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 ملخص الدراسة
ت القضية الفلسطينية لمأزٍق خطير منذ العقد األول من القرن الحادي والعشرين، بسبب تبن ي  تعرض 
القادة اإلسرائيليون لِّما تعارف عليه بمصطلح )يهودية دولة إسرائيل(. ففي حال اعتراف الفلسطينيون والعرب 

ير الالجئين اء على مستوى مصبهذا المصطلح، فإن القضية الفلسطينية سوف تتعر ض لتداعياٍت خطيرة، سو 
 الفلسطينيين، أو مصير مدينة القدس، وغيرها من ملف ات هذه القضية.

إنَّ اًلعتراف بيهودية الدولة يعني في المقام األول إقامة دولة يهودية عنصرية ًل يشارك اليهود 
 حق الفلسطينيين بالمطالبة بعودة الالجئين إلى اينتفي معهكما س فيها أي جنس أو قومية أخرى سواهم،

ينيون الفلسط يؤث ر على مكانة سوف خطرٍ وما سيترت ب عليها كذلك من ؛ 1111ديارهم التي ُشردوا منها عام 
 نفسها. (إسرائيل)داخل 

Abstract: 

The Palestinian cause has been exposed, since the first decade of the 

twenty-first century, to serious predicament, due to the Israeli leaders' adoption of 

"Jewishness of the state" law.  

If the Palestinians and Arab recognize this law or term, the Palestinian 

cause would have serious repercussions, both in the level of the Palestinian 

refugees' predestination or the fate of the Jerusalem city and the other related 

issues. 

The recognition of the Jewishness of the state means, on the one hand, the 

establishment of a racist Jewish state in which the Jews do not share any other 

race or nationality in the country, and on the other hand, the Palestinian refugees' 

right of return to their homes, that displaced in 1948, would be neglected. 

 



 

121 
 

 مقدمة

ن أخطر ، مالعقد األول من القرن الحاليفي  "يهودية الدولة" التي طرحها قادة )إسرائيل( تُعد مسألة
ًل سي ما إيجاد -برمتها  د مصير القضية الفلسطينيةالقضايا المطروحة في منطقة الشرق األوسط؛ ألنها تهد  

وتنذر باندثارها - ، أو في الشتات1111حل لقضية الالجئين الفلسطينيين سواء في المناطق المحتلة عام 
ذا الطرح محل التنفيذ الفعلي على األرض وأصبح أمراا واقعاا، دون فعل شيء تماماا، خاصةا إذا ما ُوضع ه

 .إلفشاله العربيو  ين الفلسطينيملموس من الجانب

من الموضوعات النادرة في تاريخنا المعاصر، ويكتسب هذا  "يهودية دولة إسرائيل"الحديث عن  إنَّ 
كون دولتهم دولة ت عن يهودية دولتهم؛ وحق اليهود بأنْ  يينسرائيلاإلقادة الالموضوع أهميته من تكرار حديث 

لة فإنهم يبتغون دو  :عرقي أو ديني مغاير لليهودية؛ أو بمعنى آخر من أي جنسٍ  ، نقيةيهودية خالصة
 عنصرية تماماا ًل يشاركهم فيها أحد.

 أهمية الدراسة

ل، سواء في كافة المحاف يينائيلسر اإلقادة المن خطورة الطرح الذي عرضه  تنبع أهمية هذه الدراسة    
على  جسيمةٍ  ب على وضع هذا الطرح على أرض الواقع من مخاطرٍ اإلقليمية منها أو الدولية، لِّما سيترت  

القضية الفلسطينية، مما ينتفي معه حق الفلسطينيين بالمطالبة بعودة الالجئين إلى ديارهم التي ُشردوا منها 
لى إجمالي هم إتزيد نسبت وهم الذين (،إسرائيل)شعره الفلسطينيون داخل ؛ وأيضاا الخطر الذي يست1111عام 

ائيلياا هاا إسر ه يحمل في طياته توج  يمكن الجزم بأن   "يهودية الدولة"مصطلح  ؛ ألنَّ %12عن  هاانعدد سك  
 و أراضييستوي في ذلك فلسطيني ،بزعم الحفاظ على نقاء الدولة اليهودية ،لطرد أبناء فلسطين من وطنهم

 .1111 عام وأراضي 1111 عام

مخاطر التي لتفادي ال الفلسطينيين والعربإنَّ الدراسة التي بين أيدينا سوف تخدم صن اع القرار     
ية، ، كما ستخدم الباحثين في حقول: التاريخ المعاصر، والعلوم السياساًلعتراف بيهودية الدولةستترت ب على 

اسة في القي ة والحس   .ب كافةللفلسطينيين والعر ام بإجراء دراساٍت مستقبليٍة تخصُّ هذه المسألة المهم 

 مشكلة الدراسة

ةدراساٌت  ثمةحسب علمنا:   ة،يهودية الدولة وتأثيرها على ملف ات القضية الفلسطينيتناولت موضوع  عد 
ا تناولت تأثير يهودية الدولة على القضية الفلسطينية بشكٍل عام، أو كانت  لكنَّ هذه الدراسات بمجملها إم 

د مقاًلت ًل ترتقي إلى المكانة األكاديمية؛ لذلك: ارتأينا أْن نخصص تأثير يهودية الدولة على ملٍف  مجر 
 واحٍد من ملف ات القضية الفلسطينية، هو ملف الالجئين.
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 أسئلة الدراسة

تداعيات اَّلعتراف بيهودية الدولة على قضية  ما: سؤاٍل رئيس مفاده حول لة الدراسةتتمحور مشك
 ؟الالجئين الفلسطينيين

ة أسئلة جانبية، هي:يو   تفر ع عن هذا السؤال عد 

 ؟الفكر الصهيوني اليهوديفي الدولة اليهودية ما هي  -3
 ؟1111 لعام البريطانية الملكية اللجنة تقرير في اليهودية الدولة مصطلحما هو سبب ذكر  -2
 ؟(323) الدولي القرارفي اليهودية  الدولة مصطلح تثبيتكيف تمَّ  -1
 ؟األسباب التي دعت القادة اإلسرائيليين لتبن ي طرح يهودية الدولةما هي  -4
 ؟ما هو مستقبل الالجئين الفلسطينيين حال قبول قادتهم والدول العربية بيهودية الدولة -5

 أهداف الدراسة:

 الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: ىسعسوف ت

 .الفكر الصهيوني اليهوديفي الدولة اليهودية التعر ف على   -3
 .1111 لعام البريطانية الملكية اللجنة تقرير في اليهودية الدولة مصطلحبيان  -1

 .(323) الدولي القرارفي اليهودية  الدولة مصطلح تثبيتكيفية  -1
 .اإلسرائيليين لتبن ي طرح يهودية الدولةذكر األسباب التي دعت القادة  -4
 .مستقبل الالجئين الفلسطينيين حال قبول قادتهم والدول العربية بيهودية الدولةتداعيات بيان  -5

 منهجية الدراسة

، تحليليالمنهج الوصفي الو  ،المنهج التاريخي :ي، هةرئيسي أربعة مناهجعتمد الدراسة على سوف ت
 اًلستشرافي. ونظرية صنع القرار، والمنهج

 تمهيد:

ة لديمقراطيا والدول ،ل في الدفاع عن األقلية من استبداد األغلبيةة يتمث  الديمقراطيإحدى مبادئ إن 
تها هوي انية في المحافظة علىسك   بين مواطنيها، وتسمح لكل جماعة اًلختالفدية في جوهرها، وتحترم تعد  

ناتها، بما في ذلك الموروث والثقافة  ل مجموعة ر في الدولة الديمقراطية لكيتوف  و  ة.القومي ةوالهويوعلى مكو 
ي ورؤيتها حول المستقبل، حتى لو لم تكن هذه مطابِّقة لتلك الت أقلية حق التعبير عن رؤيتها حول الماضي،

ا ة ًل تشترط توفير الحقوق لمواطنيهالديمقراطيالدولة ف :ذلكباإلضافة إلى  ة.األغلبيتحملها مجموعة 
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 كل هذا بمثابة مبادئ أساسية للنظامف ،نةمعيحول الموافقة أو الوًلء آلراء ووجهات نظر  تبتصريحا
 الديمقراطي الجوهري.

عود أصلها ؛ بل ي"נתניהו בנימין بنيامين نتنياهو"لم تكن فكرة جديدة اخترعها  "يهودية الدولة"ففكرة 
لقول والرأي، ا الكتب السماوية، ودعت لحريةالحركة البروتستانتية حينما منحت أتباعها الحق في فهم  إلى

د لدى اليهود والمسيحيين على ح وهو الكتاب المقدس ،القديموما كانت لتنمو من دون معرفة كتاب العهد 
وكانت مساهمات البشر فيه كثيرة على مدى تسعة  سواء، وتعددت فيه النصوص والترجمات والتعديات،

لترا كإنملك  "VII Henryالثامن هنري "حينما أمر الملك  ،مسيحية التوراةال وقد اعتمدت مختلفة قرون وبلغاتٍ 
تاحة قراءتها من قبل العامة. ،ليزيةكاإلنبترجمة التوراة للغة  3512 عام لترا كنإأخذت  :وهكذا ونشرها وا 
ص أنبياء أساطير وأشعار ونبوءات وقص تحوي والتي وأسفارهاف على تاريخ اليهود من خال هذه التوراة تتعر  

، مواعظهاو وقد أصبحت فلسطين في قراءات الكنائس  .واًلجتماعية وتعاليمهم وطقوسهم الدينية ،بني إسرائيل
 عليها واالتي يجب أن يعودوا إليها ليقيم اليهودية"األرض "في أوروبا البروتستانتية  وفى العقل المسيحي

 . 1اليهوديةدولتهم 

 الفكر الصهيوني اليهوديفي الدولة اليهودية أوًَّل: 

منذ  ،هوديةا دولة يهعلى أن   ة التي كانوا يأملون تأسيسهادولالإلى  الحركة الصهيونية يسنظر مؤس  
ة منها عواملمن خالل التي تبلورت  تهمبداية تكوين حرك  :عد 

رأس  لدولية أرادت تأسيس قاعدة أوروبية في المشرق العربي تشك   وظروفٍ  اًللتقاء مع مصالحٍ  -3
 وتلبي أفكار الصهيونية المسيحية. للغرب، موالي جسرٍ 

 ،هادهم(طالعداء ضد اليهود واض  )أي:  في أوروبا ص من المشكلة اليهوديةالمساهمة في التخل   -2
رات التطو   با الغربية بسببص من إشكالية اًلندماج واًلنصهار التي ظهرت في أورو لتخل  لضافة إ

 ،وظهور الدولة القومية التي رفعت شعار المساواة والمواطنة ،وسيادة العقل ،قة بالتنويرالمتعل  
 . 2ت مكان اًلنتماء الدينيوحل  

د فكرة إنشاء وطن يهودي "הרצל תיאודור رتزلتيودور ه" الصهيوني اليهودي ُيعتبر -1  ،أول من جس 
 من سبقه من أفكار الذي وضع فيه جلَّ  3217عام في  (اليهوديةالدولة ) :من خالل كتابه

 :حيث اشتمل على القواعد واألسس للوطن اليهودي المنوي إقامته ،ري الحركة الصهيونيةمنظ  
                                                                 

، مجلة جامعة الشارقة للعلوم "مستقبل القضية الفلسطينية الدولة اإلسرائيلية علىمدى تأثير فكرة يهودية "(، 2035عبير ثابت، )يونيو  1
 .3، العدد 32اإلنسانية واًلجتماعية، المجلد 

 (، الصهيونية، دائرة العلوم السياسية، جامعة بير زيت، بير زيت.3115عبد الجواد صالح، ) 2
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ترجم هذه األفكار من خالل الدعوة و  .(الخ …)الدستور، العلم، اللغة، النظام السياسي، الشعب 
 هالهدف منكان ، و 3216في مدينة بازل السويسرية في عام  عالمي صهيوني مؤتمرٍ لعقد أول 

عن  ضوقد تمخ   .الشعب اليهودي في المستقبل اي سيسكنهتال للدولةوضع حجر األساس 
 .لدوليا يضمنه القانون العام ،للشعب اليهودي في فلسطين إقامة وطن قومي فكرة المؤتمر

ر عن ذي عب  ال "رتزله"من خالل يوميات  ،ودية في فلسطينفكرة إنشاء دولة يه ترستك  وأخيراا:  -4
بازل  في :واحدة اختصار برنامج بازل بكلمةٍ  لو شئتبازل بقوله: " مؤتمرذلك بعد انتهاء 

 .1"أنشأت الدولة اليهودية

 1391 لعام البريطانية الملكية اللجنة تقرير في اليهودية الدولة مصطلحثانيًا: 

 تطورات ،3111–3117 عامي بين ما الفترة خالل البريطانية الصهيونية السياسية العالقات شهِّدت
 بين التعاون  فكاد ،3117 عام اندلعت التي الكبرى الفلسطينية الثورة تطورات لمواجهة األهمية في غاية

 بشأن سياسيةٍ  مشاريعٍ  إصدار إلى البريطانية الحكومة عمدت فقد .الكامل التعاون  طابع يأخذ الطرفين
 من بريطانيا خرجت ولكي الثورة، تلك على للقضاء محاوًلتها جميع فشلت أن بعد وذلك الفلسطينية؛ القضية

" )لجنة بيل الملكية اللجنة" مشروع فكان سياسية، مشاريع أربعة الفترة تلك خالل أصدرت :المأزق  ذلك
Peel) الفنية اللجنة" ومشروع ،3116 عام" (وودهيد لجنة Woodhead Commission )3112 عام، 

