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 هداءإلا
 لرَِّحيمِ ا الرَّْحَمنِ  اللَّهِ  ِبْسمِ 

 "وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اللّهُ فَسَيَرَى اعْمَلُواْ وَقُلِ"

 إال اللحظات تطيب وال بطاعتك، إال النهار يطيب وال بشكرك، إال الليل يطيب ال إلهي
 مانة،األ وأدى الرسالة غل  ب ن  م   إلى برؤيتك، إال الجنة تطيب وال بعفوك، إال اآلخرة تطيب وال بذكرك،
 . وسلم عليه اهلل صلى محمد سيدنا العالمين، ونور الرحمة نبي إلى األمة، ونصح

 سمها أحمل ن  م   إلى انتظار، بدون العطاء علمني ن  م   إلى والوقار، بالهيبة اهلل كلله ن  م   إلى
 ستبقىو  ،انتظار طول بعد قطافها حان قد ثماًرا لترى عمرك في يمد أن اهلل ن  م   أرجو افتخار، بكل

لى الغد وفي اليوم بها أهتدي انجومً  كلماتك  (.العزيز والدي)،األبد وا 

لى الحب معنى إلى الحياة، في مالكي إلى  وسر الحياة بسمة إلى والتفاني، الحنان معنى وا 
 (. الحبيبة أمي) .جراحي بلسم وحنانها نجاحي سر   هاؤ دعا كان ن  م   إلى الوجود،

 أكتسب بوجودها ن  م   إلى حياتي، ظلمة تنير متقدة شمعة إلى تمد،أع اوعليه أكبر بها ن  م   إلى
 (.الغالية زوجتي) .الحياة معنى معها عرفت ن  م   إلى لها، حدود ال ومحبة قوة

ني وأخواتي اخو إ. )هناء في العيشوكان معهم  ،في هذه الحياة لي سنًدا كانوا ن  م   إلى
 األعزاء(.

 ونور أوالدي بهم الحياة تحلو ن  م   إلى ضحكتهم في ادةوالسع بعينهم، التفاؤل أرى ن  م   إلى
 . ومسك( .عاصم آية. .يارا .النا .)تاال عيوني،

 اإلدارة أكاديمية الشامخ والصرح وأسرتي، وأهلي أحبائي ولكل وزمالئي، يورفاق أصدقائي إلى
 الحب كل نيم لهم ومكان زمان كل في العلم طلبة إلى العمل، في المتفانية وكوادرها والسياسة
  . المتواضع البحث هذا هديأ   جميًعا إليكم والوفاء،

 عبد اهلل علي فرج/ الباحث
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 شكر وتقدير
، وصلوات اهلل أحمده وأشكر له أواًل وآخًرا، ظاهًرا وباطًنا هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد  

تبع هداه إلى يوم  ن  م  وسالمه على سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آلة وصحبه أجمعين، و 
 الدين. وبعد:

)سورة لقمان، اآلية "  لِنَفْسِهِ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ وَمَن لِلَّهِ اشْكُرْ أَنِ الْحِكْمَةَ لُقْمَانَ آتَيْنَا وَلَقَدْانطالًقا من قول اهلل عز وجل: "

)أخرجه أبو داود ن ال يشكر الناس" اهلل عليه وسلم: "ال يشكر اهلل، م ىوامتثااًل لقول النبي صل   (،12
 (.4811حديث رقم  –بإسناد صيحي 

أتقدم بخالص الشكر والتقدير واالمتنان، إلى الدكتور خالد رجب شعبان )حفظه اهلل( الذي أضاء لي 
، أتقدم له الدراسةالسبيل بنور المعرفة، والنهر المتدفق بالعطاء، الذي منحني القدر فرصة إشرافه على 

لشكر والعرفان على اهتمامه، وحسن توجيهاته، وآرائه القيمة، وملحوظاته العلمية، التي كان بجزيل ا
 بشكلها الحالي.  الدراسةلها األثر الكبير في إخراج هذه 

إبراهيم محمد المصري  إلى عضوي لجنة المناقشة الدكتور .كما وأتقدم بالشكر والتقدير واالمتنان
 اهلل(. ا)حفظهسعيد سرور ة نعمة )حفظه اهلل(، والدكتور 

 –السياسة للدراسات العليا " في فلسطين و كما أتقدم بأسمى آيات الشكر واالمتنان إلى "أكاديمية اإلدارة 
 قطاع غزة رئيًسا وهيئة تدريس.  

إثراء أسهم في أي جهد أو مشورة أو رأي أو نصيحة علمية، عملت على  ن  وأتقدم بالشكر إلى كل م  
رفيقة دربي زوجتي الغالية التي كانت لي سنًدا وداعًما لنيل درجة ا الشكر أيضً ، وأخص بالدراسة

 العلمية. لدراسةنجاز هذه اا  الماجستير و 
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 ملخص الدراسة

إلى توضيح المقصود باليسار اإلسرائيلي، وارتباطه بإنشاء دولة لليهود، كذلك  الدراسة هدفت
والتحليل أهم أسباب أزمة اليسار في  سة بالبحثاتبيان تركيبة اليسار في إسرائيل، وتناولت الدر 

إسرائيل، باإلضافة إلى تسليط الضوء على تداعيات أزمة اليسار في إسرائيل على األمن القومي 
 اإلسرائيلي.

