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  :ملخص
 الرسمي تجاه القدس وذلك من خالل دراسة الخطـوط األسـاس           تهدف هذه الدراسة إلى تتبع الخطاب السياسي اإلسرائيلي       

 ،وهي الفترة التي شهدت مؤتمر  مدريد للتسوية السلمية و توقيع  اتفاقيـة               ٢٠٠٩-١٩٩٢للحكومات اإلسرائيلية في فترة     
  .أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية

ت توجهات متباينة، من حكومات مركز يمين، إلى حكومات أخرى          وقد شهدت هذه الفترة تشكيل سبع  حكومات ذا        
مركز يسار، وقد شكلت قضية القدس مركزاً للصراع بين األحزاب اإلسرائيلية خالل تشكيل هذه الحكومـات، وسـتتناول                 
 هذه الدراسة بالبحث تشكيل الحكومات اإلسرائيلية خالل فترة الدراسة، كما ستستعرض وتناقش موضـوع القـدس فـي                 

  .الخطوط األساس للحكومات اإلسرائيلية ،من خالل عقد مقارنة بينها

Abstract: 
This study aims to follow the official Israeli political discourse towards Jerusalem, through  
studying  the baselines of the Israeli government from 1992/ 2009 ; the period which followed  
signing of the Oslo agreement between the P.L.O and the Israeli government.  
This period witnessed the formation of seven governments with opposing attitudes: Center -
right government and other center-left government. 
The issue of Jerusalem was the core of conflict between the Israeli parties during the 
establishment of these governments. 
This study addresses the establishment of the Israeli governments during the study period. The 
study reviews and discusses the issue of Jerusalem in the baselines of the Israeli government, 
through a comparative study between them. 
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  :المقدمة
  مشكلة الدراسة 

تعتبر القدس قضية محورية للحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة حيث يالحظ أن هناك إجماعا من الحكومات اإلسرائيلية               
لبرلمـان اإلسـرائيلي     من خالل القوانين التـي أقرهـا ا        المتعاقبة حول أحقية اإلسرائيليين في السيادة على  القدس وذلك         

 مجموعة القرارات والسياسات   التي أقرتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة والتي قامـت سياسـتها علـى                  أو) الكنيست(
فيها، ومحاولـة   توحيد المدينة وتفعيل السيادة اإلسرائيلية عليها سواء من الناحية المؤسسية أو بتعزيز االستيطان اليهودي               

أو علمانية ، والعمل على تحويل طابع المدينة اإلسالمي العربي  إلـى             ) حريدية(أغلبية سكان  يهودية سواء متدينة       إيجاد  
طابع يهودي بالقوة كأحد السبل لفرض واقع جديد على األرض يؤدي إلـى صـعوبة أو اسـتحالة وجـود تـسوية مـع                   

  .)١(الفلسطينيين
اض الخطوط العامة للحكومات اإلسرائيلية بعد اتفاق أوسلو أن هناك اهتمامـاً متزايـداً              ويالحظ من  خالل استعر    

بالقدس من الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة والتي انتمت إلى وسط الساحة  السياسية في إسرائيل مع اتجـاه أحيانـاً نحـو                 
 جـاء فـي خطـوط األسـاس للحكومـات           اليمين وآخر نحو اليسار ، وفي هذا البحث سنحاول بالتحليل لعرض أهم ما            

ومن خالل خطوط األساس قامت إسرائيل بوضع األفكار  لتغييـر الوضـع   . اإلسرائيلية والتي بلغ عددها سبع  حكومات    
، وكذلك قامت إسرائيل بوضع العديد من الترتيبات الجديدة التـي أثـرت علـى    والطابع اإلسالمي العربي للمدينة   القانوني  

  .اسيا مكانة المدينة سي
  أهداف الدراسة 

  : يهدف الباحث من خالل دراسته إلى ما يلي 
  إبراز مواقف الحكومات اإلسرائيلية المتعددة من القدس  -١
 إبراز الرؤية اإلسرائيلية لمستقبل مدينة القدس  -٢

 معرفة تركيبة الحكومات اإلسرائيلية المتعددة  -٣

 اه القدسمحاولة الوقوف على التغييرات في الموقف اإلسرائيلي تج -٤

  فرضيات الدراسة
رغم تباين  تركيبة الحكومات اإلسرائيلية المتعددة، إال انـه ال يوجـد عالقـة بـين تركيبـة الحكومـة وموقفهـا مـن                    

ـ         ومـن اجـل    .  إسـرائيل تتحـد فـي موقفهـا مـن القـدس              يالقدس، وبمعنى آخر فان معظم األحزاب الصهيونية ف
  :ألسئلة والتي تتمحور حولتفسير هذه الفرضية  فقد تم وضع العديد من ا

  . ما هي الحكومات اإلسرائيلية التي تم تشكيلها خالل فترة الدراسة؟- ١
  . ما هي خطوط األساس المتعلقة بالقدس ؟- ٢
  .   هل هناك فرق بين توجهات حكومات اليمين وحكومات اليسار من القدس ؟ -٣

  :أهمية الدراسة 
  .تناول موضوع مدينة القدس باعتبارها احد الثوابت الفلسطينية  تنبع أهمية الدراسة من موضوعها حيث ت-
 . تعتبر دراسة الخطوط األساس للحكومات بشكل عام مدخال لمعرفة عملية اتخاذ القرار -

  . اإلسرائيلية من العملية السلمية توضح الدراسة مواقف الحكومات-
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  المنهج المستخدم 
حليلي باإلضافة إلـى  منهجـي تحليـل المـضمون وصـنع القـرار وذلـك                 تفرض طبيعة الدراسة استخدام المنهج الت     

  .من اجل الوصول إلى النتائج المرجوة من البحث

  نطاق الدراسة 
 كبدايـة للدراسـة حيـث تعتبـر         ١٩٩٢ و تـم التركيـز علـى عـام           ٢٠٠٩-١٩٩٢يمتد النطاق الزماني للدراسـة      

ـ           زب العمـل للـسلطة بعـد غيـاب  خمـسة عـشر عامـا                انتخابات الكنيست الثالثة عشرة وما نتج عنها من عودة ح
 ٢٠٠٩وتشكيله لحكومة كانت مدخال لعملية التسوية مـع الفلـسطينيين ، وينتهـي النطـاق الزمـاني للدراسـة عـام                        

مع انتخابات الكنيست الثامنة عشر وعودة الليكود إلـى الـسلطة بقيـادة بنيـامين نتنيـاهو وتـشكيله لحكومـة يمـين                       
  .متطرف 

  :لسابقةالدراسات ا
 والـسياسات العامـة التـي تنتهجهـا الحكومـات عـادة             تتعتبر برامج الحكومات مدخال أساسيا لمعرفة االسـتراتيجيا       

، ولذلك تعد برامج الحكومات والخطوط األساس مدخال لدراسـة سياسـات الحكومـات فـي قـضية مـن القـضايا ،                       
  .القتصاديةاودراسة توجهات الحكومة في المجاالت السياسية واالجتماعية و

نظراً ألهمية القدس، فقد تعددت وتباينـت الدراسـات حـول القـدس، فمنهـا الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة                     و
  : الدراسات السياسية في هذا المحور، ومن ... والجغرافية

ئيلية وتنـاول فيهـا الباحـث الـسياسات اإلسـرا         "سياسة إسرائيل تجـاه القـدس        ) "١٩٩٩( دراسة عبد اهللا كنعان      -١
تجاه القدس وذلـك فـي محاولـة للوصـول إلـى التـصورات اإلسـرائيلية حـول المدينـة ومـستقبلها ، ومواقـف                         

 للقـدس منـذ منتـصف       دوقد تناول الباحـث نظـرة اليهـو       . الحكومات اإلسرائيلية من الحلول المقترحة لقضية القدس        
. لفـة منـذ نـشأة إسـرائيل مـن القـدس              وكذلك  مواقف  القوى الـصهيونية المخت        ١٩٩٩القرن الثامن عشر وحتى     

وتوصل الباحث إلى أن السياسات اإلسرائيلية تجاه القدس ما هـي فـي الحقيقـة إال انعكـاس لـصورة القـدس التيـار                
السياسي الصهيوني المستندة إلى جملة من األسـاطير الالهوتيـة التـي ال تـصمد أمـام معطيـات وحقـائق القـانون                       