 .2نفسه العام في "األبيض الكتاب" إصدار :وأخيراا  ،3111 عام "لندن مؤتمر" تالها ثمَّ 

لت فقد الملكية": اللجنة" مشروع يخص وفيما  التي الدوافع في تحقيق لجنة البريطانية الحكومة شك 
ت  11 في لبريطانيةا الحكومة إلى بالخصوص تقريراا  اللجنة رفعت التي ،"بيل" اللورد برئاسة الثورة لتلك أد 

 األردن، رق شإمارة  إلى ُتضم عربية إحداهما: دولتين إلى فلسطين تقسيم على ينص ،1111( يونيو) حزيران
 لبتوط البريطاني، اًلنتداب سلطة تحت يافا إلى ممر مع سةالمقد   األماكن إبقاء مع يهودية، واألخرى
 بتعيين أوصتو  المقترحتين، الدولتين مع المعاهدات بنظام واستبداله فلسطين على اًلنتداب إنهاء اللجنة
 .3الدولتين بين الحدود لتخطيط لجنة

 القيادة أن إًلَّ  ؛3116( ويولي) تموز 6 في فلسطين تقسيم قرارعلى  البريطانية الحكومة موافقة ورغم
 مبدأ إلى ياحهاارت ورغم الصهيونية القيادة اأم   وتفصيالا، جملةا  القرار هذا رفضت للفلسطينيين دةالموح  

                                                                 
1 Gevirtz, Gila (2008), Jewish History the Big Picture, Springfield, New Jersey: Behrman House 

Publishers. 
، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة 3142-3117(، العالقات الصهيونية البريطانية في فلسطين 2001إسالم جودت مقدادي، ) 2

 اإلسالمية بغزة، غزة.
3 Marlow, 1959: 128; Smith, 1992: 97; Esco Foundation for Palestine, Vol. 1, 1947: 1150; Rey, 1995: 

33  
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 :األول: همينم منطلقين من نفسه القرار من موقفها دتحد   فقد اليهودية الدولة قيام إلى ييؤد   الذي التقسيم
 في لجوهريا العنصر هبأن   فلسطين في يهودية دولة إقامة أو اليهودية، السيادة تحقيق بضرورة شعورها
ب أنْ  البديهي من كان :لذلك الصهيوني؛ األيديولوجي البناء  ةالمواتي بالفرصة الصهيونية القيادة ترح 

 تحويل نحو أولى خطوة بمثابة سيكون  ألنه- وصفها حسب- الميعاد أرض من جزءٍ  في ولو حتى لتحقيقه؛
 .1يهودية دولةٍ  إلى كلها فلسطين

 السبب وما فلسطين؟ في يهوديةٍ  دولةٍ  بإقامة اليهود بحق للقبول بريطانيا دعا الذي السبب لكن ما
 ؟لفلسطينيةا الدولة وليس العربية بالدولة بالفلسطينيين الخاصة الدولة لتوصيف بريطانيا دعا الذي

 االقضاي أهم من كانت العدم من ُوجد أو ،بالفعل موجوداا  منها كان من سواء الدول نشأة مسألة إنَّ 
 دينياا؛ اسماا  تحمل لم لكن ها وطنية أو قومية بمجملها كانت الدول تلك لكن عشر، التاسع القرن  شهدها التي
 أو عظمى دولة ىتتبن   أن لكن شأنهم؛ فهذا ديني بمسمى يبتغونها التي دولتهم توصيف اليهود أراد ما فإذا

 أنَّ  سبق: مما فالواضح .أخرى مسألة فتلك العدم من خلقها يريدون  لدولةٍ  اًلسم ذلك الدولي المجتمع
 السير رادتأ لهم، قومي وطن إنشاء في الصهيونية والحركة اليهود مع والمتعاطفة اًلنجليكانية بريطانيا
 هودية.الي كالدولة دينياا  اسماا  تحمل دولة إلنشاء األمر أد ى ولو حتى التعاطف هذا في الشوط آخر حتى
 في والنافذ لقويا تأثيره له كان البريطانية، الحكومة أروقة داخل المتواجد القوي الصهيوني اللوبي أنَّ  ويبدو
 واختيار ألصليين(،ا فلسطين )سكان الفلسطينيين حساب على اليهود لصالح القانون  قو ة لها تعليمات إصدار
 يف صبَّ  فلسطين على بريطاني سامٍ  مندوبٍ  كأول اليهودي" Herbert Samuel صموئيل هربرت" اللورد
 ملكية قلن مجال في خاصةا  فلسطين في مآربهم اليهود قليحق   وسعه في ما كل عمل حيث اًلتجاه، هذا

 .2عاتقه على حملها التي ةالمهم   تلك لتسهيل كافة الالزمة اًلمتيازات ومنحهم لهم، األراضي

 ؛هذا ريرهاتق يف اختطته حرفٍ  كل تعي كانت العريقة اًلستعمارية الخبرة صاحبة بريطانيا أنَّ  ويبدو
 أنْ  ذلك راءو  من عنت بل األول؛ المقام في فلسطينية دولة تعني تكن لم عربية بدولةٍ  أوصت عندما فهي

 ملك األول هللا عبد كالملك المقترحة، الدولة تلك يرأس أنْ  فلسطيني أصل من ليس عربي زعيم أي بإمكان
 .3التحديد وجه على األردن شرق  إمارة

 

                                                                 
 ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، طرابلس.2، ط3111-3122(، فلسطين واًلنتداب البريطاني 3122كامل محمود خلة، ) 1
س لة جامعة القد(، "يهودية دولة إسرائيل: جذور المصطلح وتأثيره على القضية الفلسطينية"، مج2033أسامة أبو نحل، )حزيران  2

 .160(، ص 3) 21المفتوحة، العدد 
 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.30(، تاريخ فلسطين الحديث، ط3110عبد الوهاب الكيالي، ) 3
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 (181) الدولي القرارفي اليهودية  الدولة مصطلح تثبيتثالثًا: 

 وأنَّ  ؛"فلسطين في يهودي قومي وطن" إلقامة الرامية مخططاتها تنفيذ بصعوبة بريطانيا اقتناع إزاء
طرت فيف فلسطين، من باًلنسحاب جدياا  تفك ر بدأت مكانها تراوح طاتالمخط   تلك تجاه سياستها  نهاية اض 
 وف رت بعدما كة،الشائ المشكلة تلك من لتتخل ص المتحدة األمم هيئة إلى الفلسطينية القضية رفع إلى المطاف

. 1المهمة إكمال )الوًليات المتحدة األمريكية( لغيرها تاركةا  لهم، قومي وطن إلقامة األساسية ماتلليهود المقو  
انعقدت الجلسة األولى بناءا على طلٍب بريطاني، وكانت لجنة سياسية قد  3146نيسان )أبريل(  22ففي 

لت واستمعت لكافة ا لقضية الفلسطينية ي الحقائق في األطراف، وانتهت إلى قراٍر بتأليف لجنة دولية لتقص  تشك 
  UNSCOP "2يونسكوب "

لت اللجنة إلى مشروعينوقد  بتقسيم فلسطين إلى دولتين: إحداهما عربية  األول:: يقضي 3توص 
ين بعد مرحلة تواألخرى يهودية، وهو ما ُسمي بمشروع األكثرية؛ على أن ُتصبح الدولتان المقترحتان مستقل

تين وُيسمى بمشروع األقلية بقيام حكومتين في فلسطين مستقل الثاني:. ويقضي المشروع انتقال تدوم عامين
ف منهما دولة اتحادية عاصمتها القدس، وُينتخب مجلس تأسيسي لوضع الدستور، ل  استقالًلا ذاتياا، وتتأ

 .4وينتخب مجلس اًلتحاد رئيس الدولة

تت الجمعية العامة لألمم فبعد عد   :ومهما يكن من أمر ة مناورات من جانب الوًليات المتحدة، صو 
، (323ذي حمل اسم القرار رقم )ال على المشروع األول 3146)نوفمبر(  يثانالتشرين  21المتحدة في 

 .5على أغلبية أصوات األعضاء وحاز

،  صريحاا اا نتساءل عن الدافع وراء إصرار الدول الكبرى على إصدار األمم المتحدة نص   ويبقى لنا أنْ 
ة عن السبب الذي دعا الحرك :يهودية؟ وأن نتساءل كذلك إحداهما يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين

 الصهيونية إلى قبول ذلك القرار، والسبب وراء تسمية تلك الدولة باسم دولة إسرائيل؟

ن خالل م ولى لبناء الوطن القومي اليهوديوضعت اللبنة األ بريطانيا إلى أنَّ  اإلشارةسبق قد ف
ت المدماك األول في ذلك البن3136إصدار تصريح بلفور عام   "كيةاللجنة المل"يان بإصدار تقرير ، ثمَّ رص 

يغ ه يبقى القالب الذي على أساسه صِّ هذا التقرير لم يأخذ صفة دولية؛ فإن   وعلى الرغم من أنَّ  .3116عام 

                                                                 
 . 160-107مرجع سابق. أسامة أبو نحل، ص  1

2 Dunner, Joseph (1950), the republic of Israel, its history and its promise, Whittles house, New York, 
P 77. 

3 Biger, Gideon (2004), The boundaries of modern Palestine, 1840-1947, Routledge, London, P213. 
4 Resolution Adopted on the Reported of the AD HOC Committee: Net; Cohen, 1978, 267. 
5 Marlow, John (1959), the seat of Pilate, an account of the Palestine mandate, Gresset Press, London, 

P 244-245.  
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، بصرف النظر عن اًلختالفات في رسم الحدود في 3146لعام  (323)وُحبك قرار تقسيم فلسطين رقم 
ه حمل صفة قانونية ملزمة من األمم المتحدة ألن   األهم واألخطر (323)يبقى القرار  :التقريرين. ومع ذلك

لذين بات من ا لفلسطينيين أصحاب األرض األصليينلتطبيقه على أرض الواقع، رغم ما فيه من ظلٍم بحق ا
صدقت نوايا  ليقيموا عليها دولة؛ هذا إنْ  اًلنتدابية من فلسطين %45-طبقاا لقرار التقسيم -هم فقط حق  

 .يةحداهما عربية واألخرى يهودفالقرار ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين: إ (؛323)ن للقرار المخططي
ن   على أنَّ  ففيما يخص الدولة العربية لم يذكر القرار صراحةا  ما تعم د مسئولية الحكم فيها للفلسطينيين؛ وا 

ئيسها، فلم يحدد القرار جنسية تلك الدولة العربية وًل جنسية ر  لاستخدام صيغة مبهمة قابلة للتأويواضع القرار 
ًلَّ لكن    أو غير ذلك. ًلتينيةٍ  ا سمعنا عن دولةٍ وهذا أمٌر ًل يجوز في القانون الدولي؛ وا 

وفيما يخص تسمية الدولة األخرى التي شملها قرار التقسيم بالدولة اليهودية؛ فاألمر ًل يحتاج لكثيٍر 
اإلمبريالية البريطانية ووريثتها في حكم منطقة الشرق األوسط الوًليات المتحدة  د أنَّ من العناء لنتأك  

طين طات الحركة الصهيونية منذ القرن التاسع عشر، بتحويل فلسالبروتستانتية؛ دأبتا معاا على تنفيذ مخط  
 ثانياا. يهوديةٍ  قومي لليهود أوًلا، ثمَّ إلى دولةٍ  إلى وطنٍ 

لذي دعا الحركة الصهيونية إلى قبول ذلك القرار، والسبب وراء تسمية تلك وفيما يخص السبب ا
، فتلك الحركة وجدت من المفيد اًلستفادة من الظروف الدولية الجديدة، في ظل "دولة إسرائيل"الدولة باسم 

روبية و تطور الموقف األمريكي الجديد في التعامل مع دول المنطقة من جهة، وتناغم سياساتها مع الدول األ
وجدنا موقف اليهود مما دار ُقبيل انتهاء لجنة تقصي الحقائق  :ومنظومة الدول الكبرى من جهٍة أخرى. لذا

ة ة عد  فقد قد مت الوكالة اليهودي .يجابياا في التعامل مع أعضائهاماا وا  )يونسكوب( من أعمالها، موقفاا متقد  
 . 1ونية لالجتماع مع أعضاء اللجنةة شخصيات صهيمذكرات إلى تلك اللجنة، ثمَّ أوفدت عد  

فقد فرح قادة الحركة الصهيونية بقرار التقسيم، ورغم عدم قناعتهم بحجم الدولة  :وعلى أية حال
دوا بحاجة ولم يعو  ن الدوليالمقترحة؛ إًلَّ أنهم كانوا مسرورين ألن الدولة اليهودية سترى النور وفق القانو 

والتاريخية؛ ناهيك عن أن قرار التقسيم كان ذا صبغة قانونية أقوى من ًلقتصار حجتهم على الحقوق الدينية 
وطن قومي  ، بينما تصريح بلفور نصَّ على إقامةدولة يهوديةتصريح بلفور، فقرار التقسيم ينص على إقامة 

 .2يهودي فقط

واًلهتمام؛  ها لم تلَق الكثير من الدراساتفإن   (ائيلبإسر )وفيما يخص تسمية الدولة اليهودية المقترحة 
 القائمين على أمر الزعامة الصهيونية وقتذاك كـ "ديفيد ألنَّ  هذا األمر تمَّ  ن  إ :من باب اًلجتهاد نقولف لذلك:

                                                                 
(، فلسطين قبل الضياع، قراءة جديدة في المصادر البريطانية، ترجمة: علي الجرباوي، رياض الريس للكتب 3125واصف عبوشي، ) 1

 .142والنشر، لندن، ص 
 .3024، بيروت، ص 3، ط2، ج2نتداب البريطاني، الموسوعة الفلسطينية، القسم (، فلسطين في عهد اًل3110أحمد طرابين، ) 2
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فآثروا  كر العلماني،سموا بالفِّ بل ات   ؛لم يكونوا من المتدينين أصالا  " وغيرهDavid Ben-Gurion بن غوريون 
هم احتفظوا فإن   :ومع ذلك .دولياا و  إقليمياا " لتكون مقبولة ولة اليهودية المقترحة باسم "دولة إسرائيلتسمية الد

ألنفسهم الحق بتغيير هذا اًلسم ًلحقاا إذا ما اقتضت الظروف ذلك؛ ناهيك عن الدولة المقترحة لليهود لم 
 من وجهة نظرهم يجب إخالء تلك :إذن .اليهوديةبنقاء دولتهم  لالدعاءتكن خالية من الجنس العربي بعد 

 الدولة من العرب الفلسطينيين أوًلا، ثمَّ إعالن يهودية الدولة رسمياا.