 هو المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج تحليل النظم، والمنهج السلوكي.والمنهج المستخدم في الدراسة 

الفصل األول عن  تناولعة فصول، كل فصل ينقسم إلى مبحثين، حيث إلى أرب وتنقسم الدراسة
الفصل الثاني عن أحزاب اليسار في إسرائيل، وشرح تطور اليسار  واستعرضاإلطار العام للدراسة، 
يدلوجية األزمة األو  في إسرائيلأزمة اليسار فقد تطرق إلى الفصل الثالث  وأماوتركيبته في إسرائيل، 

الفصل الرابع عن تداعيات أزمة اليسار على األمن  تحدثاليسار في الحياة السياسية، و والبنيوية ودور 
القومي اإلسرائيلي، وتطرق لتداعيات أزمة اليسار على الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

 عد االستراتيجي لتداعيات أزمة اليسار على األمن القومي اإلسرائيلي. وينظر للب  
ها أبرزت مدى ارتباط اليسار في إسرائيل في تحقيق األمن القومي في أن  الدراسة  وتنبع أهمية

اإلسرائيلي، وزيادة الوعي؛ ألهمية التحوالت الحاصلة داخل المجتمع اإلسرائيلي، وانعكاسها على األمن 
خلية في التحوالت الدا بالمعلومات والمبادرات ومحاولة فهمالقومي، وتزويد صانعي القرار الفلسطيني 

 إسرائيل.
 ة إسرائيل، وهو األقرب إسرائيلًيااليسار الصهيوني هو االتجاه المؤسس لدول إلى أن  وتوصلت الدراسة 

ب الظروف السياسية سبح األمن في إسرائيل متبدل   وأن  ، إلى اإلقرار بحقوق الشعب الفلسطيني
كونه مجتمع  ؛د من العوامل الديمغرافيةوالعسكرية، باإلضافة إلى تأثر الرأي العام اإلسرائيلي بالعدي

 غوية.يحتوي على العديد من الطوائف والجماعات اليهودية المختلفة في األصول العرقية والل  
في تاريخ اليسار  شك لت منعطًفا مهًماكما ويعتبر اندالع انتفاضة األقصى من أهم العوامل التي 

 اإلسرائيلي.



 
 

 و 
 

، وبدعم التكتالت م1948بلية تضم اليسار من قبل عرب عام أي حكومة مستقبدعم  وأوصت الدراسة

 من جديد. هبهدف إعطاء فرصة لليسار لفرض نفس ؛الصغيرة المساندة لليسار في إسرائيل
، من خالل دعم وتوعية عرب لتأثير في صناعة القراروالعمل على تشكيل جسم فلسطيني قادر على ا

براز دورهم م1948  في الكنيست وتشكيل الحكومة. المهم بضرورة توحيد جهودهم، وا 



 
 

 ز 
 

 

 

Abstract 
 

 
This Study Aimed At illustrating The Concept Of (The Israeli Left), And The 

Engagement Of The Jews. Tis Study focuses Also On The Composition Of 

Israeli Left The Study illustrated With The Analysis The Main Reasons Of 

Israeli Left Dilemma In Israel The Study Gives A Light On The Effects Of 

Israeli Left Dilemma On Israeli National Security. The curriculum used in the 

study is analysis descriptive curriculum and systems analysis curriculum and 

the behavioral curriculum. The Study Has An Importance On Showing The 

Connection Of The Israeli Left On Achieving The Israeli National Security 

And Increasing The Awareness On Israeli Community Changes And It's 

Reflection On The National Security. 

This study is divided into four chapters. Each chapter contains two parts 

(courses) First chapter focuses on the study in general, the second talks about 

left parties in Israel and illustrating the left with it's composition, 

The third chapter talks about left wing delimma in Israel and focuses on the 

ideologic delimma and the left role in the political life, The fourth chapter 

takes about the consequences, of the crsis on Israel national security. Beside 

the delimma of the left on community, ecoromic and Political life and the 

consequences of this delimma on the Israeli national security.   

Moreover, Providing Palestinian Decision Makers With The Ability Of 

Underset Undoing The Changes Which are happening In Israel. The study 

reached a conclusion  that Israeli left is the founding trend of Israel, and it's 

the nearest in Israel to recognize Palestinian people rights and security in 

Israel depends on the political and military conditions.  

Besides, general Israeli public opinion is affected by many demographic 

factors as it is about a community that contains many Jewish communities 

and groups which differ in ethnics and linguistic orignins and at aqsauprising 

(Intifada) is considered one of the factors that constitutes an important turning 

point in Israeli left history.  