  .)٢(الدولي المعاصر
مستقبل مدينة القدس فـي ظـل الـسياسات واإلجـراءات اإلسـرائيلية الهادفـة               ) "٢٠٠٧(كمال األسطل   .ددراسة   -٢

، والتـي تناولـت الممارسـات اإلسـرائيلية         )٣("١٩٦٧لتغيير الواقع  الجغرافي والديمغرافي فـي المدينـة بعـد عـام              
علـق بـاإلجراءات اإلسـرائيلية ضـد        لضم القدس من خالل االستيطان أو المدخل القـانوني أو األفكـار والتـي أو تت               

 -سكان القدس والفلسطينيين، حيث أكد الدكتور األسـطل فـي دراسـته علـى أن القـدس جـوهر الـصراع العربـي                      
ـ                      ف اإلسرائيلي، وان هناك صعوبة كبيرة في وجود حل يرضـي جميـع األطـراف وذلـك بعـد أن اسـتعرض المواق

 .العربية واإلسرائيلية من القدس

  ت مفاهيم ومصطلحا
ينبغي التأكيد بداية على أن المفاهيم المستخدمة في هـذه الدراسـة تنبـع باألسـاس مـن الموقـف اإلسـرائيلي ألنهـا                        

  باألساس تعالج هذا الموقف ، ولإلسرائيليين في هذا المجال تعريفات متعددة ، ولكن أهمها في هذه الدراسة 
 كـم  والقـدس الغربيـة بمـساحة          ٧٠,٥قية بمـساحة    القدس الكاملة أو القدس الموحدة ، ويقصد بها القدس الـشر           -١

   كم  ١٢٣
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باإلضافة إلـى الكتـل االسـتيطانية المحيطـة بالمدينـة جفعـات             )البلدية  ( القدس الكبرى ، وتضم القدس الكاملة        -٢
  يه ادوميمزئيف ، بيتار، ومعال

   ١٩٩٢حكومة اسحق رابين: أوال
ـ          ة أثـرت بـشكل كبيـر علـى نتـائج االنتخابـات،             جرت االنتخابات في ظل متغيرات دولية وإقليميـة ومحلي

فعلى الصعيد الدولي جاءت االنتخابات بعد انهيـار االتحـاد الـسوفيتي، وبـروز القطـب الواحـد، وهـو بمعنـى أن                       
العرب فقدوا حليفهم العسكري في أي مواجهة عسكرية قادمة، كمـا شـهدت العالقـات اإلسـرائيلية األمريكيـة نوعـاً                     

 التسوية في الشرق األوسط وخاصة قـضية ضـمانات القـروض مـن اجـل المـساهمة فـي                    من التوتر بسبب مسيرة   
استيعاب المهاجرين الجدد ، أما على الصعيد اإلقليمي فقد  جـاءت االنتخابـات فـي ظـل االنقـسام الخطيـر الـذي                        

، باإلضـافة إلـى     شهده العالم العربي بسبب حرب الخليج الثانية التي أدت إلى  انتهـاء التهديـد العراقـي إلسـرائيل                    
استمرار محادثات السالم التي نتجت عن مؤتمر مدريد، أما علـى الـصعيد المحلـي فقـد أجريـت االنتخابـات فـي                       
ظل تفاقم األوضاع االقتصادية واالجتماعية وعـدم قـدرة إسـرائيل علـى اسـتيعاب الكـم الهائـل مـن المهـاجرين              

  .)٤(السوفييت إليها
 تحول في الحياة الـسياسية اإلسـرائيلية ، فقـد عـاد حـزب العمـل إلـى                   وقد جاءت نتائج  االنتخابات كنقطة     

 عاماً، كما تراجعت قوة الليكود وقوة األحزاب العربيـة، ومـع ذلـك لـم تمـنح النتـائج                    ١٥السلطة بعد غياب استمر     
إلـى مـشاركة حركـة شـاس     )  مقعـد  ٤٤( اليسار حكماً مطلقاً مما اضطر اسـحق رابـين زعـيم حـزب العمـل        

 مقعـد وبـدعم مـن القـوى         ١٢( في االئتالف الحاكم باإلضافة إلى حركـة ميـرتس العلمانيـة            )  مقاعد   ٦(ة  الحريدي
، التـي شـكلت شـبكة أمـان لحكومـة رابـين حتـى اغتيالـه            ) مقاعد ٥ (العربية حداش والحزب الديمقراطي العربي    

  .١٩٩٦شرة  و بعد ذلك لحكومة شمعون بيرس حتى انتخابات الكنيست الرابعة ع٤/١١/١٩٩٥في 

  حكومة رابين والقدس
تظـل القـدس الكاملـة،      "  التـي نـصت علـى        ٤جاءت القدس ضمن الخطوط األساس للحكومة في البند رقم            

عاصمة إسرائيل األبدية، موحدة كاملة تحت سيادة إسرائيل، وتعطى القـدس أفـضلية مـن حيـث البنـاء والتطـوير،                     
  .)٥(" إلى األماكن المقدسة، وتضمن حرية العبادةيضمن دائماً لكل أبناء الديانات الوصول الحر

يالحظ بشكل عام من الخطـوط األسـاس للحكومـة اإلسـرائيلية تمـسكها الواضـح بالقـدس، حيـث جـاءت                
ويالحـظ فـي الفقـرة    . القدس في بند خاص بها، وألهميتها كانت العنصر الرابـع مـن عناصـر الخطـوط األسـاس        

، وهـو مـا يعنـي أن القـدس الـشرقية والغربيـة هـي            )٦(ح القدس الكاملة  الخاصة بالقدس، أنه جرى استعمال مصطل     
العاصمة إلسرائيل ، وكذلك تم استخدام األبدية، وكـذلك الكاملـة، والـسيادة اإلسـرائيلية، حيـث أن داللـة اسـتخدام                      
هذا الكم من المصطلحات تعني أن إسرائيل غير مـستعدة للتنـازل عـن القـدس، بمـا فيهـا الجـزء الـشرقي مـن                          

خاصة أن المحادثات والمفاوضات التي أعقبـت مـؤتمر مدريـد كانـت مـستمرة بـين إسـرائيل والـدول                     . المدينة  
العربية واستمرت كذلك بعد التوقيع على اتفاق أوسـلو ،وتكمـن اإلسـتراتيجية اإلسـرائيلية فـي ذلـك  إلـى تحقيـق          

   :يثالثة  أهداف ه
   الدعم السياسي الالزم لتحقيق الحل الذي يرضيهاتعميق السيطرة اإلسرائيلية على المدينة وتجنيد -
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التنازالت التي يمكن أن تقدمها في القدس جزءا        لى الحدود الخارجية بحيث ال تكون       عدم تقديم أية تنازالت في االتفاق ع      -
  .من االتفاق حول الحدود

عربيـة والـسلطة الفلـسطينية       تعتقد إسرائيل بأن التوقيع على اتفاقيات سـالم يعمـق الثقـة بينهـا وبـين الـدول ال                   -
  .)٧( التطوير الجارية في المدينةويكسبها تسامح العالم فيما يتعلق بعمليات

  ويالحظ في الخطوط األساس أن الحكومة اإلسرائيلية  فـي الفقـرة ذاتهـا أن منحـت القـدس أفـضلية مـن                       
ء اليهوديـة وزيـادة عـدد اليهـود فـي        الناحية القومية سواء من حيث  البناء والتطوير، بمعنى زيـادة إقامـة األحيـا              

كمـا يجـب اإلشـارة إلـى أن مـصطلح القـدس خـال مـن أي         . المدينة وزيادة الميزانيات الممنوحة لمدينة القـدس    
  .نصوص أخرى في وثيقة الخطوط األساس للحكومة
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  ١٩٩٦حكومة بنيامين نتنياهو  : ثانياً 
ليمية ودولية كثيرة ومتعددة ،إال أن أهمها كان التوقيع على          جاءت انتخابات الكنيست الرابعة عشرة بعد متغيرات إق       