 يهودية الدولة مشروع رابعًا: األسباب التي دعت القادة اإلسرائيليين لتبّني طرح

، ثمَّ عند اإلسرائيليين بناءا على وجهة نظرهم "يهودية الدولة"ما تعنيه  نبي ن يجب أنْ  :بادئ ذي بدء
 فإنَّ  :يةوهي وزارة الخارجية اإلسرائيل ،فحسب وجهة نظر إسرائيلية رسمية .ننطلق لتفنيد وجهة النظر تلك

وفي  له،ابعة واحدة ت ةٍ مستقل   في ضوء حق الشعب اليهودي لدولةٍ  يهوديةإسرائيل هي أوًلا وأخيراا دولة  "دولة
 . 1المذكورة في التوراة بين الشعب اليهودي وأرض إسرائيل ..." التاريخية العالقة ضوء

على  فنعرف ما هو المقصود به، وكذلك التعر   أنَّ  بدَّ  ًل ل الحديث عن مصطلح يهودية الدولةقبو 
 "دولة صطلحيم بين كبير اليهود الحالية. فهناك فرق  تشابة، وكذلك وضعية دولةالمصطلحات القريبة والم

 مارسي ًل أو يمارس نعم   النظر بصرف يجمعهم مكان: تعني اليهود فدولة. اليهودية" و"الدولة ،اليهود"
 تستمد :التاليب وهي معنى، من للكلمة ما بكل دينية دولةٌ  فهي اليهودية: الدولة اأم   ،اليهودية الدينية الطقوس
 .2عاءاتواد   ومزاعمٍ  أساطيرٍ  من فيه مابِّ  اليهودي التراث ومن ،القديم العهد من شرعيتها

اإلسرائيليين ين سياسيلدى ال ةر يكب يحظى بأهميةٍ يهودية  كدولةٍ  (بإسرائيل)كان موضوع اًلعتراف لقد 
 تعمل على غرس المتعاقبة كانت الحكومات واألحزاب اإلسرائيلية :، ولذلك3142 عامفي  تهممنذ نشوء دول

مانينيات ية من اليهود في أوائل الثوعندما برزت أقل   .ان اليهود بمختلف الوسائلان السك  هذه الفكرة في أذه
 اا دستوري ساحقة قانوناا  وبأغلبيةٍ  3125الكنيست في عام  أقرَّ  ،من القرن الماضي تعارض فكرة الدولة اليهودية

 خاصة. قانونيةٍ  بإجراءاتٍ  ًل يمكن إلغاءه إًلَّ  ،القانون(قانون فوق  :)أي

من وراء طرح فكرة الدولة اليهودية تصفية القضية الفلسطينية  يينسرائيلالقادة اإلكانت أهداف و 
لى حقيقة إ اسيةٍ سي من إمكانيةٍ  (سرائيل)إوتحويل  ،واعتبار الفلسطينيين غزاة أجانب ،والتاريخ الفلسطيني

ين العرب خه ًل يوجد اعتراف بالهوية الوطنية اليهودية ليس من المؤر  ن  أتعرف  (سرائيل)إطبيعية، ألن 
ن   ،فحسب ياسة التطهير برير سلى تإ، وذلك باإلضافة خين اليهود واألوروبيين أيضاا ما من الكثير من المؤر  وا 
في ممارسة التطهير العرقي بالقتل والتوقيف واًلعتقال  اًلستمرارًل تستطيع  (سرائيل)إ ألنَّ  ،العرقي

                                                                 
1http://www.altawasul.com/MFAAR/israel+and+the+middle+east/peace+process/FAQ+israel+the+co

nflict+and+peace+process+112007.htm#jewish 
 لبنان –، بيروت 2001، حزيران 222. مجلة الجيش، العدد (: لماذا اإلصرار على الدولة اليهودية2001حسان مرتضى )2

http://www.altawasul.com/MFAAR/this+is+israel/history/historical+overview/biblical+times.htm
http://www.altawasul.com/MFAAR/this+is+israel/history/historical+overview/biblical+times.htm
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ة على د، والحصار والهجمات العسكرية المتعد  ة الذي يمارسها جيشها ومستوطنيهاواإلعدامات غير القانوني
وتجريف األراضي  ،، والتدمير التعسفي لألمالكالفلسطينية مدن والقرى والمخيماتالمدنيين الفلسطينيين في ال

ية سري الحرب، وتدمير الملكأوسوء معاملة السجناء السياسيين و ، افاتوهدم البيوت بالجر   ،والمزروعات
ان م للسك  لمنظ  ، والطرد غير اعلى المستشفيات والكوادر الطبية ، والهجومشخصية، وسلب الملكيات الالثقافية
 .1يهودية لةٍ كدو  (سرائيل)إتراف بدولة ها تستطيع تحقيق التطهير العرقي من خالل اًلع، ولكن  المدنيين

 ـف إلى الدعوة بوتصريحات القادة اإلسرائيليين لم تتوق   2006فمنذ عام  :ومهما يكن من أمر
، (تن تصريحات القادة اإلسرائيليين حول يهودية الدولة، موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية: انظر:)" إسرائيل يهودية دولة"

رئيس  "רספ שמעוןوقد وردت تلك التصريحات على لسان كٍل من: "شمعون بيريز  .أو بدون مناسبة بمناسبةٍ 
 יפיצرئيس الوزراء السابق عن حزب كاديما، و"تسيبي ليفني  "אולמרט איהוד، و"أيهود أولمرت السابق إسرائيل

يغدور حزب الليكود، و"أف رئيس الوزراء الحالي عن "ي حكومته، و"بنيامين نتنياهووزيرة الخارجية ف "לבני
ت وكان "نتنياهو" قد صر ح عند افتتاح الدورة الشتوية للكنيس وقتذاك.وزير خارجيته  "ליברמן אביגדור ليبرمان

 وجود أركان من اثنان هما النفس، عن الدفاع وحق يهودية دولة وجود "حق : بأنَّ 2001سرائيلي عام اإل
 .2 الحقْين ..." هذين بين عضوي ترابطٌ  وهناك شعبنا،

 نَّ إ :؛ وبذلك يمكن القولدولة يهودية"، أي: دولة خاصة بنافيما يخص قوله " :والواضح هنا
 حسب وجهة نظره.- باتت جزءاا من الماضي" دولة إسرائيلمصطلح أو تسمية "

 رفالديمي زئيف"خالل جلسة الكنيست إلحياء ذكرى  قد أدلى بكلمةٍ  من قبل "نتنياهو"وكان 
تموز  22وحركة "بيتار" في ر التصحيحي الصهيوني اليميني زعيم التيا "בוטינסקי'ז ולדימיר זאב جابوتنسكي

نا نطرح في هذه األيام بالذات مطلباا حازماا وحاسماا وواضحاا، ينص على "إن  ، أك د فيها: 2001( و)يولي
فاق السالم هذا اًلعتراف ضمن ات إنَّ  .ةكدولة يهودي كدولة الشعب اليهودي (بإسرائيل)اعتراف الفلسطينيين 

يكون السالم  نذ لالسالم هو الذي يستوجب هذا اًلعتراف؛ إ ُيعتبر أمراا أساسياا ومبدئياا وضرورياا ... غير أنَّ 
إًلَّ اتفاقاا خالياا -للشعب اليهودي  قوميةٍ  كدولةٍ  (ئيلإسرا)بغياب اعتراف فلسطيني بدولة -في أفضل الحاًلت 

م يقيمون دون همن أي مضمون حقيقي يسمح للفلسطينيين بتربية أطفالهم على النظر إلى جيرانهم اليهود؛ بأن  
  .3أخرى" د بطرقٍ مغتصبة يجب تحريرها فيما بع حق في أرضٍ 

                                                                 
 /http://samanews.ps/ar/post/138491حركة "حماس" بين خياري الشراكة والتفرد، (: 2030محمد حجازي، ) 1

 

2http://www.altawasul.com/MFAAR/government/communiques++and+policy+statements/2009/netan
yahu-speech-in-the-Knesset-12102009.htm 
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ضرورة عام ب بشكلٍ  والطرح اإلسرائيليبشكل خاص،  "نتنياهو"ما هي األبعاد الحقيقية لطرح ف
 للشعب اليهودي؟ كدولةٍ  (بإسرائيل)اًلعتراف الفلسطيني 

ه بالون اختبار موجه بالدرجة األساسية للرأي العام ن  أعلى  "نتنياهو"يمكن النظر لموقف  :أوَّلً 
ه ن  أ :الةيكون محتوى هذه الرس أنْ  "نتنياهو"أراد فقد  وحزب الليكود. ،المعارضة اإلسرائيليةو اإلسرائيلي، 

. هذا المبدأ وليسالذي يتم نقاشه  والثمن هو، فقط الشروط د اًلستيطانيجم   يمكن أنْ  ةنمعي   وضمن شروط
هي  (يلإلسرائ)الخطوة األقل ضرر بالنسبة  أنَّ  ةٍ قناع وأصبح على ،ع في موقفههناك تصد   يعني أنَّ 

 تنهار العملية التفاوضية. لكيالت اًلستجابة للمطلب األمريكي بالتجميد المؤق  

ما يريد إن   ،وديةيه كدولةٍ  (بإسرائيل)واًلعتراف ومن خالل الربط بين المفاوضات  "نتنياهوإنَّ " :ثانياً 
 لقضايا التفاوضيةوالقضية الحدود  مباشرةٍ  من إعطاء أجوبةٍ  باا تهر   وهميةٍ  معاركٍ  والجهود فيت األفكار يشت   أنْ 

يديولوجية أو سواء من الناحية األ غير متفق عليه إسرائيلياا  "يهودية الدولة"مصطلح  هو يدرك أنَّ ف ؛األخرى
ك مس  ت، وهناك من يصه من حق عودة الالجئينه يخل  ن  أك به على اعتبار هناك من يتمس  الناحية الدولية. 
حصولهم  :بالتالي ويمنع (،إسرائيل)ه سيغلق الطريق أمام النمو العربي الفلسطيني في داخل ن  أبه على اعتبار 

لم يكن  3111عام  (بإسرائيل)اًلعتراف الفلسطيني  متساوي. وهناك من يعتبر أنَّ  على حقوقهم بشكلٍ 
طرح  اعته أنَّ كل هؤًلء مع قن ةغازلميريد  "نتنياهو"ف ؛اًلعتراف بالحق التاريخي لليهود والمطلوب هو ،كافياا 

 في هذه المرحلة يخدمه على الصعيد الداخلي. يةوبهذه الحد  هذا األمر 

د اًلستيطان الفعل الفلسطيني حول الربط بين تجمي رد   أنَّ  "نتنياهو"يدرك  من الناحية التكتيكية :ثالثاً 
أخرى للملعب  لكرة مرةيعيد ا هو يريد أنْ  :وعليه ؛ا ما حصلقابل بالرفض وهذدولة سيُ ال واًلعتراف بيهودية

 .1الفلسطيني

ل ما ك ة وخطيرة جداا؛ تفيد بأنَّ باإلمكان التوق ف عند نقطة مهم   ":نتنياهو"وحسب ما قاله  ،وهنا
يمسح  ي األساس على أنْ ف بقية العرب بيهودية دولتهم؛ ينصب   يعني اإلسرائيليين من اعتراف الفلسطينيين ثمَّ 

بل ؛ لٌك لهمم فلسطين كانت في يوٍم من األيام أنَّ ثمَّ من أذهان أطفالهم  ،ويزيل الفلسطينيين من أذهانهم
هم  ميقفدوا إلى فلسطين من كل فجٍ  عهؤًلء اليهود الذين و  واألكثر من ذلك إقرار الفلسطينيون رسمياا بأنَّ 

 .الفلسطينيين لم يكونوا سوى مغتصبين لممتلكات اليهود من مئات السنين أصحاب األرض الحقيقيين؛ وبأنَّ 

 3113)يناير(  يثانالبدأ رسمياا منذ شهر كانون  "يهودية الدولة"العمل على تأسيس  نَّ إ رابعًا:
 .ويتإلخراج العراق من الكالتي قامت بها الوًليات المتحدة  ؛ وذلك خالل عملية عاصفة الصحراءبالتحديد

                                                                 
 ؛37/30/2030إسرائيل"، موقع مفتاح، سفيان أبو زايدة، "حول يهودية  1

http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=12077&CategoryId=2 
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طاع غزة عن إلى فصل ق (إسرائيل)فقد عمدت  ي والشعبي الفلسطينيين مع العراقالرسم ونتيجة للتعاطف
 .31131منذ عام  الغربيةالضفة 

سدة الحكم في الوًليات " George W. Bushبعد تولية الرئيس األمريكي "جورج بوش اًلبن : خامساً 
 الفرصة الذهبية لتنفيذ مخططاتهم ُدفعة واحدة باتت وشيكة؛ فالرئيس أنَّ  يون سرائيلاإلقادة الالمتحدة؛ رأى 

وخدمة  (،إسرائيل)األمريكي وأركان إدارته ينتمون إلى التيار المسيحي الصهيوني الذي يؤمن بخدمة دولة 
 ل  واستغ .فكمثرى الدولة اليهودية أضحت ناضجة أكثر من أي وقٍت مضى :وبناءا عليه ،اليهود إيماناا مطلقاا 

ت بالعالم، منها: أحداث ال هؤًلء ، وغزو أفغانستان 2003أيلول )سبتمبر(  33قادة عدة مناخات صعبة مر 
، ورضوخ معظم أنظمة الحكم في العالم بما فيها 2001في أواخر العام نفسه، واحتالل العراق في عام 

خر عام لفلسطيني ياسر عرفات أوااألنظمة الرسمية العربية واإلسالمية للهيمنة األمريكية، ووفاة الرئيس ا
مام األمان للسياسة الفلسطينية والمقاومة الوطنية معاا؛ فبوفاته 2004 د الشعب فق :الذي كان يمث ل صِّ

 الفلسطيني الزعيم الكاريزما، فانحدر الفلسطينيون من سيٍء إلى أسوأ.