The study recommended supporting any future government which includes 

(the left) of 1948 Palestinian Arabs and supporting any small fronts which 
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support the Israeli Left, In order to give a chance to the left to reimpose itself 

again, Furthermore, forming a Palestinian front to be able to affect the 

Palestinian decision making through supporting 1948 Palestinian Arabs by 

supporting their efforts and emerging their duties in the Knesset and 

govemment formation.    
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 الفصل األول

 مقدمة 1.1

وى االجتماعية الطامحة إلى التقدم، وعن بر مفهوم اليسار بشكل عام عن جميع الق  يع  
وى ية الرامية إلى تحرير اإلنسان من االستغالل واالضطهاد، ومن ضمن هذه الق  الحركات االجتماع

والذي ينظر  اليسار،داخل أحزاب  اا متقدمً حيث تحتل مكانً  ،الطبقة العاملة والحركة العمالية
اليسار المعتدل بمعناه الواسع تصور اشتراكي ويمكن القول بأن  السياسية،بموضوعية إلى تطور الحياة 

 .مقراطي يولي دولة الرفاه بكامل معناها أهمية كبيرةدي –

ا لمعاملة متساوية لجميع مواطني الدولة يضً أسرائيل يرى التصور االشتراكي الديمقراطي أهمية إوفي 
عدد الساسة غير أن  م1967ولحل الصراع مع الفلسطينيين بحسب مبدأ دولتين لشعبين في حدود 

منذ قيام دولة  انبعثتجذور معسكر اليسار التي  ن  إ ،اجدً وجه قليل االسرائيليين المتمسكين بهذا الت
التي ب نيت  واالقتصادية االجتماعيةنى التنظيمية أو المبادئ إسرائيل تتشابه إلى حد كبير، سواء في الب  

يث ها ليست كذلك في القضايا السياسية، ح أن  اآلن إال   ىحت  و  االستيطانمن فترة  اعليها برامجها، بدءً 
والتباينات الشديدة تجاه القضايا السياسية وبخاصة السالم مع الفلسطينيين، حيث ال  االختالفاتتبرز 

ينظر إلى معسكر اليسار ككتلة واحدة في هذا الجانب، فهناك اليسار التقليدي وتمثله حركة ميرتس، 
وفي هذا  ،حزاب العربيةوهناك يسار الوسط ويمثله حزب العمل، ويسار اليسار وتمثله قوى السالم واأل

 .نشأة دولة إسرائيل هنا من التمييز بين نوعين من اليسار اإلسرائيلي صاحب د  ب   السياق ال

مع العمل في  اتحادهله حزب )المبام(، وذلك قبل النوع األول: هو اليسار الصهيوني الذي مث  
  .خرىويمثله اآلن حزب العمل وميرتس واألحزاب اليسارية األ ،السبعينيات

والنوع الثاني: اليسار الالصهيوني، وتزعمه الحزب الشيوعي اإلسرائيلي الذي يعتبر الصهيونية حركة 
، وقد نادى هذا الحزب منذ البداية بتطبيق قرارات األمم المتحدة، وبخاصة قرار التقسيم الذي استعمارية

 اهذا الحزب متمسكً  ستمراوقد  ،على إقامة دولتين في فلسطين، دولة عربية وأخرى يهودية نص  
 .النهايةى بموقفه حت  

بمصطلح  اكليً  امشاكل اليسار في السنوات األخيرة مرتبط ارتباطً  اليوم إلى اليسار يجد أن   المتتبع نلك
 ،تأثيره تقلص بشكل كبير وأن   ،ولم يعد له وزن في الحياة السياسية العالم،األزمة اليسارية في كل 
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 الفصل األول

اليسار  إسرائيل، ولكنائيل من التيارات التي قامت على أكتافها فكرة قيام دولة يعتبر اليسار في إسر و 
التطرف أدى و  االنتخابات،في كل  بشكل واضححيث تراجع  ،اليوم في أزمة حقيقية في إسرائيل

 الحاصل في إسرائيل خالل السنوات الماضية إلى تراجع كبير في أحزاب اليسار اإلسرائيلية.

الرتباط قضية األمن  ؛ نظًراالقضايا الرئيسية في الفكر السياسي اإلسرائيلي ويعتبر األمن من
بن  ددافي" األول بوجود دولة إسرائيل في المنطقة، وهذا واضح من خالل ما وصفة رئيس وزراء إسرائيل

للفرضيات األساسية لنظرية األمن اإلسرائيلي وتم تطويرها بعد ذلك، وانطلقت إسرائيل في  "نيو ور غ
وهذه القواعد ال تكون ثابتة في  ،اء نظرياتها األمنية على العوامل الديمغرافية واالقتصادية والسياسيةبن

ا كان موضوع األمن القومي اإلسرائيلي يتصدر قائمة ظل مفاهيم التوسع والسيطرة اإلسرائيلية، ولم  
بات الخاصة لهذه المسألة طلأصبح تحليل األوضاع والمت ،األهداف االستراتيجية الرئيسية لإلسرائيليين

لوجود دولة إسرائيل، وكل ذلك يرتبط بالحفاظ على األمن القومي اإلسرائيلي من المخاطر م رادًفا 
 والتهديدات الداخلية والخارجية.

 مشكلة الدراسة 1.2
 ةساسي في توليوذلك لدوره األ ؛سرائيلإالسياسية في  التياراتيعتبر اليسار اإلسرائيلي من أهم 

، ، من خالل دوره في بناء )الوطن القومي اليهودي( في فلسطينم1948الدولة منذ نشأتها عام قيادة 
 أجواءفي  تغيًرا عاًما ومن خالل األحداث التي توالت على أحزاب اليسار اإلسرائيلي، والتي أحدثت

 ارئيسيً  ه أحدث عاماًل ألن   ؛داخل أحزب اليسار، حيث كان لهم النفوذ شبه المطلق داخل إسرائيل
أخذ على عاتقه مهمات  بعد أن   اوخصوصً  ،لتحقيق الفكرة الصهيونية تحت ضغط التطور االشتراكي
 عملية أوضحت له الهدف الحقيقي الذي كان يعمل ألجله.

