ�رشائيل اإىل �سلطة اأجنبية �ستقو�س 
حق اليهود يف هذه الأر�س و�سيوؤول اإىل اإقامة دولة فل�سطينية، وعليه فالإ�رشائيل احلق يف 

فر�س �سيادتها على ال�سفة وغزة)37(.
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يالحظ اأن برنامج الليكود ا�ستمر يف اتباع �سيا�سة عدم التنازل عن اأي �سرب عن الأر�س 
بل ا�ستثناء القد�س من اإطار احلكم الذاتي الوارد يف اتفاقيات كامب ديفيد، ومل ي�سبق فرتة 
فال  الأيام،  هذه  مثل  1984م  عام  قبل  الدولة  قرار  ميلكون  اأنهم  امل�ستوطنون  بها  ي�سعر 
مير يوم بدون مغازلة اأع�ساء احلكومة لهم، بل اإن �سامري و�سف اأع�ساء التنظيم الإرهابي 
ال�سهيوين بعد اعتقالهم باأنهم اأبناء �سلوا الطريق ومل يقبل و�سفهم بالإجرام، واإر�ساًء لهم 
�سادق على بناء ع�رش م�ستوطنات قبل النتخابات بيومني فقط )38(، ويبدو اأن ال�ستيطان 
�سكل هذه املرة خمرجًا لليكود لتجاوز كل الظروف ال�سيئة التي لقيتها اإ�رشائيل، فربناجمه 
وتهدف  ب�سهرين،  النتخابات  قبل  ُطرحت  مت  التي  دروبل�س  خلطة  مطابق  هو  النتخابي 
اإىل م�ساعفة عدد اليهود يف القد�س الكربى من 330 األف اإىل 750 األف ، وذلك عن طريق 
ا�ستيطان املنطقة املمتدة من بيت اإيل �سماًل اإىل غو�س عت�سيون جنوبًا ، اأي اإقامة خم�سة 
ال�ستيطان  ت�سعيد  اإنه طرح  بل  و�سبكة طرق موا�سالت)39(،  م�ستوطنة خالل عامني  ع�رش 
املعراخ  اأما  القد�س،  �رشق  يف  حتى  اإ�رشائيل  منها  تعاين  التي  الدميغرافية  للم�سكلة  كحل 
فربناجمه النتخابي مل يت�سع ل�سم كل �سلبيات الليكود امل�سوؤول عن الظروف ال�سيئة التي 
تعي�سها اإ�رشائيل، بل اإن و�سع احلزب اأ�سبح اأكرث متا�سكًا من ذي قبل، وهناك التفاف حول 
بري�س، وقيادة تعرف كيف تنق�س على الليكود وتفتح معه ك�سف ح�ساب كما فعل هو عام 
1977م، فهو بكل ثقة يعر�س يف برناجمه تقدمي تنازلت اإقليمية يف ال�سفة وغزة لأجل 
احلل ال�سلمي،حيث نادى الربنامج بو�سوح بالكتفاء بال�ستيطان يف الأماكن التي حددها 
يرف�س  لكنه  لال�ستيطان،  هام  كمكان  القد�س  �سواحي  الربنامج  و�سمي  األون،  م�رشوع 
قبول  من  مانع  ول  الغور  يف  م�ستوطنة  اأي  لإخالء  جمال  ول  ال�سفة  قلب  يف  ال�ستيطان 
مفاو�سات مع وفد اأردين فل�سطيني م�سرتك)40(، يالحظ هنا التطور يف برنامج احلزب رغم 
تاأكيده على اأن القد�س �ستبقى عا�سمة اإ�رشائيل، ودون اإجراء مفاو�سات ب�ساأنها لكنه قبل 