ياسي س سطينية من انقسامٍ وما زالت تريد استغالل ما تشهده الساحة الفل (إسرائيل)أرادت  سادسًا:
بمقدورهم استغالل  هأن   اإلسرائيليين قادةالحيث يعتقد  ،قطبي الساحة الفلسطينية )حركتي فتح وحماس(بين 

 لتنفيذ أجندتهم الخاصة بفرض ما يريدون على المفاوض الفلسطيني. هذا اًلنقسام

سوية ، يقتضي الدخول في تمع دخول المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية منعطٍف جديدٍ  سابعًا:
تهم إلى قادة مسألة يهودية دولهؤًلء السلمية لقضايا الحل النهائي كالقدس والالجئين والحدود والمياه، أعاد 

شرٍط مسبق ك تهمفقد طالبوا الفلسطينيين باًلعتراف بيهودية دول :بل وأكثر من ذلك ؛السطح من جديد
حقيقه، هم يضعون شرطاا تعجيزياا يعلمون مسبقاا استحالة تن أن  للتفاوض حول تلك القضايا؛ وهم بذلك يدركو 
ل تماماا من أية التزامات مستحق    ة عليهم لحساب الطرف الفلسطيني.وذلك للتنص 

هناك قدر كبير من المعلومات الخاطئة والُمضل ِّلة التي تكتنف ": Tal Beckerوحسب قول "تال بيكر 
بحق  ًلعترافاويشير هذا المفهوم من الناحية العملية إلى  ،يهودية بها كدولةٍ  اًلعتراففي  (إسرائيل)رغبة 

ًل  ، وهو ما ُيعرف أيضاا بالصهيونية. وهذه األرض"أرض إسرائيل"الشعب اليهودي في تقرير مصيره على 
إنكار حق  مالتي تشمل الضفة الغربية، كما ًل يت يه الكثيرون بـ "إسرائيل الكبرى"ن بالضرورة ما يسمتتضم  
 ًلعترافاالذين يستحقون دولة خاصة بهم. وقد برز موضوع  ير المصير للفلسطينيين المجاورينتقر 

                                                                 
عميرة هس الصحفية بجريدة "هآرتس" اإلسرائيلية، خالل برنامج عن القضية الفلسطينية"، بثته قناة الحوار الفضائية بتاريخ  1
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التركيز ب "نتنياهو"نظراا لقيام رئيس الوزراء اإلسرائيلي  ،2001عام في كبير  بشكلٍ  يهوديةٍ  كدولةٍ  (بإسرائيل)
 على هذه النقطة.

ضات من لمنع المفاو  ةٍ قد ابتدع هذه المسألة كذريع "نتنياهو" إنَّ  يقول:-حسب "بيكر" - البعضف
ديم قِّدم يهودية ق كدولةٍ  (بإسرائيل) باًلعترافالمطالبة  فإنَّ  :وعلى النقيض من ذلك تماماا  ،المضي قدماا 

الصهيونية ذاتها. ففي جميع المفاوضات التي ترمي إلى حل الصراع العربي اإلسرائيلي، شملت مطالب 
 اًلنتدابود من وعق ،بلفور تصريحويعكس  يهودية. حق تقرير مصيرها كدولةٍ -أو بآخر  بشكلٍ - (إسرائيل)

في  ودل في إنشاء وطن قومي لليهالدولي بالهدف الصهيوني المتمث   اًلعتراف البريطاني التي تلت ذلك
 يهودية ودولةٍ  ، والذي أوصى بإنشاء دولةٍ (323). كما أُدرجت هذه الفكرة في قرار التقسيم رقم فلسطين
بشأن  ة التحريرمنظمات التي أبدتها وفي نطاق التحفظ   :ة )وليس دولة فلسطينية(. وباإلضافة إلى ذلكعربي

في حق  لم تجادل المنظمة "Bill Clinton بيل كلينتون "ئيس األمريكي السابق المعايير التي وضعها الر 
 .1الشعب اليهودي في إقامة وطنه

ستباق مصير ل محاولة ًليمث   ،يهودية ولةٍ كد (إسرائيل)السعي إلى تسمية  فإنَّ  :ووفقاا لما يراه البعض
إن مثل  :التي تعود إلى أواخر األربعينيات من القرن الماضي. وتقول الحجة قضية الالجئين الفلسطينيين
ة، حيث يدة" إلى مجتمعاتهم األصلض من مطالبة الالجئين "بحقهم في العو هذه التسمية من شأنها أن تقو  

قومي  وطنٍ ك هاأي إجراء لتعريف فإنَّ  :. ومع ذلك(إسرائيللـ )لطابع اليهودي د امثل هذه العودة ستهد   نَّ إ
الرفض الكلي ف ،األقليات وعملية السالم الشاملة بحقوق  اًلعترافيسير جنباا إلى جنب مع  لليهود يجب أنْ 

 أساسية. قومي لليهود يضمن إدامة الصراع بصفةٍ  كوطنٍ  (إسرائيل)لمكانة 

قد  "نتنياهو" لكن  أقوال "بيكر" السالفة الذكر ليست دقيقة تماماا ومردوٌد عليها؛ فهو ًل يعتقد بأنَّ 
ن ما ،لمنع المفاوضات من المضي قدماا  ةٍ ابتدع هذه المسألة كذريع  كدولةٍ  (ئيلإسراـ )ب باًلعترافالمطالبة  وا 

؛ بالتالي: من وجهة نظرنا لماذا لم يطالب زعماء إسرائيل بهذا قديم قِّدم الصهيونية ذاتها مرٌ هو أ يهودية
 ؟3142المطلب بعد إقامة دولتهم عام 

يكاا يرون في ازدياد الديموغرافية العربية داخل دولتهم خطراا مستقبلياا وش يينسرائيلاإلقادة ال إنَّ  ثامنًا:
 .ل نمو يهودي ينخفض من حيٍن إلى آخرطرد، ومعد  ل نمو عربي مض  معد   على يهودية دولتهم في ظل ِّ 

تعتمد على عنصر الهجرة الخارجية لتعويض ما يتم نقصانه بسبب الوفاة  (إسرائيل)دولة  فإنَّ  :ولذلك
ومهما يكن من  .أو القتل في حروبها مع أعدائها في المقاومة الفلسطينية أو حزب هللا في لبنان ،الطبيعية

                                                                 
1 Israel as the National Homeland of the Jewish People Looking Back and Ahead", The Washington 
Institute for Near East Policy, 19/3/2010; 
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/israel-as-the-national-homeland-of-the-

jewish-people-looking-back-and-ahead 
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ة تتخل ص من الكثاف أنْ -وللخروج من هذا المأزق الديموغرافي -معنية قبل أي شيء  (إسرائيل) فـ :أمر
تراحات ، وهو على كل حال من اًلقالمأمولة الفلسطينية الدولةبترحيلهم إلى أراضي  (إسرائيل)العربية في 

 ناصرالع منظومة ضمن رطينخ هأن   :فقد ذكر الدكتور عبد العليم محمد :المطروحة حالياا. وتأكيداا لذلك
 3142 ي  فلسطين من كبير قطاع اتجاه ،"إسرائيل دولة يهودية" مطلب لظهور األذهان أتهي   التي والعوامل

 المطالبة ههذ تعارض وعدم ووطنهم، أراضيهم في وجودهم من تشتق التي والمواطنة بالمساواة المطالبة نحو
  .1دولة )إسرائيل( مواجهة في القومي الوعي وترقية ،والفلسطيني العربي اًلنتماء تأكيد مع

 شية من أنْ بة؛ خبمطالبتها الدائمة باًلعتراف بها دولة يهودية تفصح عن خشية مرك   (إسرائيل) إنَّ 
اواة(، إلى المطالبة بالمس :لجميع مواطنيها كما هي الحال اليوم )أي ينتقل الفلسطينيون من المطالبة بدولةٍ 

سطين سيصل عدد اليهود في فل ما أنَّ متساوية، وًل سي   قوميةٍ  ي المستقبل للمطالبة بحقوقٍ استخدام العنف ف
، وسيصل عدد الفلسطينيين إلى 2010 عامماليين نسمة في  2إلى نحو  عات الديموغرافيةبحسب التوق  

 عاميصل عددهم في  فمن المتوقع أنْ  3142ا فلسطينيو . أم  اًلنتدابيةنحو عشرة ماليين في فلسطين 
، وهذا أمر يخيف راسمي (إسرائيل)ان من سك   %10مليون نسمة، أي إلى نحو  2.4إلى نحو  2010

 السياسات اإلسرائيلية المستقبلية.

 %32ن من اإلى خفض نسبة الفلسطينيين إلى مجموع السك   على المدى البعيد (إسرائيل)تهدف و 
ل أو أقل، األمر الذ %30كما هي اليوم إلى  ى وحت .ثنائية القومية إلى دولةٍ  (إسرائيل)ي يحول دون تحوُّ

 .2ء لهاوا عالن الوًل ،هودية الدولةاليمين الصهيوني على اعتراف الفلسطينيين بي يصرُّ  :ذلك الوقت
 يف الذريع في حربها على حزب هللا اللبناني ذي الصبغة اإلسالمية (إسرائيل)فشل  إنَّ  تاسعًا:

 باتت بعد تلك الحرب غير قادرة على (إسرائيل) أد ى إلى نتيجة مهمة للعيان مفادها أنَّ ، 2007عام  صيف
 (إسرائيل)ـ فعسكري تديره مع حركات المقاومة العربية اإلسالمية )وليس الجيوش العربية(؛  حسم أي صراعٍ 

 ؛ ودون أنْ لالنسحاب من الجنوب اللبناني تحت ضربات حزب هللا 2000طرت في آيار )مايو( التي ُاض  
إلتيان د شروط لتكتيف حزب هللا من ان من فرض معاهدة سالم مع الدولة اللبنانية، أو حتى فرض مجر  تتمك  

، ثمَّ عجزها فيما بعد عن التقد م واحتالل أي جزء استراتيجي من األراضي (إسرائيل) عسكري ضد   بأي عملٍ 
 في الحفاظ على يينسرائيلاإلقادة الى إلى إفالس ذلك أد   المذكورة؛ نرى أنَّ  2007اللبنانية خالل حرب 

"، ومن ثمَّ لجأ هؤًلء القادة إلى النص األصلي لقرار التقسيم الذي إسرائيلهوية الدولة القومية المتمثلة بـ "
دينية اثنية على دولتهم التي بدأ نجمها في  أو لمسةٍ  ، وذلك إلقرار صيغةٍ 3142سوا عليه دولتهم عام أس  

 لتعاطف معهم من جديد.لي محاولٍة منهم للفت أنظار العالم األفول، ف
                                                                 

 .44660لماذا اآلن"، صحيفة األهرام المصرية، العدد -(، "يهودية دولة إسرائيل4/6/2001عبد العليم محمد، ) 1
 ؛ 34/33/2035صقر أبو صخر، "يهودية الدولة في إسرائيل الهوية المنقسمة والخوف من المستقبل"، موقع األنباء،  2

http://anbaaonline.com/?p=382644 
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تدل دًللة قاطعة  "يهودية الدولة"األخيرة حول قادة هؤًلء التصريحات  فإنَّ  :ومهما يكن من أمر
وقع اليهود ، وعودة تقاًلنتدابيةاًلستيطاني في فلسطين  الصهيونيمشروعهم  أفولعلى الضعف، وبداية 

عالن فلو كان بمقدور القادة اإلسرائيليين إ  .يتو(غي: الحياة داخل ال)أ اليهودية القديمة من جديدلشرنقة داخل ا
، بعدما أفقدوا الثورة 3122عام ممكناا بعد غزوهم للبنان صيف  ناهودية دولتهم، لكان ذلك في تقدير ي

وا مع مصر معاهدة للسال ، فحي دوها عن 3161م عام الفلسطينية قدراتها العسكرية، ومن قبل كانوا قد وقع 
 الصراع العربي اإلسرائيلي، وكان النظام اإلقليمي العربي في ذلك الوقت في حالة شبه انهيار.