 ٤/٥/١٩٩٤ بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ، وكذلك اتفاق القاهرة            ١٩٩٣/ ٩ /١٣اتفاقية إعالن المبادئ  
يليين والذي أدى إلى وجود سلطة فلسطينية في الضفة الغربية وقطـاع غـزة، واسـتمرار المفاوضـات بـين اإلسـرائ                    

أما على المستوى الداخلي اإلسرائيلي فباإلضافة إلى المتغيرات السابقة جـاء اغتيـال رئـيس الـوزراء                  . نوالفلسطينيي
، وتشكيل حكومة إسرائيلية أخرى برئاسة شمعون بيرس ، مـع االسـتعداد             ٤/١١/١٩٩٥اإلسرائيلي السابق اسحق رابين     

تخابي جديد يقوم على اختيار رئيس الوزراء بالطريقة المباشرة من خـالل            إلجراء االنتخابات اإلسرائيلية في ظل نظام ان      
  .الشعب

 ، الليكود برئاسـة بنيـامين نتنيـاهو    لصالح حزب  ٢٩/٥/١٩٩٦وقد جاءت نتائج انتخابات الكنيست الرابعة عشرة        
بين وأثرها علـى المجتمـع      وذلك بعد أن استطاع الليكود و نتنياهو تحويل اهتمام الشارع اإلسرائيلي من نتائج اغتيال را              

اإلسرائيلي ،إلى النتائج السلبية المتوقعة والمدمرة لعملية السالم على المجتمع اإلسرائيلي وعلى مقدسـاته وعلـى كيانـه،           
وأهمها مصير القدس حيث ركزت الدعاية االنتخابية لحزب الليكود على القدس كموضوع مركزي ، واتهمت حزب العمل                 

لى تقسيم القدس كما أكد مرشح حزب الليكود  لرئاسة الوزراء بنيامين نتنياهو انه لـن يلتـزم                  وزعيمه شمعون بيريس ع   
بتنفيذ االتفاقات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية ،وقد حاول حزب العمل الخروج من هـذه االتهامـات  و تفـادي                     

يمها، وذلك في محاولة لتفادي أن يكون موضوع        المأزق من خالل إتباع سياسة الليكود ،وأكد على وحدة القدس وعدم تقس           
، ومن المعلوم أن نتائج االنتخابات جاءت لصالح اليمين اإلسرائيلي  بقيادة الليكود              )٨(السالم هو محور االنتخابات المركزي    

، شـاس   ) مقعد   ٣٢(الليكود  : وتشكيل نتنياهو للحكومة اإلسرائيلية الجديدة، وقد تشكلت هذه الحكومة من األحزاب التالية             
  ). مقاعد ٤( ، التوراة الموحدة ) مقاعد٤(،والطريق الثالث ) قاعد م٧(، إسرائيل بعليا ) مقاعد٩(، المفدال ) مقاعد١٠(

  حكومة نتنياهو والقدس
أكدت الخطوط األساس لحكومة نتنياهو على أهمية القدس ويبدو أن هذه األهمية نتجت من اعتبارهـا الموضـوع                  

 االنتخابية ، ويالحظ من خالل قراءة متأنية أن كلمة القدس وردت أربع مرات فـي خطـوط األسـاس                    المركزي  للحملة  
لحكومة نتنياهو، فقد وردت في أهداف الحكومة،باإلضافة إلى فصل خاص بها، وهو مما يؤكد على مكانـة القـدس فـي                  

  .حكومة نتنياهو
  :ولعل أهم ما جاء في األهداف هو

حيث يوضح هذا الهدف مستقبل القدس في تـصورات حكومـة           . ة أبدية للشعب اإلسرائيلي      تقوية مركز القدس كعاصم    -
نتنياهو باعتبارها العاصمة األبدية، وهو مما يعني عدم تقسيمها واستمرار االستيطان اليهودي فيها ،كمـا أكـد برنـامج                   

  :الحكومة على عدة نقاط هامة حول القدس أهمها
 .احدة متكاملة موحدة وستبقى إلى األبد تحت السيادة اإلسرائيليةالقدس عاصمة إسرائيل هي مدينة و . ١

 .لكل أبناء األديان حق العبادة وحرية الوصول إلى األماكن المقدسة لهم . ٢

ستعمل الحكومة على إبطال مفعول كل محاولة للمس بوحدة القدس ،كما ستمنع كـل عمـل يتنـاقض مـع الـسيادة         . ٣
 .اإلسرائيلية الوحيدة على المدينة



  
 

 ٥٠

 عمليـة   ضع حكومة إسرائيل تحت تصرف الوزارات المختلفة وبلدية القدس وسائل وإمكانيات خاصة لإلسراع في             ست . ٤
لتحسين الخدمات البلدية للسكان اليهود و العرب واآلخرين ولتعزيز مكانة القدس الكبرى             ،البناء في القدس وضواحيها   

 .)٩(اقتصادياً واجتماعياً

لح القدس الكبرى ألول مرة في خطوط األساس وذلك إرضاء لقوى المتدينين            ويالحظ من هذه البنود ورود مصط     
 كما إن هناك تعهدا      ،ويتضح من البرنامج أن مدينة القدس غير خاضعة للتفاوض         وواليمينيين المشاركين في حكومة نتنياه    

شاطات السلطة الوطنية الفلـسطينية  ومنع أي تهديد للسيادة اإلسرائيلية على المدينة، وهو ما يعني الحد من ن             ،بعدم تقسيمها 
، خاصة بيـت    لطة الوطنية الفلسطينية في القدس    في القدس ، األمر الذي يعني إغالق المؤسسات الفلسطينية العاملة مع الس           

  .الشرق
ومن ناحية أخرى فان برنامج الحكومة تضمن تعهدا باالستمرار في  تهويد المدينة من خالل بناء الوحدات السكانية                  

ح اليهود وخاصة في جبل أبو غنيم ورأس العامود باإلضافة إلى المحاوالت المستمرة في إفراغ المدينة من الـسكان                   لصال
  .)١٠(العرب

والواضح أن يمينية الحكومة أكدت على انه ال يمكن التنازل عن القدس أو توقيف االستيطان فيها، وهو ما يعني أن                    
 يؤكد على يهودية المدينة ،وهو ما شكل تحدياً كبيراً لعملية التسوية من حيـث               مستقبل المدينة في ظل حكومة نتنياهو كان      

   .)١١(تجميدها وعدم االهتمام بالمواقف اإلقليمية والدولية الخارجية ،مع االهتمام فقط بما يتعلق بأمن إسرائيل



  
 

 ٥١

  :١٩٩٩حكومة إيهود باراك   : ثالثاً
 وسط حملة انتخابيـة متعـددة المواضـيع سـواء الـسياسية أو              ١٩٩٩/ ١٧/٥جرت انتخابات الكنيست الخامسة عشرة      

االجتماعية واالقتصادية، إال أن أهم ما تميزت به حملة االنتخابات للكنيست الخامسة عشرة هو تركيزها علـى القـضايا                   
فـي  " غييـر إسرائيل تنتظـر الت   "االجتماعية بدال من السياسية واألمنية ، وهو ما توافق مع شعار حزب العمل المطروح               

  .)١٢(محاولة للتخلص من قيادة نتنياهو
ومن المعلوم أن نتائج االنتخابات كانت لصالح حزب العمل بقيادة إيهود باراك وذلك بعد فوزه بترشيح اإلسرائيليين                 

صـول  لرئاسة الوزراء ، وقام باراك  بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية بعد مفاوضات شاقة جداً مع القوى الفائزة من اجل الو                  
إلى ائتالف حكومي، حيث أن نتائج االنتخابات أدت إلى وجود كنيست متباينة سياسيا ودينيا، وكانت بشكل عام أقرب إلـى   
اليمين منها إلى اليسار ولذلك كان على باراك أن يجمع بين العلمانيين والمتدينين وبين اليمين واليسار في حكومته وقد تـم              

 وزراء جدد ، وقـد      ٤ وذلك بإضافة    ١/٨/١٩٩٩ والثانية في    ٦/٧/١٩٩٩األولى في   إقرار حكومة باراك على مرحلتين      
، ميرتس  ) حزب العمل ، حركة غيشر، حركة ميماد      (، والتي تضم    )  مقعد   ٢٦(تشكلت حكومة باراك من إسرائيل واحدة       