مبداأ الأر�س مقابل ال�سالم.
اإىل  وت�سنيفها  النتخابية  براجمها  اإىل  النظر  فيمكن  الدينية  الأحزاب  �سعيد  وعلى 
النتخابية  براجمها  ت�سمنت  التي  هاتوراة  وديغل  اإ�رشائيل  واأغودات  �سا�س  هي:  تيارات 
الدينية  واملوؤ�س�سات  القد�س  يخ�س  فيما  خا�سة  والدولة  الدين  ق�سية  ب�ساأن  حاداً  تطرفًا 
فيها، بل اإن برنامج �سا�س اأو�سح باأن هناك اإمكانية للتخلي عن اأي منطقة لأجل ال�سالم، 
لكن املهم اأن من يقرر ذلك هو اجلهات الأمنية املعتمدة وكبار م�رشعي التوراة يف اإ�رشائيل، 
هذا  برنامج  بها  امتالأ  التي  العاطفية  العبارات  رغم  املبداأ  هذا  اإ�رشائيل  اأغودات  تنف  ومل 
احلزب خا�سة ما و�سفه بالوعد الإلهي لآباء الأمة بوراثة القد�س وخلود الوجود اليهودي 
العربي  لل�رشاع  نظرتها  يف  تقرتب  الأحزاب  هذه  اأن  ال�ستنتاج  ميكن  وبالتايل  فيها)41(، 



القدس في البرامج االنتخابية لألحزاب اإلسرائيلية

د. جهاد  شعبان البطش 1969م -1992م

374

الإ�رشائيلي من برنامج املعراخ اأكرث من اقرتابها من برنامج الليكود، بل اأنها توؤمن بفكرة 
اأ�ساف هذه  ا�ستمر يف طرحه الالءات املعروفة بل  اأما املفدال فقد  الإقليمي،  الو�سط  احلل 
املرة رف�س املوؤمتر الدويل، وبقاء القد�س خارج دائرة احلديث واملفاو�سات، ويكاد يكون 
املفدال يف برناجمه قريبًا من الليكود، واأكرث من رفاقه الأحزاب الدينية الأخرى فهو يوؤكد 

على ع�سوائية ال�ستيطان.
اأكرث  الوحيدة فقد كان هناك من هو  اليمينية  الأحزاب  الدينية هي  الأحزاب  مل تكن 
تطرفًا يف ق�سية القد�س يف براجمه النتخابية، فقد طرح حزبان اأخطر الربامج النتخابية 
تطرفًا جتاه ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي وهما حزبا هتحيا وكاخ، حيث اأعربا ب�رشاحة عن 
اأنه  معار�ستهما لكافة التفاقيات وامل�ساريع خا�سة كامب ديفيد ومبادرة ريغان، وراأوا 
يجب ترحيل العرب؛ خا�سة عن القد�س اإىل دول النفط اخلليجية)42( ، ويبدو اأن هذه النظرة 

هي ا�ستجابة طبيعية ملا يدور من تطرف يف ال�سارع الإ�رشائيلي خا�سة بني امل�ستوطنني.
اأما اأحزاب الو�سط والي�سار فقد اأعرب حزبا رات�س و�سينوي وهما اأحزاب �سهيونية على 
ميني الي�سار فقد ت�سمن برناجمهما اعرتافًا تاريخيًا بحق الفل�سطينيني يف تقرير م�سريهم 
مكانا  القد�س  �رشق  تكون  اأن  وميكن  فل�سطينية  دولة  واإقامة  باإ�رشائيل  املنظمة  واعرتاف 
، ويعد  القد�س)43(  ال�ستيطان مبا يف ذلك  اإىل وقف  لكنهم دعوا  اأمنية معينة،  لها ب�رشوط 
هذا اأي�سًا تعبرياً اأكرث تقدمًا يف اإبراز موقف الأحزاب الي�سارية الو�سط باجتاه متييزها عن 
وامل�ساواة  لل�سالم  التقدمية  فالقائمة  الإ�رشائيلية،  العربية  كالأحزاب  لي�س  ولكن  املعراخ، 
التحرير،  منظمة  قيادة  من  لي�س  قريبة  وكاأنها  براجمها  وجاءت  ويهود  عرب  من  ت�سكلت 
فح�سب بل قريب من الي�سار الفل�سطيني، فالقائمة يف برناجمها النتخابي ترف�س امل�ساريع 
ال�سلمية قبل كامب ديفيد اأو اخليار الأردين اأو مبادرة ريغان، بل اإقامة دولة فل�سطني بجانب 
اإطار قرارات  اأن يكون يف  الفل�سطينية يجب  الق�سية  القد�س، واأن حل  اإ�رشائيل وعا�سمتها 
الأمم املتحدة ، ويعترب ذلك تطوراً خطرياً باجتاه التحرر اأكرث فاأكرث، فقرارات الأمم املتحدة 