سوى  قتذاكو  يتبق ِّ منهم يكن ولم- (إسرائيل)سين لدولة رحيل الرعيل األول للقادة المؤس   إنَّ  عاشرًا:
ك بسبب سطوة وذل يين،سرائيلاإلقادة اله بدأ يؤث ر سلباا على فكر يبدو أن  -"شمعون بيريز" رئيس الدولة 

ت سطوة رجال الدين  األحزاب الدينية الواضحة على الخريطة السياسية اإلسرائيلية في اآلونة األخيرة، كما أد 
كل أي: )اليهود المتزمتين على جزٍء من المجتمع اإلسرائيلي إلى الدفع ُقدماا نحو سياسة تهويد كل شيء 

 ، وكذلك األمر في خاتمة المطاف إعالن "يهودية الدولة". اًلنتدابية(أرض فلسطين 

رام ًل يمكن المرور عليها مرور الك حات القادة اإلسرائيليين األخيرةتصري فإنَّ  :ومهما يكن من أمر   
ادة الحركة ق فهي من األهمية بمكان، بحيث يجب اًلنتباه إلى دًلًلتها اآلنية والمستقبلية؛ فتصريحات

رائيليين في القادة اإلسالصهيونية خالل القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين، ثمَّ تصريحات 
أرض  لتكون فيما بعد قرارات راسخة على متناهيةٍ  ما تخرج من معيٍن واحد، وتمَّ إعدادها بدقةٍ إن   اآلونة األخيرة
 ياق ما يتم ترتيبه واإلعداد له للمرحلة المقبلة.تلك التصريحات تأتي في س فإنَّ  :الواقع؛ لذلك

في  "نياهونت"حذر على ضرورة اًلعتراف بيهودية الدولة،  القادة اإلسرائيليينوفيما يخص إصرار 
وجودية" قد تواجه دولة  من "مخاطر ،2036إحدى الندوات التي ُعقدت في مطلع تشرين األول )أكتوبر( 

ى ا، ليتسن  د وجودهتكون الدولة على أهبة اًلستعداد للتهديدات التي تهد   د على ضرورة أنْ ، وشد  (إسرائيل)
فقط  عم رت يينأن مملكة الحشمون "نتنياهو"ذكر و  .للدولة لمائةبعد ثالثة عقود اًلحتفال بيوم اًلستقالل ا

 .سنة 300الوصول إلى بة سوف تنجح هذه المر   (إسرائيل)دولة  ه يعمل على ضمان أنَّ ، وأن  عاماا  20
ي ان هناك من يرتبط بعبارات النبك "أرض إسرائيل"وأضاف: "عندما أعدنا بناء السيادة اليهودية هنا في 

قامة "عرش عا آلخر، لكنها  وما زالت هناك محاوًلت إلزالتها من وقتٍ  ،" الساقطةداودموس عن تأسيس وا 
وقبل  يتحدث أوًلا  ية سالم أنْ ث عن عملوقال: "على كل من يتحد   ."من أي وقت مضى حقيقة أكثر حزماا 

حة ن لسنا مهتمين بالمصال، ودولة الشعب اليهودي، ونح(إسرائيل)كل شيء عن ضرورة اًلعتراف بدولة 
 ."التي تتصالح فيها الفصائل الفلسطينية مع بعضها البعض على حساب وجودنا الوهمية

ور، وكانت ت ولفتت انتباه الحضاسترع "نتنياهو"تصريحات وأقوال  فإنَّ  :وحسب المشاركون بالندوة
 إلسرائيليةاونقلت صحيفة "هآرتس"  .كاديمي الذي أعقب الندوة الدينيةللنقاش األ مقارنةا  غير عادية نسبياا 

اع عن ه سيبذل كل ما في وسعه للدفوأن   ،وجودنا ليس بديهياا  "قال نتنياهو إنَّ  قوله: بالندوة عن مشاركٍ 
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تبقى قوية  جب أنْ ه ي، لكنه قال إن  (إسرائيل)لم يتنبأ بانهيار  "نتنياهو" بالندوة بأنَّ ر مشارك آخر قد  و ". الدولة
  .1ها دولة ما زالت جديدة العهدألن  

 طرح يهودية الدولةمن  والعربيالموقف الفلسطيني 
يهودية  القادة اإلسرائيليين بخصوص العربية على تصريحاتو فيما يخص ردة الفعل الفلسطينية 

نع ولم تتجاوزها إلى مرحلة الفعل الذي يم .ها لم تتعدَّ في قليٍل منها مجرد اًلستنكار واإلدانةفإن   ؛الدولة
ا انعقد مؤتمر   المؤتمر ، حمل2006)نوفمبر(  يثانالتشرين  26أنابوليس" للسالم في "تطبيقها فعلياا، ثمَّ لم 

 استخدم يثح المؤتمر، انعقاد قبل عليها واط لعوا وعوها جيداا  قد يكونوا أن ُيفترض خطيرة رسائل للعرب
 ،(إسرائيل) صفو  في" اليهودية الدولة" مصطلح للمؤتمر اًلفتتاحي خطابه في األمريكي "بوش اًلبن" الرئيس
 .3 2القليل إًلَّ  العربية الدول من عليه تعترض ولم أساس أي على يقوم ًل مصطلح وهو

وخالل زيارة الرئيس "بوش اًلبن" لبعض دول منطقة الشرق األوسط، ومنها )إسرائيل( وأراضي 
؛ قال خالل وجوده في )إسرائيل( بصريح 1112السلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية في مطلع عام 

ينطق أحد  "ليهودية دولة إسرائيل". فلميه ًل دولة )إسرائيل(، مع تبن   مؤمن بأمن الدولة اليهوديةالعبارة: بأن ه 
 .4من زعماء الدول العربية التي زارها ببنت شفة، معترضاا على ما تفو ه به "بوش"

ه 2033حزيران )يونيو(  22 وفي  يف اليهودية الوكالة من أعضاء أمام له كلمة في "نتنياهو" توج 
د بأن إي اه مطالباا  ،عب اس محمود الفلسطيني الرئيس إلى القدس  أربع: كلمات ىتتعد   ًل جملة لسانه على يرد 
 للمجلس احيةاًلفتت الجلسة في الفلسطيني الرئيس لسان على الرد جاء أنْ  لبث وما. يهودية" دولة أقبل "أنا

نت ،2033تموز )يوليو(  26 في هللا رام في قدعُ  الذي الفلسطيني المركزي  تتجاوز لم قصيرة جملة تضم 
 نقبل "لن ة:الدول يهودية أو اليهودية، بالدولة لالعتراف المطلق الرفض عن تعب ر أربع، كلمات األخرى هي
 .5مطلقاا" بها

                                                                 
 ؛30/30/2036عام على األقل"، وكالة سما اإلخبارية،  300نهيار الدولة: نريد إلسرائيل أن تبقى نتنياهو يتنبأ با 1

 http://samanews.ps/ar/post/315793/اًلقل-على-عام-300-تبقى-ان-ًلسرائيل-نريد-الدولة-بانهيار-يتنبأ-نتنياهو 
، ثنائية اًلختراق والتفتيت، تحرير: أحمد يوسف 2002-2006(، "حال األمة العربية 2002أحمد إبراهيم محمود، وآخرون )أبريل   2

 . 320أحمد ونيفين مسعد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص 
، رسالة ماجستير غير منشورة، 2002-2003(، السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية 2001أحمد جواد الوادية، ) 3

 .350ص  غزة، –جامعة األزهر 
 ؛20/3/2002أسامة أبو نحل، "ُعربان اليوم والرِّد ة إلى عصر الجاهلية"، موقع محيط اإلخباري،  4

http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=78691 
شهارها يهودية الدولة: الفكرة، الدولة،"محارب، عبد الحفيظ،  5  ؛ 21/33/2033، 42"، موقع عرب وا 

https://www.arab48.com/شهارها-الدولة،-الفكرة،-الدولة-/يهودية2033/33/21وتقارير/-إسرائيليات/دراسات -عبد--وا 
 -محارب-الحفيظ

http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=78691
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د على نا نؤك  إن  " ه:وقال المجلس في بيان، أعلن رفضه ليهودية الدولة األردني قداب مجلس النو  وكان 
د البيان وجد  ". ةسرائيليبيهودية الدولة اإل اًلعترافورفض مبدأ  الفلسطينية،الثوابت األردنية إزاء القضية 

دولته  قامةإل وصوًلا  ،دعم البرلمان األردني الكامل للشعب الفلسطيني ًلستعادة حقوقه الوطنية المشروعة
ضايا د على حتمية مراعاة حل قوأك   وعودة وتعويض الالجئين. ،المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني

يبات أو وعدم إجراء أية ترت ،ردنية العلياوالحدود والمستوطنات والمياه للمصالح األالالجئين والقدس واألمن 
أو  ،وأية ترتيبات تمس أمنه أو سالمة أراضيه ،كامل مصالح األردن العليا ي بشكلٍ طر ًل تصون وتلب  أُ 

 . 1األشكال من ر عليها بأي شكلٍ تؤث  

عن حق  الفلسطينيين بالتدريج إلى التنازل جرتراف بإسرائيل دولة يهودية سياًلع فإنَّ  وبالتالي:
 :عليه وبناءا  (.314)سقط القرار ، ويُ 3142 عامعودة الالجئين إلى ديارهم األصلية التي ُهج ِّروا منها في 

الرياح؛ فحتى لو أصبح هؤًلء في يوم من األيام  في مهب   3142ستصبح حقوق الفلسطينيين في مناطق 
 .2فلن يكون لهم بموجب اًلعتراف بيهودية إسرائيل أي حقوق قومية (،إسرائيل)ان نصف سك  

ومهما يكن من أمر: فإن على السلطة الفلسطينية إذا ما أرادت أْن تضغط من أجل فعل شيء 
عه من م لالعتراض على تصريحات القادة اإلسرائيليين بهذا الخصوص، وذلك في الوقت الذي ًل تستطيع

ل وزر حت متذر عةا بفشل المفاوضات السلميةبإمكانية حل نفسها  التلويح منع إعالن يهودية الدولة، ى ًل تتحم 
وجودها فإن ها بذلك تعطي المشروعية لهذا  إعالن قرار يهودية الدولة رسمياا؛ ألن ه لو حدث ذلك في ظل ِّ 

ن ما هي بذلك تعود إل ن تخسر كثيراا إذا ما حل ت نفسهاالقرار. فالسلطة الفلسطينية ل شعب فوف الى صوا 
 من جديد. المسل حة بعد أْن تتبن ى خيار المقاومة الفلسطيني من جديد،

 مستقبل الالجئين الفلسطينيين حال قبول قادتهم والدول العربية بيهودية الدولةتداعيات 

ية يعني تنازًلا عن جميع الحقوق الوطن-لو حدث بالفعل –إنَّ اإلقرار الفلسطيني بيهودية الدولة 
فـ )إسرائيل( لم تقر حدود . 3176الفلسطينية في األراضي الفلسطينية، بما فيها األراضي التي ُاحتلت عام 

ى اإلقرار أو حت، *محتى اليو قدرتها على وضع دستورها دولتها بعد، ويعد  ذلك سبباا آخر من أسباب عدم 
ث عنها القرارات الدولية. فـ )إسرائيل( دولة متأث رة بالفكر الديني، وهناك ثالثة  3176بحدود عام  التي تتحد 

                                                                 
 ؛2/2/2034البرلمان األردني يعلن رفضه اًلعتراف بيهودية الدولة في إسرائيل"، زمن برس،  1

https://zamnpress.com/news/44157 
 ؛34/33/2035صقر أبو صخر، "يهودية الدولة في إسرائيل الهوية المنقسمة والخوف من المستقبل"، موقع األنباء،  2
 http://anbaaonline.com/?p=382644 
إن ه قانون  هذا القانون )يهودية الدولة(، حيث إنَّ قوانين األساس التي تسن ها )إسرائيل(، هي قوانين ذات صبغة دستورية، ومنها مشروع )*)

أساس، ومعنى ذلك أنَّ هذا القانون وغيره من قوانين األساس ًل يجوز ألحد الطعن فيه أمام المحكمة العليا، كما ًل يجوز تعديله 
 إًلَّ بأغلبية معينة من الكنيست.
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ي تبلورت يكتفي بحدود فلسطين الت األول:تيارات دينية داخلها متصارعة حول تحديد مفهوم "أرض إسرائيل"، 
يضيف إلى فلسطين جميع أراضي شرق اًلردن ومناطق إضافية  والثاني:ول، بعد انتهاء الحرب العالمية األ

ة من النيل إلى الفرات. فوفق أي تيار منهم تريد  الثالث:من سوريا ولبنان، أما  فيرى حدود )إسرائيل( ممتد 
وا لها بحدود دولتهم اليهودية والتي لم تحدد في أي وثيقة دستو  ية إسرائيلية ر )إسرائيل( من الفلسطينيين أن يقر 

 .رسمية
لطعن حد اه ًل يحق ألما يعني أن   (،إسرائيل)مشروع قانون يهودية الدولة من قوانين األساس في  يعد  و 

( )قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي: قانون 1) اإلسرائيلية عليه أمام المحكمة العليا
ق ح ( الوطن القومي لليهود، بمعنى أنَّ باعتبار )إسرائيلويقضي هذا القانون  /ف(: نت(.20/3116رقم )

/ف(: 20/3116)قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي: قانون رقم ) (**) تقرير المصير
)قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي: قانون رقم  (***) وحق العودة نت(،

، (ائيلإسر )قليات التي تعيش داخل ى اليهود فقط دون سواهم من األمقصورين عل /ف(: نت(،20/3116)
لثانية، لمواطنين من الدرجة ا (لون أكبر أقلية داخل )إسرائيلمباشر العرب الذين يشك   ل بشكلٍ وهو ما يحو  

 .3142روا منها عام ج  ويقطع الطريق أمام أي عودة لالجئين الفلسطينيين لقراهم ومدنهم التي هُ 