  .)١٣() مقاعد ٦(  لمركز ، ا)  مقعد ١٧( ، شاس ) مقاعد ٥( ، المفدال  )  مقاعد ٦( ، إسرائيل بعليا )  مقاعد ١٠( 
  :حكومة باراك والقدس 

  :أما فيما يتعلق ببرنامج حكومة باراك حول القدس فقد جاء في الخطوط األساس ما يلي
  .القدس الكبرى عاصمة إسرائيل األبدية ستبقى موحدة وكاملة تحت السيادة اإلسرائيلية -
  .قدسة وحرية العبادةسيضمن الوصول الحر لجميع أبناء الديانات لالماكن الم -
  .)١٤( هناك من أجل رفاهية جميع سكانهاستعمل الحكومة على تطوير ورخاء مدينة القدس ومواصلة أعمال البناء -

ث يالحـظ أن هنـاك رسـم         هناك تكراراً بين برنامج حكومة نتنياهو وحكومة باراك حي         يالحظ من هذه البنود أن    
مة إسرائيل مع استمرار االستيطان فيها مع ضمان الوصـول ألمـاكن            ، فالقدس الكبرى موحدة هي عاص     لحدود واضحة 

 وهو  ما يمكن اعتباره إستراتيجية الحكومات اإلسرائيلية حـول           )١٥(العبادة ، أي أن هذه األماكن تحت السيادة اإلسرائيلية        
  .القدس

قي العاصـمة األبديـة و      وقد أكد باراك في خطابه األول كرئيس للوزراء في الكنيست علي أن القدس الكبرى ستب              
، و تؤكد الشواهد علي أن براك أعلن دعمه لعملية تعزيز االسـتيطان فـي معاليـه    )١٥( الموحدة تحت السيادة اإلسرائيلية     

  :عد شهرين من قيامها بالعمل علىدوميم و جميع المستوطنات المحيطة بالقدس وقد بادرت حكومة باراك بأ
  توسيع مجال نفوذ القدس تجاه الغرب -
 االستثمار في تحسين البنية التحتية و الخدمات شرق المدينة -

 .)١٦(تطوير الصناعة -

ستواصلون كونكم جزءا من دولة إسرائيل      "دوميم و أكد لسكانها بقوله      أ وأكد باراك علي دعم االستيطان في معاليه        
هـو جـزء  ال يتجـزأ مـن           ألف نسمة ، كل بيت وكل حجر         ٢٥في كل تسوية دائمة ، إسرائيل لن تزيل مستوطنة من           

 .وأيضا تطبيقا لمفهوم القدس الكبرى . )١٧(" إسرائيل

و أكدت حكومة باراك علي الءاتها األربعة الخاصة بقضايا الحل الدائم مع الفلسطينيين والتي منها القـدس حيـث                   
  .)١٨(أكدت هذه الحكومة على أن القدس الموحدة ستبقى العاصمة األبدية لدولة إسرائيل



  
 

 ٥٢

 وذلك في إطار المرحلة     ٢٠٠٠/ ضت إسرائيل تسليم الفلسطينيين أية مناطق محاذية  للقدس وذلك منذ يناير           وقد رف 
 وفـي   س ستبقى عاصمة إسرائيل األبديـة،      أن القد  ٢٠٠٠/وبعد ذلك  أكد باراك في مارس         ،)١٩(الثالثة من النبضة الثانية   

لسطينيين حول مستقبل المدينة المقدسة إلى أجل غيـر محـدد           المفاوضات الدائمة دعا باراك إلى تأجيل المفاوضات مع الف        
 حيث أكد وزيـر الدولـة   ٢٠٠٠وعدم إدراج القدس في اتفاق الحل النهائي والذي كان من المتوقع أن يوقع في نهاية عام              

ائم أمـرا   المكلف بشؤون القدس في مكتب رئيس الوزراء حاييم رامون انه يعتبر إدراج مسألة القدس في اتفاق الحل الـد                  
ل هـذه المـسألة   مستحيالً وغير ممكن على اإلطالق ألن الفجوات القائمة في مواقف الجانبين  اإلسرائيلي والفلسطيني حو      

  األمر الـذي  د وهذا ما أدى قي النهاية إلى عدم  إمكانية إنهاء المفاوضات التي جرت في كامب ديفي  )٢٠(غير قابلة للتسوية  
 واندالع انتفاضة األقصى وهو ما أدى  إلى تقـديم بـاراك             زيارة شارون للمسجد  األقصى    منها  أدى إلى متغيرات هامة     

  .استقالة حكومته واللجوء إلى انتخابات لرئاسة الوزراء

  :حكومات الليكود و  كاديما: رابعاً
منسحبون  ثم استطاع ال   ٢٠٠١،٢٠٠٣استطاع الليكود تشكيل حكومتين متتاليتين بقيادة آرئيل شارون وذلك  عامي              

 وتشكيله للحكومة ، وما يربط بـين  ٢٠٠٦من الليكود برئاسة شارون تأسيس  حزب كاديما الذي استطاع الفوز بانتخابات        
هذه الحكومات هو أن برامجها وخطوطها األساس حول القدس متشابهة إلى حد كبير،حيث غابت القدس عن بنودها  ولـم                 

لى األكثر، ويعود غياب وجود مصطلح  القدس كأحـد بنـود بـرامج              يرد مصطلح القدس سوى مرة واحدة أو مرتين ع        
الحكومة تبنيا لمواقف األحزاب الدينية وهو ما يشير إلى أن هذا الموقف بديهي وال يحتاج إلى إشارة أو أن يكون  مدرجا                      

  .)٢١(ضمن البنود العامة وهي قضايا ال تكون خاضعة للمفاوضات
  :٢٠٠١ حكومة شارون -١

اخلية متالحقة الئتالف باراك المتباين فكريا وسياسيا زادت عن ثالثة عشرة أزمـة جميعهـا تعلقـت                 بعد أزمات د  
 كان لها الدور األكبر في تفتيت حكومة باراك ، واالتجاه نحو انتخاب             دباألوضاع الداخلية ،  إال أن مفاوضات كامب ديفي        

  .يكود  بالمشاركة في حكومة وحدة وطنيةرئيس وزراء جديد بعد فشل باراك في إقناع شارون زعيم حزب الل
بعد فوز شارون باالنتخابات قام بتشكيل حكومة وحدة وطنية ولكنها كانت  يمينية متطرفة شملت اغلب المتطرفين                 
في الكنيست  الخامسة عشرة باإلضافة إلى حزب العمل برئاسة شمعون بيرس وذلك بعد استقالة باراك لخسارته انتخابات                  

  .ءرئاسة الوزرا
 يتضح منه أثر القوى المشاركة فيها حيث ال توجـد رؤيـة             ٢٠٠١ ومن مالحظة برنامج حكومة شارون األولى       

احـدة  ،إسرائيل و )  مقعد   ١٩(واضحة لتقدم المسيرة السلمية حيث تشكلت حكومة وحدة وطنية من ثماني قوى هي الليكود               
 ٧٦، وكانت بأغلبيـة     ) مقاعد ٨(االتحاد القومي   رائيل بيتنا    إس ،) مقاعد ٦(، إسرائيل بعليا    )  مقعد ١٧(، شاس   ) مقعد   ٢٦(

  .)٢٢(عضو كنيست
ويالحظ في خطوط األساس للحكومة اإلسرائيلية أنها تمثل الثوابت أو الخطوط الحمر لألحزاب اإلسرائيلية فبالرغم               

 إقليميـا ودوليـا مـن    من اشتراك حزب العمل في حكومة شارون األولى إال أنها كانت من اجل تحسين صورة إسرائيل         
خالل قيادته مثل شمعون بيرس وبالتالي لم تكن مشاركة حزب العمل إال لتبرير سياسات شارون الرافضة للعملية السلمية                  

 أن الخطوط األساسية للحكومة في االتفاقات االئتالفية هي  محاولة           ٧/٣/٢٠٠١حيث أكد شارون في خطابه في الكنيست        
 من الخالفات الموجودة بين أطراف الحكومة فالمهمة األساس للحكومـة هـي توطيـد أمـن                 لبلورة إجماع واسع بالرغم   

  .)٢٣(رإسرائيل و تحقيق األمن لمواطنيها عبر كفاح ال يكل ضد العنف واإلرهاب وسعي لالستقرا