ترف�سها الأحزاب ال�سهيونية كليًا.
تقرر اإجراء انتخابات الكني�ست الثانية ع�رشة يف االأول من نوفمرب 1988م و�سط اأجواء 
جديدة عا�ستها اإ�رشائيل، وعلى راأ�سها النتفا�سة الفل�سطينية التي اأثارت انتباه العامل اأجمع 
واأربكت اإ�رشائيل، ومرت الأ�سهر ال�سابقة باأمور حا�سمة ومهمة، فلم ي�ستطع اجلي�س ال�سيطرة 
على الأو�ساع يف الأرا�سي املحتلة، و�سكل التعامل مع النتفا�سة مو�سوعًا مهمًا للنقا�س 
يف ال�سارع الإ�رشائيلي، وكان مادة ا�ستغلتها ااأحزاب خالل طرح براجمها النتخابية، فقد 
املناطق  ما يح�سل يف  اإىل  )اإ�سافة  يومي  �سبه  ب�سكل  يعر�س  الإ�رشائيلي  التلفزيون  كان 
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م�سارف  على  عناتا  خميم  مدخل  على  وال�سبان  ال�رشطة  بني  ال�سدامات  اأحداث  الأخرى( 
القد�س، واأن �سيارات امل�سوؤولني الإ�رشائيليني كان يتم اإمطارها باحلجارة عند الرام وقلنديا 

ومن املوؤكد اأن ذلك �سي�ساهم اإىل حٍد ما يف زيادة التطرف يف ال�سارع الإ�رشائيلي.
�سابقني  اأمنيني  م�سوؤولني  اختارت  الإ�رشائيلية  الأحزاب  اأن  املرة  هذه  لوحظ  لقد 
لالإ�رشاف على كافة احلملة النتخابية، ومن �سمنها �سياغة الربنامج النتخابي فقد اختار 

حزب العمل عيزر وايزمن، واختار الليكود مو�سي اأرن�س.
طرح حزب الليكود برناجمه النتخابي بالعتماد على ا�ستغالل مو�سوع النتفا�سة 
ب�سكل اأ�سا�سي و�رشورة قمعها ع�سكريًا باعتبارها حربًا حقيقية �سد اإ�رشائيل، ورف�س فكرة 
املوؤمتر الدويل اأو اأي ات�سال مع م.ت.ف ، بل اأيد وتعهد مبمار�سة ال�ستيطان الع�سوائي خا�سة 
حول القد�س لكبح را�سقي احلجارة والإرهاب كما و�سفه الربنامج حول الأحياء العربية يف 
القد�س)44( ، ويالحظ اللهجة احلادة على ل�سان القادة ال�سبان اجلدد اأمثال بنيامني نتانياهو، 
وبنيامني بيغن، وديفيد مغني، وحتى �سيغة احلكم الذاتي فقد اأكد الربنامج عليها واأو�سح 
اأن املو�سوع يتعلق فقط بدور وظيفي لل�سكان دون الأر�س، ومت�سك اإ�رشائيل بال�سيادة على 
ال�سفة وغزة، وحر�س الربنامج على ا�ستثناء القد�س من اأي اإجراء له عالقة باحلكم الذاتي، 
واأن ل حديث عن ما ي�سمى بحق تقرير امل�سري لل�سكان يف ال�سفة وغزة اأو القد�س)45( ، ويبدو 
اأن الليكود اأراد اأن يوؤكد هذه املرة اأن ال�سيادة املنوي فر�سها على ال�سفة وغزة هي نف�س 
ال�سيادة على القد�س، بل اإن م�سكلة �سكان القد�س اأكرث عبئًا بالن�سبة لهم، وهذه املرة حر�س 
م�ستوطنات  واإن�ساء  امل�ستوطنات  تدعيم  يجب  اأنه  فراأى  الق�سية  هذه  تدارك  على  الليكود 
الفال�سا  مبهاجري  اإ�سكانها  يتم  واأن  القد�س،  حول  وخا�سة  املحتلة  املناطق  يف  جديدة 
الليكود  حر�س  ولقد   ، لهم)46(  اقت�سادية  تنمية  وعمل  ال�سوفيتي  الحتاد  من  واملهاجرين 
على هذا املو�سوع كون حزب العمل واأحزاب الي�سار ال�سهيونية طرحت ق�سية قومية الدولة 