من  لكثيرينل ة، وبالنسبةالديمقراطيالعرب مع مبادئ  هالمواطني (إسرائيل)تتناقض معاملة : وبالتالي
ويته هذا تنازل عن إ إًلَّ حقوقه  وحمايةالمساواةَ  (إسرائيل)، ًل يستحق المواطن العربي في اليهود اإلسرائيليين

رثه التاريخي، وأعلن الوًلء وجود فلسطيني و  تتناسب مع الواقع العربي.لقيٍم ًل  القومية، وحضارته، ولغته، وا 
ظ ممارسته، والذي بموجبه يحف تدعى الذيل عقبة أمام الطرح الديمقراطي يشك   (إسرائيل)في  3142عام 

 دياناتهم وأصولهم، ويضمن لهم باختالفانها حق سك  

ي يتنافى مع لديمقراطا ز مكانتهم في المجتمع، وهذا الطرحوتعز   ،الحقوق األساسية التي تحافظ على بقائهم
ق لليهود ح هياألرض والحكومة والحكم  د أن، وبها تؤك  (إسرائيل)التي تدعو إليها  "يهودية الدولة"مشروع 

                                                                 

 .أعضائهبغالبية  الكنيست ر قانون األساس هذا، إًلَّ بقانون أساس يقره( من مشروع القانون: "ًل يمكن تغيي37( وهذا ما أك ده البند )1)
"، المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية /ف(35/1221قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي: قانون رقم )انظر: "

 )مدار(؛
https://www.madarcenter.org/ اليهودي-للشعب-القومية-الدولة-إسرائيل-أساس-قانون -2514المصطلحات/-موسوعة  

 "، مرجع سابق.قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" ( من مشروع القانون:3البند ) ( وهو ما أك ده أيضاا **)
 .التاريخية قافتهوث تراثه بموجب المصير، لتقرير طموحاته فيه يحق ق الذي اليهودي للشعب القومي الوطن هي إسرائيل دولة -أ

 .وحده اليهودي للشعب هي إسرائيل، دولة في القومي المصير تقرير حق -ب
 أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، ومكان إقامة دولة إسرائيل.

قانون " ".(: "كل يهودي يحق له أْن يأتي الى البالد، ويحصل على مواطنة دولة إسرائيل بموجب القانون 5( كما جاء في البند )***)
 سابق."، مرجع أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي

http://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1837-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
http://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1837-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
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 أمام ل هاجساا يشك   3142عام غير اليهودي، ووجود فلسطيني  فقط دون غيرهم، وحقهم بطرد كل من هو
لديمقراطية الدولة في المجتمع الدولي، حيث إنها واحة ون يروج نالذي يناإلسرائيلي ينالسياسي القادة

سياسة التمييز  يمارس هوفى الوقت نفس ،وامتداد للفكر األوروبي في المنطقة الديمقراطية في الشرق األوسط،
 ضدهم. العنصري

 ،لديمقراطيةاي عوتد   ،يهوديةتتعامل مع نفسها على أنها دولة  وهي (،إسرائيل)فمنذ أن تأسست دولة 
 الذية ل إصدار قانون العودالمن خ وقد طبقت ذلك بالممارسة العملية .فقطقها على مواطنيها اليهود وتطب  

، والحصول (إسرائيل)والذي يعطى الحق لليهودي بالعودة إلى  ،3150 عام أقره الكنيست اإلسرائيلي في
، ًلحقاا حدثت عليه التي أُ  والتعديات ،3152د وصوله إليها، وكذلك قانون الجنسية لعام جنسيتها بمجر   على

 ،انواتصبح دولتهم أينما ك :لليهود، وبذلك كدولة( إسرائيل)تحمله  الذيد الشكل القانوني وهذا ما يحد  
 .1وبإمكانهم العودة إليها متى شاءوا

نْ ح ها دولة لجميع أبناء القومية اليهودية،دولة الشعب اليهودي يعني أن   (إسرائيل)د كون مجر   إنَّ  لم  تى وا 
 هم"، ألنَّ بأنهم مواطنون ليسوا متساوين في "دولت هايكونوا مواطنين في الدولة، وهذا ُيشعر الفلسطينيين في

 (إسرائيل)دولة  سات قومية خاصة تعمل من أجل المواطنين اليهود مثل "الوكالة اليهودية"، كما أنَّ هنالك مؤس  
 .اليهودية الصهيونية بين اليهود المنتشرين في العالمص أمواًلا من أجل تعميق التربية تخص  
دولة تصف  نَّ إيث ح (،إسرائيل)ر مشروع قانون يهودية الدولة على مكانة األقلية العربية الفلسطينية في ويؤث  

ها ليست دولة ألف عربي فلسطيني فيها أن   122ها تقول لمليون وفهذا يعني أن   ،ها دولة اليهودنفسها على أن  
ن  لهم ن  ، وا  )ج( وحتى أقل من ذلك،  هم مواطنون من الدرجة )ب( أوه غير مرغوب فيهم في هذه الدولة، وا 

 ساتها.وفي هذا تغيير جوهري للعالقة ما بين األقلية العربية وبين الدولة ومؤس  

ــأدنــاهــا. بعطي حقوق المواطنة كاملة لليهودي، في حين ًل يعترف لـلـعـربـي وقانون الجنسية اإلسرائيلي يُ 
ـم بأنهم هل يحق للعرب الذين تفيد جـوازاتـه :عـيـن والسياسيين اإلسرائيليين حولوهــنــاك خـــالف لـــدى الـمـشـر  

ـن والـجـيـش، األمـ :اسة مـثـلمون وظـائـف حس  نهم ًل يتسل  ألًل،  بالطبعيتساووا مع اليهود؟  عـرب إسرائيل أنْ 
هودي يهودي، كتب فيها لليري لـلـدولـة. ويوجد لديهم في الهوية خانة باسم القومية، إذ يُ أو فـي الـتـرتـيـب اإلدا

ه أن  - بِّما ًل يدع مجاًلا للشك- وهذا يثبت ،مسيحياا  أو كان مسلماا أوللدرزي درزي، وللعربي عربي، سواء 
 .2ليس هناك من ديمقراطية، وًل مساواة في الكيان اإلسرائيلي

                                                                 
 .36(، حق العودة مقدس وقانوني وممكن، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص2003سلمان أبو ستة، ) 1
(، النظام القانوني لجنسية الفلسطيني داخل إسرائيل، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث 2007نايف عبد العال الفرا، ) 2

 .59والدراسات العربية، القاهرة، ص 
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 ترخيصاا  (رائيلإس) يتعطس هاأن   ؛"الدولة يهودية" إعالنالجسام التي ستنتج عن القبول ب تبعاتال منو 
 هاإلغاؤ  يمكن إقامة تراخيص يحملون  غرباء تعتبرهم أو ،1 (إسرائيل) في المواطنين الفلسطينيين طرد في اا وحق  
 الجدار وبناء ،1221عام  غزةقطاع  من فانسحابها .زمن منذ (إسرائيل) إليه تسعى الذي األمر وقت، أي في

 يتلغ الدولة يهودية إنَّ ف :وبالتالي .2الدولة يهودية على الحفاظ سياق في يأتي في الضفة الغربية الفاصل
 ونية من ديارهمالعصابات الصهي طردتهم الذين الفلسطينيين لالجئين العودة حق هو ف،للتصر   قابل غير حقاا 
 قانونياا  (إسرائيل) استيالء يتعن "الدولة يهودية" أنَّ  كما الدولي؛ القانون  في ممكن غير أمر وهذا ،1111 عام
  .3بكل محتوياتها اًلنتدابيةعلى كل فلسطين  مقابل وبال

: و   ر يهودي،تجاه كل من هو غي (إسرائيل)على قضية المواطنة في  "يهودية الدولة"ر فكرة تؤث  من ثمَّ
تنطبق  شروط المواطنة ًل ألن ،قانونياا  اعتبار مصادرة أرضهم مباحاا ، وسيتم هاخاصة المواطنين العرب في

العامة. وهذا يتماشى مع  (إسرائيل)مصلحة  عليهم، فمن حق اليهود أخذ أرضهم لإلقامة عليها، وألجل
دولة لكل والتي تنادى ب (إسرائيل)األحزاب العربية في  قها وجودالسياسة الرسمية اإلسرائيلية التي تؤر  

فظة المحا هيطالبون بالمساواة كباقي المواطنين، وفى الوقت نفس 3142عام فهم أي فلسطينيو  ؛نيهامواط
. وقد لمتعاقبةا اإلسرائيلية اتالحكوموهذا ما يزعج  ،والتواصل مع إخوانهم العرب، الفلسطينيةعلى هويتهم 
سطينيي يون إلى محاولة أسرلة فللجأ المسئولون اإلسرائيل (، إذإسرائيل)بالمطالبة بطردهم من  دفع بعضهم

لهم إلى بل لتحوي ؛اليهودإلى مواطنين متساوي الحقوق مع  همإلى تحويل ًل تهدف ، في محاولةٍ 3142عام 
دية. اليهو  ءم مع مصالح الدولةالل إعادة صياغة وعيهم بما يتالهة، من خيحملون هوية قومية مشو   ُأناس

والنضال في سبيل ، العامةفي الحياة اإلسرائيلية  3142ام عوالمقصود باألسرلة ليس دخول فلسطينيي 
هم بل المقصود أسرلة وعي ؛كامل تحصيل الحقوق التي تمنحهم المواَطنة، وخوض الحياة المدنية بشكلٍ 

 ؛ليهمإالدولة اإلسرائيلية ليست مجرد دولة مدنية بالنسبة  وشعورهم باًلنتماء للدولة، أي شعورهم بأن ،القومي
  .4هملوعيهم القومي وبعدهم الثقافي، وأن شعاراتها ورموزها ومناسباتها تمث   لبل دولة يشعرون بأنها تمث  

 امع كهم منذمستحيلة، وذلك بسبب تمس   ستكون صعبة أو 3142فلسطيني عام  طردلكن عملية 
عاقبة ات المتعلى الرغم من وسائل الضغط التى مارستها الحكوم ورفضهم الخروج منها ،بأرضهم 3142
ًل  (إسرائيل) ـآخر هو: الوضع الدولي، ف بعدالة قضيتهم وحقهم في أرضهم، ولسببٍ  كافة، ولوعيهم هاضد  

                                                                 
 .350احمد الوادية، مرجع سابق: ، ص  1
(، "من وطن قومي لليهود في فلسطين إلى دولة فلسطينية على أرض إسرائيل"، صحيفة األهرام 36/3/2002عبد الهادي، محمد، ) 2

 .44217المصرية العدد 
 .324-321محمود وآخرون، مرجع سابق: ص  3
 .37-35عبير ثابت، مرجع سابق: ص 4
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التي  دوا على هذه الفكرةتعو   3142عام فلسطينيي  كان. ولعلَّ  بإثارة ضوضاء حولها بأي موضوعٍ  ترغب
 .1لفةالمخت ممارساتهم اليومية في المؤسساتهم يلمسونها في ولعل   ،منذ نشأتها (إسرائيل)تطرحها 

ضية في األساس الق ألنَّ  الفلسطينية موضوع القضيةلبَّ  الذي يعتبر موضوع الالجئينفيما يخص و 
لى أو قضية موقف وسط بين موقفين ع ،كانت قضية الالجئين، وقضية الالجئين ليست قضية حل وسط

 ؛سطينيون وموقف العودة الذي يريده الفل (،سرائيل)إيده طرفي نقيض، موقف وسط بين الترانسفير الذي تر 
 ،هوديةي من طرح موضوع اًلعتراف الفلسطيني بالدولة اإلسرائيلية كدولةٍ  يون سرائيلالقادة اإلهدف  :ولذلك

ة كما راك الجغرافي في عصر العولمالحِّ  حل قضية الالجئين خارج حدود الدولة اليهودية في فلسطين، ألنَّ 
 :ولذلك ؛ه لم يعد هناك أي معنى للوطن أو الجنسيةن  إبحيث  ،تجاوز حدود الدولة الوطنية (سرائيل)إتقول 

و دمقرطة قضية ه األخيرة اه، والحل كما تر (سرائيل)إمات الفلسطينية قرار سياسي ًلبتزاز يكون بقاء المخي  
ة األخرى، منفصل عن الحال شكلٍ درس كل حالة منها بتُ  ،فردية الالجئين باعتبارها قضية إنسانية لحاًلتٍ 

الذي ترجع جذوره الفكرية  "حيروت"حزب  ي فيقيادال "Israel Eldad אלדד ישראל يسرائيل الداد"ولكن 
عصر الحريات  نَّ أالذي تقوم فلسفته في اإلرهاب على فكرة  "،جابوتنسكي"ر اليهودي لى المفك  إاإلرهابية 

وًل  ،مكانه عالم جديد يرفض النزعة اإلنسانية وحلَّ  ،قد ذهبيات الذي يعترف بحقوق اآلخرين ننساواإل
لعقل ا بل يستند على األنانية القومية لتأكيد وجوده الذي ًل يزدهر في ظل ِّ  ؛لى حقوق اآلخرينإ يلتفت إطالقاا 

رب ب من العالحيوية الجسدية، وكان يعارض أي محاولة من قبل اليهود للتقر   ولكن في ظل ِّ  ،واألخالق
 אריה ارييه الداد"وعلى نفس طريقه سار ابنه  .ه ًل وجود للعرب في فلسطينن  إ :وكان يقول ،قافة العربيةوالث

، وهو من قيادات حزب اًلتحاد الوطني الصهيوني الذي يدعم فكرة ترحيل وتهجير "Ariyeh Eldad אלדד
 .2(رض الميعاد)أعن  فلسطينيكل من هو 