  
 

 ٥٣

  :القدس في برنامج حكومة شارون األولى
ـ "، مرة حيث ورد في بند عام ما نـصه           ن القدس لم ترد إال مرتا     بالنظر إلى برنامج حكومة شارون نجد أن       د توطي

 ويعتبـر وجـود   )٢٤("قدس حسب قانون األولوية القوميـة تقديم المعونة لل"وأخرى تتناول "مكانة القدس كعاصمة إلسرائيل   
 هاتين الفقرتين فقط الخاصتين بالقدس أمرا غريبا في ظل المتغيرات المحلية والتي أدت إلى إسقاط حكومة باراك واشتعال                 

  .انتفاضة األقصى
وقد جاءت العبارتان  بصيغة العموم حيث تتفق األحزاب المشاركة في حكومة شارون على أن القدس خط احمر ال                   
يمكن تجاوزه فجميع القوى المشاركة في الحكومة تعتبر القدس عاصمة إلسرائيل مع العمل على تعزيز مكانتها كعاصـمة          

  .رها إحدى مناطق االفضليات للمدن اإلسرائيليةلليهود ومنحها أفضلية تتميز به باعتبا
  :٢٠٠٣ انتخابات الكنيست السادسة عشر -٢

 والتي جرت في ظل     ٢٠٠٣ / ٢٨/١ جاء تشكيل حكومة شارون الثانية  بعد انتخابات الكنيست السادسة عشرة في             
/ القـضية األمنيـة   عركة االنتخابية وباتت  مستجدات دولية إقليمية ومحلية ، احتلت فيها عملية التسوية األهمية األولى في الم            

السياسية هي محور التفاعالت بين األحزاب وجمهور الناخبين، وذلك رغم وجود قضايا الفساد والرشوة التي طغت علـى                  
فترات زمنية متعددة، وطالت في تفاعالتها بعض القياديين كشارون  وعميرام متسناع زعيم حزب العمل الجديـد ، إال أن                  

  .السياسية كانت والزالت هي المحور األساسي الستقطاب اكبر قدر ممكن من أصوات الناخبين / ألمنيةالقضية ا
وأهم القضايا التي تناولتها المعركة االنتخابية كانت تدور حول احتمال تعرض إسرائيل لهجوم من العراق وكـذلك                 

األمن وقد كان برنامج حزب العمل يقوم على إخالء         قضايا الفساد داخل األحزاب الصهيونية باإلضافة إلى قضايا السالم و         
قطاع غزة من المستوطنين  والمستوطنات باإلضافة إلى احتالل الدولة الفلسطينية مكانا أخيـرا فـي بـرامج األحـزاب                    

  .االنتخابية 
 أدت إلى عودة    وقد أسفرت االنتخابات عن فوز اليمين بقيادة الليكود، مما أثار العديد من األسئلة حول األسباب التي               

  .)٢٥(الليكود، رغم األوضاع األمنية والسياسية واالقتصادية المتدهورة التي يعيشها الشارع اإلسرائيلي
وحصل على مقاعد ضعف مقاعد  حزب العمل، ولقد أجمعت التحليالت على أن حزب              وقد كان فوز الليكود كاسحا      

 إسرائيل، بعد ارتكابه جميع األخطاء الممكنة سـواء باعتبـاره           العمل قد هزم نفسه بنفسه، وأن اليسار في تراجع عام في          
ليكود ب  نتيجة الشتراكه في حكومة الوحدة تحت قيادة شارون، واشتراكه في تدمير ما وقع عليـه مـن اتفاقـات مـع                        

التصارع بين  الفلسطينيين واحتالل إسرائيل للضفة الغربية من خالل عمليات السور الواقي والطريق الحازم ، و استمرار                  
صقوره، قبل أن يكون هناك صراع بين حمائمه وصقوره، وهو ما أدى إلى ذهاب كم كبير من األصـوات إلـى حركـة                     

  :شينوي بزعامة طومي لبيد  ،أما نجاح شارون فقد ارتكز  بخاصة على استخدام نقاط رئيسية هي
  .ه المتعددة إليها توثيق العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية، من خالل زيارت -
  . الدعوة الدائمة إلى إنشاء حكومة وحدة وطنية -
   .)٢٦( الفلسطينيين استخدام القوة المفرطة ضد -

   :٢٠٠٣ حكومة شارون الثانية -٣
اتضح من نتائج االنتخابات قدرة شارون على تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة بالصورة التي يريدها، ولكن مـن     

 القائد، وتنفيذ برنامجه االنتخابي فقد عرض شارون على حزب العمل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهـي                 أجل إبراز دور  
الفكرة التي زادت في شعبيته في مقابل رفض متسناع، ألن حزب العمل سيؤدي إلى تسويق حكومة شـارون  وأفكـاره                     
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يمينية التي وصفت بهـا الكنيـست الـسادسة         دولياً وسيؤدي إلى محاربة ابتزاز األحزاب الصغيرة، وكذلك نفي الصفة ال          
عشرة، وقد عقد شارون عدة لقاءات مع متسناع وكذلك مع بيريس، كما أكد شارون انه مستعد لمنح حزب العمل أمـورا                     

  . )٢٧(كثيرة في مجاالت كثيرة، ولكنه لم يوضح ماهيتها
 ٢٤/٦/٢٠٠٢ يقوم على خطاب بـوش       وبرز واضحاً منذ بداية مشاورات شارون االئتالفية، أن برنامجه السياسي         

حول حل الدولتين، حيث اعتقد شارون أن هذا سيعزز التقدم في العملية السياسية، وكذلك سيزيد الضغط على حزب العمل                   
وفي هذا االتجاه أوضح شارون بعض الخطط التي تـسهم فـي تعزيـز األمـن القـومي                  . لالنضمام إلى حكومة الوحدة   
. مل إلى المشاركة في بلورة خطة طوارئ سياسية واقتصادية إلخراج إسرائيل مـن الوحـل              إلسرائيل، كما دعا حزب الع    

ولكن حزب العمل ومتسناع أوضحا بعد لقاءاتهما مع شارون أنهما لم يجدا  أية أرضية مشتركة مع شارون، وبالتالي فقـد      
لعمل لـن ينـضم إلـى حكومـة     رفض حزب العمل إجراءات مفاوضات ائتالفية مع شارون، كما أكد متسناع أن حزب ا 

يتزعمها شارون، إال في حال حدوث تغيير جوهري في مواقف شارون، وهو األمر الذي دفع شارون إلى اتهام متـسناع                    
  .)٢٨(وحزب العمل بأنه العقبة أمام حكومة الوحدة

، ) مقعـد  ٣٨( عضواً، وتـضم الليكـود     ٦٦نجح شارون في تشكيل حكومة طابعها العام يميني، وتستند الى             وقد  
  ) . مقاعد٦(، والمفدال ) مقاعد ٧(، واإلتحاد القومي ) مقعد١٥( وشينوي 

  :القدس في خطوط أساس الحكومة
يتبين من االتفاقات االئتالفية الموقعة بين الليكود والقوى المشاركة فيه، أن خطوطها العامة ال تختلف كثيـراً عـن                   

كن اعتبارها ثوابت الموقف اإلسرائيلي، أو باألحرى الخطوط الحمر أليـة  الخطوط األساس للحكومات السابقة، وبالتالي يم 
  :حكومة إسرائيلية قادمة، والتي أهمها

  . ضمان األمن الشخصي والقومي-١
  . إسرائيل دولة اليهود-٢
  .  القدس عاصمة إسرائيل األبدية-٣
  . العمل على زيادة الهجرة-٤
  . تنمية االستيطان اليهودي-٥
  . الجيش اإلسرائيلي تعزيز قوة-٦
  .  رفض عودة الالجئين الفلسطينيين-٧
  .  عدم إزالة المستوطنات، وخاصة الكتل االستيطانية-٨

 األحزاب اإلسرائيلية الصهيونية والدينية، ولكن االختالف بينها يدور حول الوسـائل        ظى الثوابت السابقة بموافقة جميع    وتح
  . )٢٩(اسة اإلسرائيليينلتي أصبحت أهدافا مطلوبة لدى معظم السواألدوات للتوصل إلى الثوابت السابقة، وا