وهي عبارة عن أزمة  ،ةوتكمن مشكلة الدراسة في األزمة الحاصلة داخل أحزاب اليسار اإلسرائيلي
من عدم وصول هذه األحزاب لسدة الحكم، وتأثير  عن ذلكوما يترتب ، ، وأزمة في البرنامجداخلية

 ذلك على األمن القومي اإلسرائيلي.

 وهذا أفضى للسؤال الرئيسي التالي 

 ما تداعيات أزمة اليسار في إسرائيل على األمن القومي اإلسرائيلي؟ -
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 الفرعية التالية: ةوينبثق عنه األسئل

 ما مفهوم اليسار االسرائيلي ؟ .1

 ما تركيبة اليسار اإلسرائيلي؟ .2

 ما أسباب أزمة اليسار في إسرائيل؟ .3

 كيف أثرت أزمة اليسار على األمن القومي اإلسرائيلي؟ .4

 أهداف الدراسة  1.1
 نشاء دولة لليهود.إسرائيلي وارتباطه في توضيح المقصود باليسار اإل 

  .تبيان تركيبة اليسار في إسرائيل 

 سرائيل.إبراز أهم أسباب أزمة اليسار في إ 

 .تسليط الضوء على تداعيات أزمة اليسار في إسرائيل على األمن القومي اإلسرائيلي 

 أهمية الدراسة  1.1
 همية العلميةاأل

  ًفي غاية األهمية وهو أزمة اليسار في إسرائيل وانعكاسها على األمن القوومي  اتناولت موضوع
 اإلسرائيلي. 

 مستقبليةستفاد منه لدارسات ي   ن مرجعاً لتكو  العلميةباألبحاث  العربيةالمكتبة  اءثر إ. 

 سرائيلي.من القومي اإلسرائيل في تحقيق األإارتباط اليسار في  ىبرزت مدأ 

 همية العمليةاأل
  لدراسات سابقة في هذا الموضوع.  تأتي استكمااًل 

  زيوووادة الووووعي ألهميوووة التحووووالت الحاصووولة داخووول المجتموووع اإلسووورائيلي وانعكاسوووها علوووى األمووون
 .القومي

 بالقدرة على فهم التحوالت الداخلية في إسرائيل. الفلسطيني تزويد صانعي القرار 
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 منهجية الدراسة 1.5
 المنهج الوصفي التحليلي :Descriptive analytical method  

ألهميته في وصف وتحليل البيانات المتعلقة  المنهج الوصفي التحليلي علىت الدراسة اعتمد
هل عملية جمع البيانات والمعلومات من مختلف هذا المنهج يس   بالدراسة بشكل كامل، كما أن  

 المصادر والمراجع، ويمنح الباحث فرصة لتحليل تلك البيانات والمعلومات وفحصها وصوالً 
 .اإلنترنتللنتائج باالستعانة بالكتب والمجالت والدوريات والصحف مواقع 

   ظممنهج تحليل الن :System Analysis Approach 

كل برتشر": يرتكز على المدخالت والمخرجات، فالمدخالت هي )البيئة الواقعية الخارجية "ماي
والداخلية، ومكونات البيئة النفسية لصناع القرار( أما الم خرجات فهي )مجموعة القرارات 
السياسية التي تصدر إلحداث تأثير في البيئة الواقعية الخارجية أو اإلقليمية( هذا باإلضافة 

 تماده على اإلسهامات الحديثة في تحليل أنظمة علم السياسة.إلى اع

ظم على وصف وتفسير الحياه السياسية من منظور نظمي، ويعتبر يعتمد منهج تحليل الن  و 
في دراسة النشاط السياسي الداخلي  طر الفكرية استخداًماالمنهج النظمي من أكثر األ  

 (.93: 1987)المنوفي، والخارجي. 
 وكي: المنهج السلBehavioural Approach 

السياسية الكبيرة، يقصد بالمنهج السلوكي أن تنصب الدراسة على الفرد وليس على الوحدات 
وبصدده يذهب "ديفيد أيستون" للقول: )إن قصد الباحث من اتباعه للمنهج السلوكي هو أن 

ولهم كما يعرفون يبحث في المساهمين في النظام السياسي كأفراد لهم مشاعرهم وتحيزاتهم ومي
 به في حياتهم اليومية(. 

أما "ديفيد ترومان" فأنه عنى بالمفهوم )كل األفعال واألفعال المتبادلة لألفراد والجماعات 
 المشاركة في عملية ممارسة السلطة(.