خطر اًلعتراف بيهودية الدولة يعني اعتبار نضال  وهي أنَّ  وباإلمكان إضافة نقطة مهمة جداا،
هابيين حاربوا د إر هم كانوا مجر  الفلسطينيين منذ مطلع القرن الفائت وحتى يومنا هذا ًلغياا وًل قيمة له؛ وأن  

والعرب هم  ،ان فلسطين األصليينيصبح اليهود هم سك   :وبالتالي من حقوق األخيرين؛اليهود ألخذ حق هو 
 دخالء الذين كانوا يغتصبون حق هم.ال

 4 يف األردنية العقبة مدينة في" שרון אריאל أرئيل شارون " رئيس الوزراء اإلسرائيلي منذ خطابو 
بوش " ريكياألم دولة يهودية، وتأكيد الرئيس (بإسرائيل)، والذي طالب فيه باًلعتراف 2001 )يونيو( حزيران
يهود "أ لالحقية اسرائيلاإل حكومةالذه الفكرة، وحتى عودة رئيس في المقام نفسه على ه هفي خطاب "اًلبن

                                                                 
 .36جع سابق: صعبير ثابت، مر  1
 /http://samanews.ps/ar/post/138491حجازي محمد مرجع سابق:  2
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وبتصاعد وتيرة إصرار حكومة  .2006 عام إلى التأكيد عليها مرة أخرى في مؤتمر أنابوليس" أولمرت
 .1"الدولة القومية اليهودية" على تمرير مشروع قانون " نتنياهو"

 الباب أمام عودة إغالق أولها:ثمة العديد من التداعيات على المشروع السياسي الفلسطيني؛ و 
حيث قام الكنيست  ،3142تهجيرهم من خالل عملية التطهير العرقي في عام  الالجئين الفلسطينيين الذين تمَّ 

م ية الدولة الذي قد  بضرورة تعميق فكرة يهود ،2001تموز )يوليو(  37اإلسرائيلي بإصدار قرار بتاريخ 
في  وقد جاء. أصوات وعارضه ثمانيةصوتاا  27وفاز بأغلبية  ،ليكودالمشروعه األعضاء البرلمانيون لكتلة 

لقانون ة، ًل من الناحية التاريخية، وًل من ناحية امناطق ليست محتل  " وقطاع غزةتعتبر الضفة الغربية  :نصه
 وقد دعا القرار إلى مواصلة تعزيز المستعمرات (".إسرائيل)الدولي، وًل بموجب اًلتفاقيات التي وق عتها 

لى التمس   ة القدس، متها السيادة المطلقة على مدينك بثوابت الصهيونية وفي مقد  الصهيونية وتطويرها، وا 
  .2ناطق األمنية الغربية والمناطق األمنية الشرقيةواًلحتفاظ بالم

 ن، محاولة جذب مزيد م"يهودية إسرائيل" نها عملية تعميم فكرةتضم  تومن األهداف األخرى التي 
التوسعية  (إسرائيل) اليهود هم المادة البشرية لتحقيق أهداف يهود العالم إليها، فالحركة الصهيونية تعتبر كل

أنه على أخرى. علماا ب المشروع الصهيوني برمته في المنطقة العربية من جهةٍ  ستمرارمن جهة، وركيزة ًل
 اإلسرائيلية المتعاقبة لم تستطع جذب سوى ستة عقود على إنشائها، فإن الحكومات أكثر مرور الرغم من

ذب مزيد ج المناسبات للتأكيد على أهمية يستغل قادتها كل :، ولهذا(إسرائيل)من يهود العالم إلى  40%
 .3إليهامن يهود العالم إلى 

هو الشعار األنجع إلنهاء حق الالجئين  ،تعميم هذا المصطلح فجأة أن   (إسرائيل) اكتشفت فقد
زاحة األساس القانوني لهذا الحق والحلم واألمل من أجندة األمم المتحدة الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم ، وا 
معية العامة لألمم الصادر عن الج (314)وهذا األساس هو القرار  ،4بدايةا لشطب الحقوق الفلسطينية

، والداعي إلى عودة الالجئين الفلسطينيين في أقرب فرصة 3142كانون األول )ديسمبر(  33المتحدة في 
 اء اللجوء القسري.ممكنة، والتعويض عن األضرار التي لحقت بهم جر  

                                                                 
 .3(، دولة يهودية وديمقراطية، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ص 2033عزمي بشارة، )يناير  1
 
 ؛2006السهلي، نبيل، "يهودية الدولة أم يهودية لدولة إسرائيل"، الجزيرة نت،  2

http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/05c79e4a-430d-
4d8a-b2ef-63ac462fdf2d 

 .1عبير ثابت، مرجع سابق: ص 3
 ؛ 21/32/2034على حقوق الشعب الفلسطيني"، موقع مسارات،  "الدولة اليهودي ة"التحذير من تداعيات إقرار قانون  4

http://www.masarat.ps/ar/content 
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ي المحتلة سطينيين في األراضير المواطنين الفللتحقيق ذلك من خالل طرد وتهج )إسرائيل( وتسعى
يحملون تراخيص إقامة يمكن إلغاؤها في أي وقت، األمر الذي  ،1أو تعتبرهم غرباء ،3176و 3142 يلعام

وبناء الجدار الفاصل في  ،2005غزة عام قطاع منذ زمن، فعملية اًلنسحاب من  (إسرائيل)تسعى إليه 
ق الحفاظ على ي سياق ديموغرافي يهودي في مدينة القدس يأتي فتحقيق تفو  بالضفة الغربية، واهتمامها 

 نساناألرض لفرض واقع جديد يستهدف اإل وذلك من خالل ممارساتها العملية على ،يهودية الدولة
ت القانون قوربط مصيره باإلرادة اإلسرائيلية، فعملت على ربط شبكتي الهاتف والمياه بها، وطب   ،الفلسطيني

التعليم  وطبقت مناهج ،رائيلي على فلسطيني القدس، ونقلت الوزارات والدوائر الحكومية إلى المدينةاإلس
 ،نةتهويد المدي إلىف واتبعت ذلك بسلسة إجراءات تهدف في نهاية المطا. 2 اليهودي على المدارس العربية

ثر من خصة بناء أكفعملت على تعقيد مسألة الحصول على رخص البناء، حيث يستغرق الحصول على ر 
ألف دوًلر، في حين يحصل اليهودي على الرخصة خالل أقل من ستة  20سنوات، وبكلفة تصل إلى  5

جل أمن  ،للخروج من مدينة القدس الذي يؤدي إلى دفع الكثير من العائالت الفلسطينية ،أشهر وبكلفة رمزية
بعودة الفلسطينيين  السماحس، باإلضافة إلى عدم تأسيس بيوت ألبنائهم في ضواحي مدينة رام هللا والبيرة ونابل

 .3فلسطيني 70000 نحو بلغ عددهم الذين 3176 عام جبروا على مغادرة المدينة إثر حربأُ الذين 

كما أن ازدياد وتيرة اًلستيطان اليهودي في الضفة الغربية تحديداا يعب ر بشكٍل رئيسي عن فكرة 
هذه الفكرة أن ه ًل مجال إلنشاء )إسرائيل( وا عالنها دولة يهودية دون يهودية الدولة، حيث يرى القائمون عن 

ل حجر الزاوية نَّ هذا اًلستيطان يشك   في إنشاء )إسرائيل( وا عالنها دولة يهودية. وعلى الرغم اًلستيطان، وا 
إًلَّ –تعبير لإْن جاز ا–من المحاوًلت الفلسطينية الهادفة إلى الحد ِّ من ظاهرة اًلستيطان اليهودي ومقاومته 

أنَّ هذه المحاوًلت تعتبر خجولة في شكلها ومضمونها ولم ترَق إلى مستوى مواجهة هذه الظاهرة خصوصاا 
وأنَّ الساحة الفلسطينية ًل زالت منقسمة على نفسها سياسياا وجغرافياا. لقد قامت السلطة الفلسطينية بالعديد 

بار )إسرائيل( على وقف اًلستيطان، إًلَّ أنَّ هذه من المحاوًلت على الصعيدين المحل ي والدولي إلج
المحاوًلت لم تثمر عن أي نجاح؛ بل بالعكس فإنَّ )إسرائيل( ًل زالت تمعن في اًلستيطان، ومصادرة 
األراضي، وتهويد مدينة القدس، وتجترح من أجل ذلك، وتسن  القوانين والتشريعات الهادفة إلى إعطاء 

 .4لهذه العمليةالشرعية والغطاء القانوني 

                                                                 
 ؛1/2/2034عربي،  BBC، "اًلعتراف بإسرائيل دولة يهودية يعرقل محادثات السالم" ، ،يوًلندي نيل 1

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/02/140202_israeli_palestinian_peace_talks 
 في موغرافيالدي الجغرافي الواقع لتغيير الهادفة اإلسرائيلية واإلجراءات السياسات ظل في القدس مدينة مستقبل" كمال األسطل، ، 2

 http://info.wafa.ps/pdf/future_of_Jerusalem.pdfوكالة وفا؛  "،3176 عام بعد المدينة
 .207-204(، تاريخ القدس، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عم ان، ص 2035تيسير جبارة، وآخرون ) 3
(، اًلعتراف بإسرائيل دولة يهودية وتأثيرها على إقامة دولة فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 2035عماد أحمد سالمة، ) 4

 .14النجاح الوطنية، نابلس، ص 
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ن إلى عن رفض عودة الالجئين الفلسطينيي "تسيفي ليفيني"الخارجية السابقة  رت وزيرة وقد عب  
وفي فترة الحملة  ،2001-2007 بين عامي أراضيهم صراحة أثناء المفاوضات مع الجانب الفلسطيني

ة دة غير قابلوالقدس الموح   ،دولة للشعب اليهودي (إسرائيل)وقالت:  ،2031اًلنتخابية التاسعة عشر لعام 
، وًل (إسرائيل)وًل عودة لالجئين إلى  ة،سن 1000والشعب اليهودي منذ  (ائيلإسر )للتقسيم وهي عاصمة 

قضية  تجاه لها أي مسؤوليةبمعاناتهم ولكنها لن تعلن تحم   وستقر ،تجاه قضية الالجئين لهاأية مسؤولية 
روا وطردوا من الدول العربية، كما ستطالب بتوطين للذين هج  إضافة معاناة اليهود االالجئين، وستشترط 

 .ية نهائياا وعدم عودتهم إلى األراضي الفلسطين ،الفلسطينيين في أماكن تواجدهم في الدول العربية واألجنبية
روط ومعايير وذلك وفق ش يها،من الالجئين الفلسطينيين إل السماح لعودة عدد محدود جداا  (إسرائيل)وقد تقبل 

  .1عائد فقط آًلفشخص كل سنة ولمدة خمس سنوات، أي ما مجموعه خمس  3000إنسانية وبمعدل 

اف ض اًلعتر وترف ،لالجئين الفلسطينيينلقضية ا دائماا  (إسرائيل)رت تنك  وفي السياق نفسه: 
ما في  شكلٍ ب مع الفلسطينيين ل إلى تسويةٍ التوص  ه باإلمكان أن   (إسرائيل)تدعي  :. في المقابلهابوجود

ومن خالل ممارساتها على أرض  كدولة احتالل هاإلى قضية الالجئين. لكن   ق المستقبل، من دون التطر  
ة الفلسطينية في الدول من الالجئين تطبيق حق العودة ولو لقسمٍ  ، تمنعالواقع في الضفة الغربية خصوصاا 

 .المأمولة

ن قضية الالجئي)األمن القومي" في جامعة تل أبيب بعنوان  دراسة عن "معهد أبحاث فقد صدرت
 ."غيالت –ينفيلد يهودا غر "ها الخبير اإلسرائيلي في النزاعات اإلقليمية ، أعد  (الفلسطينيين ومصلحة إسرائيل

، هارج حدودفلسطينيين خامصلحة واضحة في بلورة حلول لقضية الالجئين ال (إلسرائيل) أنَّ  :ورأت الدراسة
عن  يد جداا كهذا بع مفهوماا  ها، رغم أنَّ "قضية الالجئين ًل تخص   مع هذه القضية يعتبر أنَّ  هاتعامللكن 
جوهر الحل لقضية الالجئين هو خارج حدودها  هو أنَّ  (إسرائيل)التقدير في  إذ على الرغم من أنَّ  ،الواقع

الرمزية  :في كافة المستويات (إسرائيل)قضية الالجئين بمجملها تخص  الدائمة هو تقدير واقعي، فإنَّ 
ن من ات آًلف الالجئيأية إمكانية لحل قضية الالجئين ستجلب مئ إذ أنَّ  ،األمنية واًلقتصادية وخصوصاا 

 .هاقريب من حدود واألردن إلى مكانٍ  البنان وسوري

ُتضم ومناطق س ،كون في الضفة الغربية وقطاع غزةوتنطلق الدراسة من أن توطين الالجئين سي  
يعاب األولى هي أن يتم است (إسرائيل)مصلحة  أنَّ  :ة الفلسطينية في إطار اتفاق دائم. وأضافتإلى الدول

هذه المجموعة بأفضل حال في المجتمع واًلقتصاد والدولة الفلسطينية عندما تقوم، إذ أن الفشل في استيعاب 
 ار المجتمع الفلسطينييؤدي إلى انهي نه أنْ الالجئين الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية المستقبلية ليس من شأ

                                                                 
م لة العلو "، مجأثر إقرار قانون يهودية الدولة على المشروع السياسي الفلسطيني"(، 2036هادي الشيب، ؛ حنايشه، جمال )مارس  1