وخطر ال�سكان العرب عليها.
برناجمه  على  تغري طفيف  وطراأ  النتخابات،  قبل  موؤمتره  عقد  فقد  العمل  اأما حزب 
وا�ستمرار  الأمنية  احلدود  على  ركز  حيث  النتخابي،  الربنامج  منه  ا�ستق  الذي  ال�سيا�سي 
ال�ستيطان يف مناطق عدة على راأ�سها �سواحي القد�س، و�ُسطب جمال جنوب قطاع غزة)47( 
،ويبدو اأنه مل يطراأ تغري على لءاته برف�س الدولة الفل�سطينية اأو التفاو�س مع املنظمة اأو 
حتى العودة اإىل حدود 1967م، فقد طرح فكرة الوفد الأردين الفل�سطيني امل�سرتك يف موؤمتر 
لي�ست  واأنها  اإ�رشائيل،  �ستبقى عا�سمة  املوحدة  القد�س  واأن  القرار،  بفر�س  يتمتع  دويل ل 
لها عالقة مببداأ الأر�س مقابل ال�سالم، بل عر�س ولأول مرة التخلي عن كامل قطاع غزة 
ال�سكان من مناطق  والعمل على ترحيل  ال�سفة،  العالية يف  الكثافة  ذات  املناطق  وبع�س 
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معينة اإىل هذه املناطق واأعتقد اأن املق�سود هو �سكان �سواحي القد�س، ويبدو اأن الربنامج 
الأمني يف مكافحة النتفا�سة مل يكن يختلف بني حزبي الليكود والعمل.

   وعلى �سعيد الأحزاب الدينية، فقد �سكلت القد�س اأهمية يف عدد الأ�سوات من اجلانب 
الطائفي، حيث اهتمت برامج هذه الأحزاب بالقد�س، فمثاًل ح�سل حزب ديغل هاتوراة على 
ثلثي اأ�سواته من اأحياء القد�س وبني براك، واأظهرت ال�ستطالعات اأن �سكان القد�س وغالبيتهم 
من ال�سفارادمي تعاملوا على اأن الق�سية ال�سيا�سية هي يف املرتبة الثانية بعد ق�سايا الدين، 
وعليه فهم ينظرون اإىل حزب العمل على اأنه احلزب املتهاون من الناحية ال�سيا�سية، وعنده 
اأكرث  ا�ستعداد للتنازل للعرب)48(، وعليه فقد كان الهتمام يف القد�س من الأحزاب الدينية 

من غريها.
اأما �سا�س واأغودات اإ�رشائيل وديغل هاتوراة فلم تتغري براجمها جتاه ال�سيا�سة، واإمنا 
ت�سمنت فقط �رشورة الت�سدد يف التعامل مع النتفا�سة، واأنه يثق باإجراءات رجال حزب 
وال�رشيعة ودعم  الدين  املهم هو ق�سية  ولكن  والإبعاد،  الإداري  العتقال  العمل من حيث 

املوؤ�س�سات الدينية.
اأكرث  �سابة  قيادات  �سبتمرب 1986م �سعود  عقد يف  الذي  املفدال  موؤمتر حزب  �سكل 
تطرفًا  لقيادة احلزب، وان�سمام جمموعات متطرفة جديدة قال قادتها اأنهم يحملون مبداأ 
»ول �سرب واحد اأر�س اإ�رشائيل الكاملة ول حديث عن القد�س«، وهذه املبادئ وجدت تعبرياً 
لها من خالل بنود برنامج احلزب النتخابي فيما بعد)49(، فاملالحظ اأن الأحزاب ت�سري وفق 

حالة التطرف يف ال�سارع الإ�رشائيلي وبخا�سة جتاه النتفا�سة الفل�سطينية.
)هتحيا-  مثل  متطرفة  ميينية  اأحزاب  من  جاءت  تطرفًا  اأكرث  برامج  هناك  كان  لقد 
باأنه يجب  روؤيته  النتخابات، وطرح  ُمنع من خو�س هذه  فقد  اأما حزب كاخ   ، موليدت( 
تهجري  خالل  من  اإل  ذلك  يكون  ول  القد�س،  وبخا�سة  نقية،  يهودية  دولة  اأجل  من  العمل 
الع�سوائي  ال�ستيطان  وممار�سة  القوة،  وا�ستخدام  بالإكراه  ولو  حتى  اإ�رشائيل  من  العرب 
وال�سامل، واإعادة النظر يف اتفاقيات ال�سالم مع م�رش، وحل م�سكلة الالجئني باإر�سالهم اإىل 