ن المنهج السلوكي أكبر من مجرد حالة نفسية بمعنى أن الباحث الذي يتناول مبدأ السلوك إ
عواطف وتحيزات وميول، ينظر إلى الفاعلين في العالقات الدولية كأفراد لهم  السياسي يود أن

وهي محاولة لجعل المكون التجريبي للنظام أكثر علمية بمعنى أنها مجرد مدخل يفضي إلى 
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المساعدة على شرح الجانب التجريبي للحياة السياسية بواسطة نظريات ومعايير للبرهان تكون 
)الخزرجي، واالعتقادات واالفتراضات الخاصة بالعلم التجريبي الحديث.  للقوانين مقبولة طبًقا

  (.85:  2005ثامر، 

 حدود الدراسة 1.1
 الحد المكاني - أ

 أزمة اليسار وتداعياتها على األمن القومي في إسرائيل في كل مكان وزمان. يتناول

 يالحد الزمان - ب
حكومة  – 1999حكومة باراك )أزمة اليسار في إسرائيل وأثرها على األمن القومي تم دراسة 

 . (2015نتنياهو 

 الحد الموضوعي - ت
 .اإلسرائيلياألمن القومي  علىوأثرهما  أزمة اليسار،ركز على النطاق الموضوعي لدور ي  

 مصطلحات الدراسة 1.1
 األزمة: تعريف أواًل 

ر عن موقف وحالة يواجهها متخذ القرار في أحد الكيانات اإلدارية )دولة، يتعباألزمة هي 
ؤسسة، مشروع، أسرة( تتالحق فيها األحداث وتتشابك معها األسباب بالنتائج، ويفقد معها متخذ القرار م

ما تعبر عن لحظة األزمة إن   قدرته على السيطرة عليها، أو على اتجاهاتها المستقبلية، وعلى هذا فإن  
الوقت ذاته صعوبة حادة حرجة وخطيرة تتسم بالحسم تواجه الكيان اإلداري فتحدد مصيره، وتمثل في 

يتخذه من قرارات في ظل الشعور السائد  أمام متخذي القرار تضعه في مأزق االختيار بين ما يمكن أن  
بعدم التأكد، وقصور المعارف، واختالط األمور بعضها مع البعض اآلخر بحيث تتداعى أمامه 

األزمة فيما بعد وما تتمخض عنه تؤول إليه أمور  مكن أن  ا ي  م  ث، ويلوح أمامه المجهول ل  ااألحد
 (.60: 1990)الخضيري، النتائج. 
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 يسار: تعريف الثانًيا
 لتغيير يسعى اوسياسيً  افكريً  اتيارً  يمثل مصطلح عن عبارة اليساري الجناح أو ليساريةا
 عندما الفرنسية الثورة إلى اليسارية مصطلح أصل يرجعو  ،أفراده بين مساواة أكثر حالة إلى المجتمع

 ذلك الفرنسية، الثورة طريق عن تحقق الذي التغيير النواب من اليسار على يجلس كان ن  م   عموم دي  أ
 في امتبعً  نفسه الجلوس ترتيب يزال وال ،يوالعلمان الجمهوري النظام إلى بالتحول المتمثل التغيير
 )T,30:2003Alexander Smith,)   .الفرنسي البرلمان

 سرائيلي: تعريف اليسار اإلاثالثً 
من مواقفه السياسية  أبرهام بورغ انطالًقايع رف اليسار اإلسرائيلي رئيس الكنيست األسبق 

كان ضد هذا الحل، أما سائر الخصائص  ن  كان مع الحل السياسي، واليمين هو م   ن  "فاليسار هو م  
 ."حياؤها من جديدإالتي يجب  ة الجوهرية فقد ماتت، وهي تحديًدااليساري

بين المبادئ األساسية لليسار الحقيقي فكرة الحرية والمساواة، فالبشر جميعهم متساوون بغض من  وأن  
النظر عن اختالفاتهم وجميعهم لهم الحق في الحرية الطبيعية التي ال يمكن حرمانهم منها بأي صورة 

 (.67: 2014مدار االستراتيجي،)من الصور. 

 : تعريف األمنارابعً 
تدفع اإلنسان إلى الدأب في السعي إلى استكشاف البيئة المحيطة به، هو حاجة فطرية غريزية 

سواء كانت بيئة مادية أم اجتماعية للتعرف إليها، والتفريق بين النافع والضار فيها، بحيث يشبع حاجته 
 .(12: 1997)قدوره، إلى األمن. 
اموا بإجراء استعادوا به ه: مفهوم يشير إلى مجتمع شعر أفراده بحاجاتهم إلى األمن، فقوعرف بأن  

"الشعور الذي يسود الفرد أو الجماعة بإشباع الدوافع العنصرية والنفسية، واطمئنان  :أمنهم.. وهو
 ( .29: 1975)نافع،  الجميع بزوال ما يهددهم من مخاطر".

 تعريف األمن القومي: خامًسا
لتنمية وبدون تنمية ال يمكن يرى روبرت مكنمارا وزير الدفاع األمريكي األسبق أن األمن هو "ا 

أن يوجد أمن" فاألمن في أي مجتمع حديث، من وجهة  نظر مكنمارا، هو أساس التنمية، التي هي 
 .(McNamara, 1989: 149)  أساس القدرة، وجوهر األمن.
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و ويعتبر والتر لبمان في كتابه: "السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية" أن: "األمن الوطني ه
 (Lippmann, 1943: 21)قدرة األمة على حماية قيمها الداخلية من التهديد الخارجي". 