 .341السياسية والقانون، إصدار المركز الديمقراطي العربي، العدد الثاني، ص 
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ن   اع خلق ظروف لحل الصر . والمطلوب (إسرائيل)أمني كبير عند حدود  سياسي ما إلى وضع تحد  فقط، وا 
 أنَّ  :وأضافت الدراسة .واستيعاب ًلئق لمئات آًلف الالجئين في الضفة الغربية ،الفلسطيني اإلسرائيلي

أكبر للمنطقة  ستقراراا سيمنح ا (إسرائيل)مع  قاا من الناحيتين اًلقتصادية واألمنية، ومنس   اا مستقر   فلسطينياا  نظاماا 
ويشجع اقتصادها بواسطة إنشاء أسواق جديدة للتجارة  (،إسرائيل)ها، وسيخفف العبء األمني على كل  

ن  ة سأهمية أكبر، ليس كبديل لعملي اًلقتصادي السالم اكتسابوالتصدير. وهذا مثال واضح على  ما ياسية، وا 
 .اقتصادي سالم دون تستمر من  عملية سياسية ًل يمكنها أنْ  ألنَّ 

 ، وأنْ (رائيلإس)تطوير خطة نظرية لتوطين ًلجئين فلسطينيين خارج حدود وتهدف هذه الدراسة إلى 
 يكون باإلمكان تطبيقها في إطار اتفاق على أساس حل الدولتين القوميتين، وكمرحلة في عملية سياسية

"الخطة  ذهه أنَّ  :. واعتبرت الدراسةن في إطار عملية سياسية أو اتفاقنحو اتفاق، وحتى كخطوة ًل تكو 
 .1تحظى بتأييد ودعم المجتمع الدولي النظرية" من شأنها أنْ 

 اقٍ ل ًلتفًل يمكن التوص  مثلما ه الدراسة على أن   تدشد  : من حق العودة (إسرائيل)موقف وعن  
ل إلى ن التوص  ه ًل يمك، فإن  (إسرائيل)جميع الالجئين إلى داخل  بعودة إطارهفلسطيني ُيسمح في  إسرائيلي
ية مسؤولية معينة عن قض (إسرائيل)تتحمل في إطارها  ،بين الجانبين ًل يشمل عناصر رمزية اتفاقٍ 

سطينيين عودة لالجئين الفلل ه "ًل حقللدراسة، أن   اإلسرائيلي الرسمي يدعي وفقاا الموقف  إذ أنَّ  ،الالجئين
 ؛مجوعتين إقليمي بين صراعه ًل توجد سابقة لوضع يجعل فيه حل وعائالتهم بموجب القانون الدولي، وأن  

لمصير، ق فيها حقها في تقرير االمجموعة األولى تستوعب أفراد المجموعة الثانية في األراضي التي تطب  
لن توافق بأي حال على عودة  (إسرائيل) فإنَّ  :لذلك .رعلى الحق في تقرير المصي ل خطراا تشك   بصورةٍ 

يهود أ"رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق ًلجئين فلسطينيين إلى داخل حدودها، على الرغم من موافقة 
 .2(إسرائيل)أنابوليس، على عودة رمزية لخمسة آًلف ًلجئ فلسطيني إلى داخل  مؤتمرخالل  "أولمرت

 عد حربب يهاإللربط اليهود الذين هاجروا من الدول العربية  (إسرائيل)تسعى من ناحيٍة أخرى: و 
طالب بموجبه قانون ي بقضية الالجئين الفلسطينيين، حيث أصدر الكنيست اإلسرائيلي مشروع 3142عام 

تركوا ورائهم و  (،إسرائيلـ )بهجرتهم ل فقدوها يالتوذلك لضمان حقوقهم  ،مالتعويضهم في إطار عملية الس
  .3يملكون  كل ما

                                                                 
 ؛25/2/2036بالل ضاهر، "دراسة إسرائيلية جديدة تدعو إلى توطين الالجئين في الضفة الغربية"، قادرون معاا،  1

http://wecanlp.com/index.php/2017-02-23-19-06-31/item/1528-2017-08-25-10-37-32 
 بالل ضاهر مرجع سابق: ،. 2
 .22عبير ثابت، مرجع سابق: ، ص  3
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فض القيادة حول ر  "نتنياهو"أقوال  الفلسطيني، اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدوليو  
يجب  (إسرائيل)اني، وقضية تلزمنا اًلستعداد لطرح التبادل السك   "بيهودية إسرائيل"الفلسطينية اًلعتراف 

 وأضاف عيسى .المهمة في المفاوضاتحدى القضايا وتحويلها إلى إ ،وضعها على طاولة المفاوضات
وتقوية الطابع اليهودي  ،ديمغرافياا وسياسياا  3142ضعاف فلسطينيي عام إيكمن ب "نتنياهو"هدف  نَّ إقائالا: "

قليمياا ودولياا من جهة، وسعي المؤس   (إلسرائيل) سة اإلسرائيلية إلى تسويق فكرة تبادل األراضي عربياا وا 
 م خطرهتتعامل مع عرب الداخل على أن   (إسرائيل) ما أنَّ سي   ًل ،قهاي الذي يؤر  مدفوعة بالهاجس الديمغراف

ج لهذا ترو   (إسرائيل) ن  إ :ص منه من جهة أخرى". ويقول عيسىيجب التخل   "،يهودية الدولة"على مفهوم 
ات في مسعى لحل إشكاليات ومشاكل سياسية إقليمية عبر ابتزاز سياسي يالطرح منذ بداية التسعين

 ،ودفعهم لتقديم تنازًلت سياسية ،والتشكيك في مواطنتهم ،3142للفلسطينيين الذين يعيشون في أراضي عام 
 د من هويتهم الوطنية.والتجر  

هو الشعار األنجع إلنهاء حق الالجئين الفلسطينيين  ،طرح شعار يهودية الدولة نَّ إ: "واختتم قائالا 
زاحة األس اس القانوني لهذا الحق والحلم واألمل من أجندة األمم المتحدة، في العودة إلى وطنهم، وتصفية وا 

والداعي إلى عودة الالجئين الفلسطينيين  (،314)بداية لشطب الحق الفلسطيني والمقصد هنا شطب القرار 
  .1والتعويض عن اإلضرار التي لحقت بهم جراء اللجوء القسري ،فرصة ممكنة أقربفي 

 (سرائيلإ)محاولة  ن  إ :لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي قالت عضو اللجنة التنفيذيةو 
ط توراتي ولوجية عقائدية، ومحاولة لربييدأجبار الفلسطينيين على اًلعتراف بدولة يهودية يعتبر قضية إ

يجاد ا  خر، و ى يلغي الطرف اآلهودية الدولة مسم  ي نَّ إ :ضافتأو  ض فلسطين منذ القدم.ر أليهود على بتواجد ا
 ل تشريعاا ، ويمث  يةاًلنتدابرض فلسطين أعلى واًلستمرارية  ،رواية تنفي الوجود الفلسطيني والحق الفلسطيني

لم له الحق هودي في العاي يأ المواطن الفلسطيني، وأنَّ  ضدَّ  (ائيلإسر )للعنصرية والتمييز الذي تمارسه 
ية الالجئين راف يلغي قضن مثل هذا اًلعتأدة حد غيرهم بالسكن فيها، مؤك  وًل يحق أل ،لى فلسطينإبالعودة 
سرائيلي عن الجريمة والمأساة لالجئين الفلسطينيين م، كما يلغي مسؤولية اًلحتالل اإللى ديارهإبالعودة 
  .2وتشريدهم

 الدولة، يهودية قانون أخطر ما في  أن   :وضح النائب العربي في الكنيست جمال زحالقةأمن جهته، 
ع العنصرية شر  ه يووصف القانون بالخطير ألن   هو "تحديد طبيعة دولة إسرائيل بأنها بالد اليهود وملك لهم".

                                                                 
مة و د. حنا عيسى: يهودية الدولة هو الشعار األنجع إلنهاء حق الالجئين الفلسطينيين في العودة"، دائرة شئون الالجئين حركة المقا 1

  http://drah.ps/ar/index.php?act=post&id=8143؛30/2/2034اإلسالمية )حماس(، 
 
 ؛32/3/2034، 24عشراوي: يهودية الدولة تلغي كل الحقوق الفلسطينية"، موقع فلسطين  2

https://www.pal24.net/news/19868.html 
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له أبعاده على قضية الالجئين، بما يعني منع عودتهم، وبموجبه سيصبح العرب  ثابتاا  ويجعلها دستوراا 
غزة اع قطو  الغربية سطينيي الضفةا عن انعكاسات هذا القانون على فلأم   مواطنين من الدرجة الثانية.
 .1لتحققلتين، إذ يجعله غير قابل له يمنع الالجئين من العودة ويشطب حل الدو والقدس الشرقية، فأوضح أن  

ومهما يكن من أمر: فإنَّ حق العودة لالجئين الفلسطينيين يتجل ى بأن ه حٌق أساسي لمن ُهج ر من 
ة الفلسطينيين المهج رين والالجئين، وهذا الحق كفلته األعراف أرضه وُأبعد عنها قسراا، وهذا حال غالبي

والمعاهدات والقوانين الدولية كافة، ليس هذا فحسب؛ بل إنَّ حق العودة هذا ًل يمكن أْن يسقط بالتقادم، وًل 
ن ييمكن أْن يكون مجاًلا للمساومة السياسية، أو الحلول المؤق تة، وهذا ما وقع به الساسة الفلسطينيون ح
 . 2تعاطوا مع هذه القضية، وتكرار تأجيلها وتأجيل البحث بها منذ بدء المفاوضات مع الطرف اإلسرائيلي

 نتائج وتوصيات الدراسة

 أوًَّل: النتائج

 في ختام الدراسة التي بين أيدينا باإلمكان التوّصل لعدٍد من النتائج منها:

  عام نتنياهو بنيامين" رئيس الوزراء اإلسرائيلي لم تكن فكرة جديدة اخترعها "يهودية الدولة"فكرة إن "
ينما منحت ح في بريطانيا تحديداا، البروتستانتية المسيحية الحركة ؛ بل يعود أصلها إلى2006

 ي.القول والرأ أتباعها الحق في فهم الكتب السماوية، ودعت لحرية
  بازل  ؤتمرمبعد انتهاء  "رتزله"من خالل يوميات  ترستك   ودية في فلسطينفكرة إنشاء دولة يهإن

 الصهيوني.
  كان أول تقرير بريطاني يتمَّ فيه اإلقرار 1111إن تقرير اللجنة الملكية البريطانية )لجنة بيل( لعام ،

 يهودية، األخرىو  األردن، شرق إمارة  إلى ُتضم عربية إحداهما: بتقسيم فلسطين اًلنتدابية إلى دولتين
 .البريطاني اًلنتداب سلطة تحت يافا إلى ممرٍ  عم سةالمقد   األماكن إبقاء مع

 ( لعام 323إن القرار األممي رقم )الذي صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، هو الذي  3146
الذي بمقتضاه و  يهودية واألخرى عربية، إحداهماثب ت رسمياا تقسيم فلسطين اًلنتدابية إلى دولتين: 

 .3142تمَّ اإلعالن عن قيام دولة )إسرائيل( في عام 

                                                                 
 ؛25/33/2034، يهودية إسرائيل قانون يشطب العودة وحل الدولتين"، الجزيرة نت 1

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/11/25/-وحل-العودة-يشطب-قانون -إسرائيل-يهودية-
 الدولتين
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  فية القضية تص انصب ت أساساا في من وراء طرح فكرة الدولة اليهودية يينسرائيلالقادة اإلأهداف إن
من  (سرائيل)إل وتحوي ،واعتبار الفلسطينيين غزاة أجانب نهائياا، الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني

 .لى حقيقة طبيعيةإ سياسيةٍ  إمكانيةٍ 
 لم  لةالقادة اإلسرائيليين بخصوص يهودية الدو  العربية على تصريحاتو ة الفعل الفلسطينية رد   إن

لى أرض ع إلى مرحلة الفعل الذي يمنع تطبيقها فعلياا  تنتقلولم  ،تتعدَّ مجرد اًلستنكار واإلدانة
ظراا جانب األردن لفكرة يهودية الدولة ن الواقع. ومع ذلك: فثمة رفض فلسطيني وعربي خصوصاا من

 كافة. لمخاطرها الجسيمة على ملفات القضية الفلسطينية
  إن تطبيق يهودية الدولة على أرض الواقع واًلعتراف به فلسطينياا، يعني فقدان الالجئين الفلسطينيين

دوا منها عام  صير فلسطيني عام ، وكذلك يضع م3142حق هم تماماا بالعودة إلى ديارهم التي ُشرُّ
في مهب الريح، ما قد يؤد ي إلى طردهم من أراضيهم التي يعيشون عليها منذ آًلف السنين  3142

 إلى الدولة الفلسطينية المزمع قيامها مستقبالا.

 ثانيًا: التوصيات

 وتوصي الدراسة بالتالي: 

  ع الدولة تطبيق مشرو يجب على القيادة الفلسطينية وبدعٍم عربي قوي، العمل حثيثاا على إفشال
ن القادة اإلسرائيليون من تنفيذه واإلضرار بملفات القضية الفلسطينية كافة.  اليهودية، لكيال يتمك 

 ك بثابٍت مهٍم من ثوابت القضية الفلسطينية، وهو التصميم على  يجب على القيادة الفلسطينية التمس 
حل قضية الالجئين الفلسطينيين بما يتالءم وحفظ حقوقهم التاريخية وعدم اًلنتقاص منها، من خالل 

دوا منها عام   . 3142عودتهم إلى أراضيهم التي ُشر 
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