كل ما سبق يتعلق بعالقة إسرائيل ببيئتها الداخلية والخارجية، وبخاصة اإلقليمية، والتي أهمها عملية التـسوية مـع                
ينيـة التـي تـدعم      الفلسطينيين، وكذلك تنمية العالقات مع الدول العربية، أو التفاعالت مع القوى األخرى وخاصـة اليم              

 ومن خالل مالحظـة     )٣٠(االستيطان أو توسيعه وعدم إزالة مستوطنات في حالة التوقيع على معاهدة سالم مع الفلسطينيين             
الخطوط األساسية للحكومة  نجد أن قضايا األمن والسالم واالستيطان تحتل المراكز األولى، كما احتلت عمليـة التـسوية                   

ساس، رغم أن بعض القوى المشاركة في االئتالف ترفض االتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين،             مركزاً متقدماً في خطوط األ    
وتقدمت على قضية السالم وقضية الدولة الفلسطينية، مع تأكيد الحكومة على سعيها            . ولذلك فإن قضية األمن كانت األبرز     
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حزاب وبين الخطوط األساسية للحكومة، ففي البنـد   وهي بحد ذاتها أمور متناقضة بين مبادئ األ)٣١(للسالم مع الفلسطينيين  
والـشيء الغـامض هـو      . األول، تؤكد الوثيقة أن الهدف الرئيس هو دعم أمن إسرائيل والسعي نحو االستقرار اإلقليمي             

بأن عمل الحكومـة الـسياسي      ) ٦-٢(التناقض بين مواقف بعض القوى المشاركة في االئتالف الحاكم، وما جاء في البند              
جه وفق المبادئ التي عرضها رئيس الحكومة على الجمهور قبل االنتخابات، ومنها المبادئ الواردة في كلمة شـارون        سيو

، وقبل مفاوضات فعلية بشأن تسوية سياسية، وفي حال اشـتمالها علـى إقامـة دولـة             ٤/١٢/٢٠٠٢في مؤتمر هرتسيليا    
 خطاب هرتسيليا طرح شارون وألول مرة علناً الحاجـة          ففي. فلسطينية، يعرض الموضوع على الحكومة للتداول والحسم      

" أ"إسرائيل ستسمح بإقامة دولة فلسطينية في حدود غير نهائية فـي مـساحة منـاطق                : "إلى إقامة دولة فلسطينية، إذ قال     
كن  ولكن حسب خطوط األساس فإن وجود الدولة هو نفسه  بحاجة إلى اعتراف القوى المشاركة في االئتالف، ول                  )٣٢(ب"و

  .الخطوط األساس تخلو من أي تطرق للحل السياسي مع الفلسطينيين
 التي أوصلته إلـى   ٢٠٠١ويتضح من خالل تحليل مضمون الخطب والتصريحات التي ألقاها شارون منذ انتخابات             

 أن شارون لديه خطة ذات مالمح أمنية واضحة، وهي الخطة التي علـى أساسـها خـاض                 ٢٠٠٣رئاسة الوزراء وحتى    
وحـسب  . من أراضي الضفة، بدون حدود نهائية     % ٤٢، وهي تسوية مرحلية تقام في نهايتها دولة على          ٢٠٠١ابات  انتخ

شارون، فإن هذه الدولة هي دولة مجردة من السالح تماما، فيها قوات شرطة فقط، فيما تسيطر إسرائيل علـى حـدودها                     
ويبدو أن تمسك شارون بمواقفـه، وبخاصـة   . )٣٣(لنهائيلنقاش على قضايا الحل اوتأجيل ا.الخارجية وعلى المجال الجوي   

في إقناع األمريكيين بخططه بعد فشل الخطط األولى مثل ميتشل، تينيت، زيني، قد ساعد شارون في تفهم األمريكيين بـل         
ن يجب التأكيد   وتبنيها بصورة مطلقة، والدفاع عنها في المحافل الدولية، سواء في األمم المتحدة أو اإلتحاد األوروبي ، ولك                

  .أن القدس كانت غير مطروحة من جانب حكومة شارون للنقاش 
ويجب القول أن القدس كانت ضمن خطوط األساس العامة  حيث دعا برنامج الحكومة إلى ضمان مكانـة القـدس                    

ج حكومـة   كعاصمة إلسرائيل باإلضافة إلى أن لها مكانا تفضيليا في عملية االستيطان وهو بذلك ال يختلف عـن برنـام                  
شارون األول ولكن يجب القول أن المتغيرات المحلية واإلقليمية الدولية أدت إلى تغير كبير في مـسار عمليـة التـسوية                     

  خاصة نحو قطاع غزة بدالً من القدس 

   :٢٠٠٦ حكومة أيهود اولمرت :رابعاُ
إال أن أهمهـا كانـت       في ظل متغيـرات دوليـة وإقليميـة          ٢٨/٣/٢٠٠٦جرت انتخابات الكنيست السابعة عشرة      

المتغيرات المحلية والتي تمثلت باالنسحاب اإلسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة وكذلك غياب مؤسس حزب كاديمـا                 
  .آرئيل شارون عن الساحة السياسية بسبب إصابته بالغيبوبة وتم اختيار اولمرت رئيسا للحزب الجديد 

 الذي  نشأ على أسس سياسية من أجل االستمرار فـي المـسيرة              اوكانت االنتخابات قد أدت إلى فوز حزب  كاديم        
السلمية واالستمرار في إخالء المستوطنات والتي أطلق عليها خطة االنطواء ومن المعلوم أن حزب  كاديما تـشكل مـن                    

د اولمرت و    اإلسرائيلية والتي انسحبت من حزبي الليكود والعمل مثل ارئيل شارون و إيهو            ةمجموعة من القيادات السياسي   
  .)٣٤(داليا ايتسك وحاييم رامونشاؤول موفاز ومن حزب العمل شمعون بيرس و

)  مقعـد    ١٢(وشـاس   )  مقعد   ١٩( والعمل  )   مقعد   ٢٩(وقد تكونت الحكومة الجديدة من عدة أحزاب هي كاديما          
  .عد فترة ليست بالطويلةوالذي انسحب ب) مقعد ١١(وانضم إليها حزب إسرائيل بيتنا )   مقاعد ٧(وحزب المتقاعدين 

 الفوز في االنتخابـات أو الفـوز        في  خطابه بعد   وقد أكد رئيس الوزراء إيهود اولمرت رئيس حزب كاديما سواء           
بتشكيل الحكومة على أهمية االلتزام بالعملية السلمية من اجل حل قضايا الخالف وااللتزام بخارطة الطريق وهو ما سـيتم          
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 فـان إسـرائيل سـتتخذ مـصيرها     سطينيين وأكد اولمرت على انه إذا لم يلتزم الفلسطينيون        من خالل المفاوضات مع الفل    
 كما أكد اولمرت في خطابه على أن القدس هي عاصمة إسرائيل و ستكون على رأس اهتمامات الحكومة التـي                    )٣٥(بيدها

  .دي بأكملهستعمل على تعزيز مكانتها كمركز سياسي وثقافي وتجاري لدولة إسرائيل وللشعب اليهو

  :حكومة اولمرت والقدس
ستعمل الحكومة من اجل تحويل القدس إلى مركز سياسـي          " أكد برنامج الحكومة الجديدة خاصة فيما يتعلق بالقدس       

 وهي العبـارة الوحيـدة التـي        )٣٦("مة إلسرائيل وللشعب اليهودي   وثقافي وتجاري وفقما تقتضي حقيقة كون المدينة عاص       
 ٢٠٠١ي تعلقت بالقدس ويالحظ أن هذه العبارة هي تكرار لما ورد في حكومة شـارون األولـى                  جاءت في البرنامج والت   
 طرح نفسها كحكومة سالم من خـالل        يوقد حاولت الحكومة من خالل برنامجها الحكوم       .٢٠٠٣وحكومة شارون الثانية    

ر عدم وجود شريك فلـسطيني      سعيها المستمر نحو مواصلة االنسحاب من طرف واحد من الضفة الغربية في ظل استمرا             
، كما يالحظ في هذه الخطوط أنها تحاول وضع حدود نهائية إلسرائيل وهو مما يعنـي المـس                السعي نحو خطة التجميع   و