يمكن القول بأنه ال يوجد إجماع حول المقصود باألمن القومي، ال من حيث التعريف، وال من حيث 
المستهدفين باألمن، وال من حيث مصادر التهديد، وال من حيث سبل وأدوات واستراتيجيات تحقيق 

من القومي وتتعدد التعريفات وفق الزاوية التي يتناولها موضوع األمن القومي، سواء كانت قيمية أو األ
اقتصادية أو عسكرية مما يوضح أن مفهوم األمن القومي ال يزال في حاجة إلى تنظير متعدد األبعاد 

 لتنقيته مما يشوبه من اضطراب لحق بدوره باألمن القومي في تطبيقه.

أنه يعنى صياغة جميع احتماالت المستقبل واالستعداد لكل  (11: 1981) ور حامد ربيعالدكت هوعرف
احتمال بحيث ال يؤخذ الحاكم على غرة، أنه يفرض أن القيادة تملك تصورا واضحا لما تريد من 

ا ا، أي كخطوات مرحلية، وكحركة ثالثً  أي كتعامل كلى شامل، وكتكتيك ثانيً حركتها كاستراتيجية أواًل 
ي كجهد يبذل ال بد أن يكون له عائد وأن يكون هناك توازن بين ذلك الجهد وذلك العائد وهو ما نعبر أ

 عنه اليوم بكلمة اقتصاديات الحركة.

مجموعة من اإلجراءات التي " :هاألمن القومي على أن  ( 71:2010) ف الباحث إبراهيم حبيبعرَّ 
الحها الداخلية والخارجية من أي تهديد، وبما يضمن تتخذها الدولة وفق خطة تنموية شاملة لحماية مص

 ."تحقيق أهدافها وغاياتها القومية
اإلجراءات التي تتخذها الدولة في حدود طاقتها " :هبأن   (28:1991) أمين هويديويعرفه الباحث 

 .للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل، مع مراعاة المتغيرات اإلقليمية والدولية"
ه: " عبارة عن الجهد اليومي الذي يصدر عن الدولة، بأن   (4: 2003) خضر عباس وعرفه الباحث

و لتنمية دعم أنشطتها الرئيسية السياسية والعسكرية والفكرية واالقتصادية واالجتماعية، ودفع أي تهديد أ
 تعويق أو أضرار بتلك األنشطة".

 تعريف األمن القومي اإلسرائيلي: سادًسا
تأمين حماية كيان الدولة ضد األخطار  " :هف البعض األمن القومي اإلسرائيلي على أن  يعر 

وتأمين مصالحها، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق  والمحتملة، التي تتهددها داخلًيا وخارجًيا القائمة
 (.33: 2013)منصور،  ." أهدافها وغايتها القومية
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األمن القومي اإلسرائيلي  (، قال: أن  م1979-1973ائيل عام )ومن التعريفات تعريف وزير خارجية إسر 
يتعدى الدفاع عن شعب ضد جميع أنواع األعمال )العدائية( من الخارج إلى كونه: "محصلة اتصاالت 
للدولة مع بيئتها القريبة والبعيدة، والتي تعكس قوتها وجاهزيتها ووسيلتها وقدرتها على التنفيذ من أجل 

 (.49 :2003)شبيب،  الحيوية وتحقيق أهدافها وغايتها القومية". حماية المصالح

 الدراسات السابقة  1.8
دراسة عربية ) ".م1999-1968"حزب العمل اإلسرائيلي ( بعنوان: 2001دراسة هيثم مزاحم ) .1

صدر هذا الكتاب عن مركز اإلمارات للدراسات االستراتيجية في أبو ظبي ضمن سلسلة دراسات 
 استراتيجية(.

األسباب  ولت الدراسة موضوع تجربة حزب العمل السياسية بين الحكم والمعارضة، وتطرقت إلىتنا
( بزعامة )إسحق م1992إلى عودة الحزب للسلطة وفوزه في انتخابات عام ) والعوامل التي أدت أيًضا

 رابين(.
(، م1996ت )كذلك الوقوف على األسباب والعوامل التي أدت إلى هزيمة )شمعون بيريز( في انتخابا

(، وتحليل التطورات الحاصلة عليها بالمقارنة بين نتائج م1999ثم فوز أيهود باراك في انتخابات عام )
 (. م1999-1996عام )

 الدراسة إليهاأهم النتائج التي توصلت 
بل من الصراع العربي اإلسرائيلي وس   ل التاريخي واأليديولوجي والعمليموقف حزب العم . أ

 تسويته.

 مواقف الراهنة للحزب من قضايا التسوية وخاصة على المسار الفلسطيني.تحليل ال . ب

 مقارنة بين حزب العمل والليكود في كل القضايا التي تم طرحها في الدراسة. . ت

في سلسلة  همنشور دراسة إسرائيلية ) "االنزياح نحو اليمين"( بعنوان: 2003دراسة آشر أريان ) .2
 .(14أوراق إسرائيلية، مدار، العدد
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( في موضوع األمن م2002فت الدارسة إلى تحليل نتائج استطالع للرأي العام اإلسرائيلي عام )هد
 ،هجماتهم )اإلرهابية( نالقومي، حيث يربط الكاتب االنزياح اإلسرائيلي نحو اليمين بتصعيد الفلسطينيي

 .نبدأوا يفقدون أملهم في التوصل إلى سالم مع الفلسطينيي ناإلسرائيليي ويقول إن  
هذا التأييد بدأ يتقلص  لفك االرتباط وضح الكاتب بأن   موبخصوص نتائج الرأي العام حول تأييده