ال�سعودية ودول النفط)50(.
اأما اأحزاب الي�سار ال�سهيونية فقد ركزت يف براجمها النتخابية على الكونفدرالية مع 
واإعادة بع�س املناطق وفق جدول زمني  الأردن وموافقة على تعديالت حيوية باحلدود، 
وتوقف  النتفا�سة،  لوقف  متبادل  واتفاق  لإ�رشائيل،  عا�سمة  القد�س  وتبقى  عليه،  متفق 
اإ�رشائيل عن م�سادرة الأرا�سي واملياه وال�ستيطان، اأما رات�س فقد اأخذت اأبعد من ذلك حيث 
كل  من  والن�سحاب  م�ستقلة،  دولة  يف  الفل�سطينيني  وحقوق  باملنظمة  بالعرتاف  طالبت 
مناطق 1967م ومل ت�ستثن القد�س من ذلك، بل طالبت باتفاق يحدد م�سري امل�ستوطنات، 
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واأكدت اجلبهة الدميقراطية لل�سالم وامل�ساواة على مبداأ الن�سحاب من مناطق عام 1967م، 
واأن تكون القد�س عا�سمة اأي�سًا للدولة الفل�سطينية)51( ، ويبدو اأن اأحداث النتفا�سة هي التي 

ولدت التحرر الزائد يف برامج اأحزاب الي�سار، ولكن هل �سيتقبل ال�سارع هذه الأطروحات؟

خامتة:
اأ�سا�س  اإن ال�سهيونية قامت على  الفكر ال�سهيوين، حيث  اأهمية يف  القد�س    اكت�سبت 
مزج الدين بالقومية، وقد اهتمت الأحزاب ال�سهيونية باإبراز هذه الأهمية من خالل و�سائل 
الناخبني، فكانت  اأ�سوات  القد�س مو�سوعًا للتناف�س للح�سول على  اأهمها: طرح  عدة كان 
اأ�سا�سيًا يف الربامج النتخابية لهذه الأحزاب يف جميع دورات النتخابات  القد�س حموراً 

للكني�ست، حيث ناق�ست الدرا�سة هذه امل�سكلة وتو�سلت اإىل النتائج الآتية:
لأحزاب  وطنيًا  اإجماعًا  اإ�رشائيل  لدولة  عا�سمة  كونها  بزعم  القد�س  مو�سوع  	•�سكل 

واحلركات ال�سهيونية كافة اأثناء طرحهم للربامج النتخابية.
التعامل  كيفية  يف  النتخابية  للربامج  طرحها  عند  ال�سهيونية  الأحزاب  تختلف  	•مل 

الأمني مع القد�س.
النتخابية  ال�سيا�سية يف براجمها  الق�سية  اإ�رشائيل مع  الدينية يف  الأحزاب  	•تعاملت 
يف املرتبة الثانية بعد مو�سوع الدين وتطبيق ال�رشيعة، ونظرت للقد�س من الزاوية 

الدينية يف براجمها.
	•بداأت اأحزاب الي�سار ال�سهيونية تطرح اإمكانية احلديث عن القد�س كعا�سمة للفل�سطينيني 

ابتداًء من الدورة احلادية ع�رشة لنتخابات الكني�ست.
	•وعماًل بهذه النتائج تو�سي الدرا�سة بـ:

الهتمام بق�سية القد�س، وتدعيم العن�رش ال�سكاين وبقائه، نظراً ملا له من  - 
تلك  وبخا�سة  كافة  ال�رشائيلية  الدميغرافية  امل�ساريع  اإف�سال  يف  اأهمية 

التي يطرحها اليمني الإ�رشائيلي.
احلفاظ على الأرا�سي والهتمام بكل اجلوانب القانونية التي حتد من تنفيذ  - 

الأحزاب الإ�رشائيلية مل�ساريع ا�ستيطانية يف القد�س.
التم�سك بق�سية القد�س �سيا�سيًا حيث ثبت يف الدرا�سة، اأنه كلما مر الوقت  - 

تزداد معاناة الأحزاب الإ�رشائيلية من م�سكلة القد�س.
ت�سجيع الدرا�سات املتعلقة بدرا�سة العن�رش ال�سكاين للقد�س باعتباره العقبة  - 

الكربى اأمام احلكومات الإ�رشائيلية لتهويد القد�س.
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