بالقدس من خالل ضمها إلى إسرائيل ، وهو أيضا ما يتضح من خالل فصل عدد من األحياء العربية في القدس وضـمها                      
  إلى الضفة الغربية  

 ورد في هذه المادة انه دعوة نحو رسم الحدود للعاصمة اإلسرائيلية وهو ما يعتبر من سياسـات فـرض              ويعتبر ما 
  .األمر الواقع التي تمارسها إسرائيل ضد أركان الدولة الفلسطينية 

ويتضح من تكرار هذه العبارات عدة مرات في خطوط األساس لحكومات إسرائيل المتعددة أن هناك إسـتراتيجية                 
بعد مـؤتمر  وية موحدة نحو القدس تكمن في تهويدها ولعل ما يدل على ذلك هو استمرار االستيطان في القدس قبل      إسرائيل

 وحدة استيطانية فـي كـانون   ٧٣٠٠عن تشييد  وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية،  أعلنت  حيث٢٠٠٧انابوليس نوفمبر 
بـسغات  "و " رامـوت "، وهي الشرقيةمتمركزة في منطقة القدس اإلسرائيلية ال ، لتسمين المستوطنات٢٠٠٧) يناير(ثاني 
  .)٣٧(جيلو"و" هار حوما"و " شرق تل بيوت" و "نيفية يعقوف" و" زئيف

وواضـح مـن مواصـلة      . وبعد انابوليس استمرت  الهجمة االستيطانية ، وكان هدفها  فصل القدس عن الضفة الغربيـة               
تشكل رسالة واضحة بان حكومة اولمرت غير معنية بالسالم، بـل تـستخدم             االستيطان في القدس والمنطقة المحيطة أنها       
  .المفاوضات لتغطي على االستيطان المستمر 

 في مستوطنة جفعات زئيف      وحدة سكنية  ٥٥٠يس انه  تم إقرار      ومن السياسات والممارسات الحكومية  بعد انابول      
 في عهد حكومة باراك ، وتـم    أي ١٩٩٩قر للمرة األولى عام     وكان المشروع قد أُ   . الواقعة بالضفة الغربية  شمالي القدس     

 . بقرار من المقاولين وليس من الحكومة، بسبب االنتفاضة٢٠٠٠تجميده عام 
جفعـات  " وحدة سـكنية  فـي مـستوطنة    ٢٢٠٠كما أقرت لجنة التنظيم اللوائية في بلدية القدس  مشروعا لبناء          

وكان تم في السابق  تجميد المخطط بسبب عمليـة          .  وحدة ٤٠٠٠ن أصل   ، وذلك م  )شرقي جيلو (جنوبي القدس   " هماطوس
  .السالم، ولكن بعد انابوليس أعيد إحياؤه 

شـمالي  " نفيه يعقوب " وحدة سكنية  في مستوطنة       ٣٩٣مشروع لبناء   : وهناك مشاريع أخرى تلت انابوليس مثل       
 ١٣٠٠ود القدس الموسعة، و مشروع بنـاء آخـر ل       الواقعة خارج حد  " أدام"القدس، يهدف إلى ربط المستوطنة بمستوطنة       

ولتعجيل هذا المـشروع فـي      .  وحدة سكنية منها على ارض القدس المحتلة       ١٠٥وحدة سكنية  في راموت شمالي القدس،        
ء كما تم إقـرار بنـا     . راموت، أقرت وزارة المالية تخصيص خمسة ماليين شيكل من ميزانية إسرائيل  لوزارة اإلسكان             

  .)٣٨(ن في بسجات زئيف وحدة سك٦٠٠



  
 

 ٥٧

وبشكل علم يكننا تلخيص أهداف االستيطان في القدس من خالل الخطـوط األسـاس والممارسـات الحكوميـة                  
  :  كالتالي اإلسرائيلية

أولها الهدف السياسي وهو الحيلولة دون تقسيم القدس ومنع أي إمكانية لتحويل القدس الشرقية إلى عاصـمة الدولـة                    -
  .ةالفلسطينية المستقبلي

 هي السيطرة على األمالك الفلسطينية من أراض وعقارات في القدس التاريخية والقرى المجـاورة التـي ضـمتها                   -
 ؛١٩٦٧إسرائيل بعد احتالل 

  الحفاظ على األغلبية اليهودية في القدس الغربية والقدس المحتلة وتفريغها من سكانها الفلسطينيين قدر اإلمكان؛  -
 األحياء الفلسطينية في القدس؛ عزل القدس عن القرى والمدن الفلسطينية المحيطة بها في              منع التواصل الجغرافي بين    -

". يروشـاالييم "الضفة الغربية والتي تمتد من رام اهللا شماال وبيت لحم جنوبا، حتى تصبح القدس المحتلة جزءا مـن                   
 .ويأتي السور الفاصل ليزيد الطوق، ويشطر قرى القدس من نصفها مثل أبو ديس

  :خاتمة
  أن هنـاك     ٢٠٠٩_١٩٩٢يالحظ من استعراض خطوط األساس للحكومات اإلسرائيلية السابقة وخالل الـسنوات            

اهتماما خاصا بالقدس  من الحكومات اإلسرائيلية السبع  التي تشكلت في تلك الفترة خاصة على المستوى السياسي حيـث                    
صمة للشعب اليهودي ومركز اهتمام لليهود أينما وجدوا وكذلك         يالحظ تعهد  الحكومات السابقة بالمحافظة على القدس كعا        

وان مـا   . عدم المس بالسيادة اإلسرائيلية عليها وهو ما يعني عدم تقسيمها أو التنازل عن أجزاء منها لصالح الفلـسطينيين               
الحصول على موافقـة    تسعى إليه الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة هو فرض السيادة والسيطرة على القدس مع العمل على               

سـة وإقامـة   متجاهلة تطلعات الشعب الفلسطيني في الوصول إلـى أماكنـه المقد     .دولية ولو ضمنية على  هذه الخطوات        
  .في ذات الوقت تستبدل قواعد القانون الدولي الخاصة بالقدس بعواطف اليهود في العالم  و،عاصمته في مدينة القدس

و وحتى الفترة الحالية استطاعت إسرائيل تغيير معالم المدينة من خالل اسـتمرار             ويجب التنويه بأنه منذ اتفاق أوسل     
االستيطان وبناء مستوطنات جديدة  واستخدام مصطلحات متنوعة لمفهوم القدس يخدم األطماع اإلسرائيلية في المدينـة ،                  

 أو الحفريـات المقابلـة لبـاب        ١٩٩٦وكذلك المس بقدسية المسجد األقصى من خالل فتح النفق في عهد حكومة نتنياهو              
المغاربة في بداية عهد حكومة اولمرت  والتي صدرت ضده  قرارات أممية تمنع  استمرار الحفريات اإلسرائيلية فيـه ،                     
باإلضافة إلى ذلك استمرار هدم المباني العربية في المدينة وتعزيز التواجد السكاني اليهودي فيهـا ، ومـصادرة هويـات       

والمالحظة األهم أن إسرائيل قامت بتفريغ القـدس كعاصـمة للفلـسطينيين مـن              . قاطنين في مدينة القدس     الفلسطينيين ال 
وكذلك العمل على قطع الروابط مع الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية وقطاع غـزة اقتـصاديا أو                 .مؤسساتها الوطنية   

 خاللها وذلك بإتباع سياسات اإلغالق المفروضـة علـى          ولم تسمح بالحرية  الدينية إال من      ... وتجاريا   ااجتماعيا وسياسي 
  .القدس أرضا ومواطنين 

، فمـا تـم     شكل كبير خاصة فيما يتعلق بالقدس      ب اإلسرائيليةوالمالحظ أن خطوط األساس متشابهة بين الحكومات        
ليسار تم تنفيـذه فـي      ، وما تم إقراره في عهد حكومات ا       ن تم تنفيذه في عد حكومات اليسار      إقراره في عهد حكومات اليمي    

  . عهد حكومات اليمين 
  :التوصيات

إنشاء صندوق قومي عربي من اجل دعم سكان مدينة القدس ودعم وجودهم في بيوتهم مع العمـل علـى تخـصيص         . ١
 .مخصصات مالية لسكان القدس وكذلك إعمار المؤسسات الفلسطينية في تلك المدينة