على  كل خطًراوهذا يش ،ه منوط بعمق االنسحاب المطلوب من الجيش اإلسرائيليألن   ؛بصورة جوهرية
سطينيين وضد عرب ضد الفل رتؤيد الترانسفي نسبة عالية جًدا الدولة ومواطنيها، ويضيف الكاتب بأن  

48. 
 م2000عام  ( والثانيةم1987في دراسته الفرق بين االنتفاضة األولى عام ) وتناول الكاتب أيًضا

االنتفاضة الثانية كانت  )انتفاضة األقصى( من حيث الوسائل واألدوات القتالية للفلسطينيين، وذكر بأن  
ما، مما أدى إلى  تفجيرية وأسلحة ثقيلة نوًعايات الالعمل نعنًفا وأشد، حيث استخدم الفلسطينيو أكثر 

 زيادة قلق اإلسرائيليين على أمنهم الشخصي. 
 الدراسة إليهاأهم النتائج التي توصلت 

الفلسطينيين مسؤولون عن النزاع المستمر  أن   قف الجمهور اإلسرائيلي اليهودي الذي يعتبرمو  . أ
 بين الطرفين.

 ويقظة اليسار من األوهام.السلمية فض المقترحات يوجد ارتياح في اليمين اإلسرائيلي لر  . ب

 غالبية اإلسرائيليين يعارضون االعتراف بدولة فلسطينية في حالة إعالنها من طرف واحد.  . ت

 الزمن هو زمن صراع ال زمن مفاوضات ومحادثات. النزياح نحو اليمين يؤكد أن  ا . ث

اإلسرائيلي في إدارة العملية "منظور حزب العمل  ( بعنوان:2004دراسة حمودي عبد المؤمن ) .3
)رسالة ماجستير عربية غير منشورة، جامعة الحاج لخضر  الفلسطينية".-السلمية اإلسرائيلية

 باتنة الجزائر(.

 حزب العمل الذي يعتبر من األحزاب التي لعبت الدور األساسي في  إلىهدفت الدراسة التعرف 
يد المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، ، ودوره الريادي في تجسعدة إسرائيل على مستويات

حيث ساهم بشكل أساسي في استيطان فلسطين في ظل االنتداب البريطاني، ويعتبر الحزب 
 م(، ثم الحًقا1977-1948المؤسس للكيان اإلسرائيلي، والحزب الحاكم خالل ثالث عقود متتالية )



 اإلطار العام للدراسة  

 

11 

 

 الفصل األول

التي شارك فيها بائتالف  عن الفترة م(، هذا فضاًل 2000-1999(، و)م1996-1992في فترة )
في بناء  ا لعب الحزب خالل فترة حكمه دوًرا أساسًياحكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود، كم

 .اإلسرائيلي وتوطيد دعائمه عسكرًيا واقتصادًيا وسياسًياالكيان 
 الدراسة إليهاأهم النتائج التي توصلت 

 لسوريين.نجاز التسوية مع الفلسطينيين واإحزب العمل  قدرةعدم  -أ 

 تراجع مكانة حزب العمل التاريخية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية في إسرائيل. -ب 

حيث أصبحت األحزاب الدينية  ،تنامي اليمين بقيادة الليكود منذ عقد السبعينات بشكل كبير -ج 
 حزب العمل. ائتالف حكومي مع تحتاج  دون أن  بتصل للحكم 

 

 .""التوجه اإلسرائيلي نحو اليمين وأثره على قضية القدس ( بعنوان:م2011)دراسة راني األغا  .4
 ، رسالة ماجستير غير منشورة(.بغزة جامعة األزهردراسة فلسطينية، )

واستعراض نشأة وتطور اليمين اإلسرائيلي قبل وبعد  ،تناولت الدراسة مفهوم اليمين في إسرائيل
لل على اتجاه المجتمع اإلسرائيلي نحو أهم المؤشرات التي تد إلىإنشاء دولة إسرائيل، والتعرف 

 ينالدور الذي لعبته البيئة الداخلية والخارجية في توجه اإلسرائيلي إلىاليمين المتشدد، والتعرف 
 نحو اليمين.                                                        

 الدراسة إليهاأهم النتائج التي توصلت 
اإلسرائيلي  المجتمع رت على الساحة اإلسرائيلية وأسهمت في تحولانتفاضة األقصى أث   إن   -أ 

 نحو اليمين.

لى الساحة التغييرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والديمغرافية التي طرأت ع ن  إ -ب 
في ضعف اليسار وخاصة حزب العمل مما دفع المجتمع  اإلسرائيلية لعبت دوًرا مهًما
 ين المتشدد.اإلسرائيلي للتوجه نحو اليم

 توصلت الدراسة إلى -ج 

بل من أجل الصمود والثبات الس   بجميعي القدس يالعمل على استمرارية وتوسيع دعم فلسطين -
 العنصرية. ةأمام السياسة اإلسرائيلي
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"األمن القومي اإلسرائيلي وانعكاسه على عملية ( بعنوان: م2013دراسة عالء الدين منصور )  .5
)دراسة فلسطينية، جامعة األزهر بغزة، رسالة ماجستير . "م2011-9911السالم مع الفلسطينيين 

 غير منشورة(.
م مع الفلسطينيين مدى تأثير األمن القومي اإلسرائيلي على عملية السال إلىهدفت الدراسة التعرف 