 .ت الدولية المتعلقة بالقدسالتنسيق مع الدول العربية على تطبيق القرارا . ٢



  
 

 ٥٨

 .وضع آليات من أجل المحافظة على األحياء العربية في القدس  . ٣
 .العمل على وضع إستراتيجية خاصة بالقدس من أجل حماية األرض واإلنسان . ٤
 .يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية إدراج موضوع القدس على جدول المفاوضات . ٥
قليمية الداعمة للقضية الفلسطينية الستصدار قرار أممي يدعو إلى اعتبار القدس           العمل من خالل المنظمات الدولية واإل      . ٦

 .هي عاصمة الدولة الفلسطينية 
 من خالل التفاعل مع أهلنا في فلـسطين المحتلـة عـام             ةالعمل على مواجهة سياسة اإلغالق المفروضة على المدين        . ٧

 االقتصادية وزيادة روح االنتماء للمدينة من خالل القيام          من أجل القيام بحمالت شعبية ودعائية إلنعاش الحياة        ١٩٤٨
 .باحتفاالت ثقافية 

 .العمل من خالل المؤسسات العربية واإلسالمية والدولية على أن يكون  أحد األعوام القادمة هو عام القدس  . ٨

  امشواله

دراسـات  :  ، القـدس     مهدي ، قراءة في ملف القدس ،في جريس خوري ،عدنان مسلم ،موسى درويش            . عبد الهادي  ) ١
  .٢١٥ص ،١٩٩٦فلسطينية إسالمية ومسيحية ، مركز اللقاء ، القدس ،

 ١٩٩٩مهدي شحادة مستقبل القدس العربية ،الـدار البيـضاء ،    .عبد اهللا ، سياسة إسرائيل تجاه القدس ،في د       . كنعان ) ٢
  . ٣١٥-٢٩٠، ص ،مركز الدراسات األوربي العربي

ي ظل السياسات واإلجراءات االسرائيلية ، بحث مقدم إلى مؤتمر القـدس الـدولي              كمال ، مستقبل القدس ف    . األسطل ) ٣
  . ١٧٨ ، مركز قدس نت للدراسات والنشر االليكتروني  ، ص ٢٠٠٧األول ، الجزء األول ، غزة ، 

  . ٣٨٧ ،  مكتبة مدبولي ، ص ١٩٩٩عبد الفتاح ، الدين والسياسة في إسرائيل ، القاهرة ، . ماضي ) ٤

 ، أغسطس   ٢٣٣/٢٣٤ قراءة في النتائج ، شؤون فلسطينية ، العدد          – الثالث عشر    تر ، انتخابات الكنيس   سمي. جريس ) ٥
  .٣٠-٢٨ ، ص ١٩٩٢سبتمبر / 

 ،  ١١خالد ، وثائق تأليف الحكومة االسرائيلية الجديدة ، مجلة الدراسات الفلـسطينية العـدد               . سمير ، عايد  . صراص ) ٦
  . ١٤١ ، ص ١٩٩٢صيف 

نحو إستراتيجية  فلـسطينية تجـاه       ) تحرير(قدس، في صالح عبد الجواد      رؤية اإلسرائيلية لمستقبل ال   عزيز ، ال  . حيدر ) ٧
 .٥٥ ، مركز دراسة وتوثيق المجتمع ، ص ١٩٩٨القدس ، جامعة بير زيت 

  كراسـات  - اإلسرائيلية ومستقبل عملية السالم ،  مركز الدراسات  السياسية واإلسـتراتيجية              تعماد ،االنتخابا . جاد ) ٨
  .١٣-١٢ ،ص١٩٩٦ ، القاهرة ، ٤٣ عدد–إستراتيجية 

 ٥-٤، ص ١٩٩٦ لحزب الليكود، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، نـابلس  ةمروان ، الجذور التاريخي  . درويش ) ٩
. 

: ،عدنان مـسلم ،موسـى درويـش ، القـدس           قدس في ظل السالم ، في جريس خوري       خليل ، تهويد ال   . التفكجي )١٠
  .٣٧٦ره ،صمرجع سبق ذك...دراسات

  .١٣-١٢مرجع سبق ذكره  ،ص ... تعماد ،االنتخابا. جاد )١١

 ،  ٢٢ الفلـسطينية ، العـدد       ةأودي ، قراءات في الخارطة السياسية االسرائيلية ، السياس        . مروان ، أديب  . درويش )١٢
  .١٤ ، ص ١٩٩٩ربيع 



  
 

 ٥٩

 ،  ٣٩لدراسـات الفلـسطينية العـدد       خالد، وثائق تأليف الحكومة االسرائيلية الجديدة ، مجلة ا        . احمد ، عايد  . خليفة )١٣
  .١٠٧ ، ص ١٩٩٩صيف 

   .١٠٨المرجع السابق ، ص  )١٤
  ٧/٧/١٩٩٩هآرتس   )١٥
  ١٤/٩/١٩٩٩هآرتس  )١٦
  ١٤/٩/١٩٩٩ فمعار ي )١٧
  ١٥/٩/١٩٩٩ تيديعوت احرونو )١٨
  ٢٦/١/٢٠٠٠ فمعا ري )١٩
  ١٦/٣/٢٠٠٠هآرتس  )٢٠
 إستراتيجية فلـسطينية تجـاه      نحو)تحرير  ( عزيز، رؤية إسرائيلية لمستقبل القدس ، في صالح عبد الجواد           . حيدر )٢١

   .٥٧ ، ص١٩٩٨بيرزيت ، –القدس ، مركز توثيق المجتمع الفلسطيني 
 -،  مركز الدراسات  الـسياسية واإلسـتراتيجية        قبل التسوية واالستقرار اإلقليمي   مست: عماد ،حكومة شارون    . جاد )٢٢

   .٢١ ،ص٢٠٠١ ، القاهرة ، ١٠٢  عدد–كراسات إستراتيجية 

   .٩٦  ،ص٢٠٠١ صيف ٤٧مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد: انظر خطاب شارون  )٢٣
  /www.madarcenter.org/almash-hadانظر الوثيقة  )٢٤
   .٦٢ ، ص ٢٠٠٣ ، شتاء  ٥٣خالد ، انتخابات الكنيست السادس عشر  ، مجلة الدراسات الفلسطينية العدد . عايد )٢٥
   .٢٩/١/٢٠٠٣ جدعون سامت ، هآرتس -٢٦ )٢٦
  ٢٤/١/٢٠٠٣يوسي فيرتر ، هآرتس  )٢٧
  ١٩/٢/٢٠٠٣هآرتس  )٢٨
  ،   ٢٠٠٣ ، ربيـع     ٥٤خالد ، وثائق تأليف الحكومة االسرائيلية الجديدة ، مجلة الدراسات الفلسطينية العـدد              . عايد )٢٩

   .١٣١ص 
  ٥/١/٢٠٠٣ألوف بن ،هآرتس  )٣٠
  ٢٧/٢/٢٠٠٣المشهد اإلسرائيلي  )٣١
   .٢٧/٢/٢٠٠٣ تيديعوت احرونو )٣٢
   .٢٠٠٢-١١-٢٧ارون، يديعوت احرنوت ،  ناحوم برنياع ،شمعون شيفر ، مقابلة مع ش-٣٣ )٣٣
 ، ربيـع    ٦٦التركيب والمالمح ، مجلة الدراسات الفلـسطينية ، العـدد           _ برهوم جرايسي، الكنيست السابع عشر       )٣٤

   .١٢٨ ، ص ٢٠٠٦
 الفلـسطيني للدراسـات     ز ، قضايا إسرائيلية ، المرك     ٢٠٠٦سلمان ، شارون الغائب الحاضر في انتخابات        . ناطور )٣٥

   .١٢ ، ٢٠٠٦ شتاء ٢١العدد ) مدار  ( اإلسرائيلية
 ٢٠٠٦ صـيف    ٦٧الدراسات الفلسطينية ، العدد     خالد، الحكومة اإلسرائيلية الجديدة الحادية والثالثون ، مجلة         . عايد )٣٦

   .١٤١/١٤٢، ص 
٣٧( http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1246  
  المرجع السابق )٣٨
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