، وتناولت مفهوم األمن القومي م2011ى عام حت   م1991في الفترة الواقعة بين عام  تحديًدا
 وكيف أن   ،ه المتعددة المستمدة من األفكار الدينية اليهودية والصهيونية على حٍد سواءومرتكزات

إسرائيل استطاعت من خالل تمسكها بهذا المفهوم إلى تحقيق هدفها وغايتها في البقاء والحفاظ 
إلى  الم العادل ال يحتاجلكون الس   ؛على الوجود، ولكنها لم تستطع تحقيق األمن والسالم إلسرائيل

 مرتكزات أمنية بقدر ما يحتاج إلى استرداد ورد الحقوق والقبول باآلخر.
 الدراسة إليهاأهم النتائج التي توصلت 

الم على جوهرية وأولوية تحقيق عنصر األمن اإلسرائيلي بصورة ارتكزت الرؤية اإلسرائيلية للس   -أ 
ب الجيش اإلسرائيلي صاي   مطلقة وسيطرة فعلية على المنطقة، ورفض مطلق إلمكانية أن  

ن   هذا األمن ليس مرهوًنا بالهزيمة، وأن   جراءات باتفاقيات والتزامات سياسية، وا  ما بترتيبات وا 
 على األرض وعلى حساب الحقوق الفلسطينية.

إسرائيل ستعطي األرض مقابل السالم  أصبح مواصلة التفاوض مع إسرائيل على أساس أن   -ب 
حكومة نتنياهو الحالية مواصلة االستيطان ونهب المزيد من م، خاصة عندما تعلن ه  مجرد و  

 قامة في أي جزء من أرض إسرائيل.ذريعة حق اليهود في اإلاألراضي الفلسطينية تحت 

 توصلت الدراسة إلى -ج 

ناع القرار السياسي الفلسطيني بطبيعة ومفاهيم األمن اإلسرائيلي ومرتكزاته ضرورة اهتمام ص   (1
 اء الماضي وتالشيها في مفاوضات المرحلة القادمة.للعمل على استدراك أخط

ضرورة قيام القيادة السياسية الفلسطينية ببناء استراتيجية سياسية وطنية ذات طابع دبلوماسي  (2
 هجومي في المحافل الدولية على االحتالل ومشاريعه االستيطانية. 
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سرائيلي تجاه عملية "موقف حزب العمل اإل( بعنوان: م2014دراسة عبد الشافي الدحنون )  .6
)دراسة فلسطينية، ". (م2006-1992التسوية مع الفلسطينيين وأثره على مكانته السياسية )

 جامعة األزهر بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة(.
هدفت الدراسة إلى إبراز موقف حزب العمل اإلسرائيلي تجاه عملية التسوية وأثرها على مكانته 

دوره الفعلي في الحياة السياسية وفي التأثير على عملية رسم  السياسية، وتعمقت في بيان
(. م2006-1992السياسات العامة، وعملية صنع القرار السياسي خالل الفترة الممتدة من عام )

نت مراحل نشأة وتطور حزب العمل، والعوامل الذاتية والموضوعية التي أثرت فيه، كما تناولت وبي  
أهم األفكار والسيناريوهات السياسية التي طرحها حزب العمل لعملية الدراسة بالبحث والتحليل 
موقف حزب العمل ورؤيته لالتفاقيات الموقعة وقضايا الحل  الدراسةنت التسوية السياسية، كما بي  

النهائي، والتي جاءت منسجمة في أغلبها مع باقي األحزاب اإلسرائيلية، وذلك فيما يختص بقضايا 
 القدس والالجئين واالستيطان والحدود(.الوضع النهائي )

 الدراسة إليهاأهم النتائج التي توصلت 
حزب العمل كان له الدور المركزي والفعال في تحريك عملية التسوية خالل الفترة  ن  إ -أ 

 (.م1992-2006)

 المرونة التي بدأت في برامج الحزب هي مرونة في الشكل، لكنها تشدد في المضمون. إن   -ب 

الساحة السياسية في إسرائيل منذ عام في في دوره وموقفه  لعمل تراجًعا كبيًراشهد حزب ا -ج 
، وبسبب التناحر والخالفات بين ةاأليدولوجيبسبب أزمة القيادة، وغياب الثوابت  م1996

والعلماني، وبين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين، وانفصال نخبة الحزب عن  المعسكر الديني
 .م2001التي تمثلها، وكذلك مشاركته في حكومة شارون  القاعدة العمالية

 توصلت الدراسة إلى -د 

ب المصلحة العليا إلسرائيل على اشتقاق الدروس من تجربة حزب العمل، حيث غل   .1
المصالح الحزبية الضيقة، وهذا يتطلب من تنظيمات منظمة التحرير والفصائل األخرى 

 .ها فلسطينًياستفادة منها وتمرير دراسة هذه التجربة واال
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حزب العمل كان أقدر على المناورات  يضعوا في اعتبارهم أن   على الفلسطينيين أن   .2
السياسية والدبلوماسية واإلعالمية لصالح إسرائيل أكثر من األحزاب اإلسرائيلية األخرى، 

عالمية من شأنها أن   على الفلسطينيين أن  يجب وعليه  تضع  يضعوا سياسة دبلوماسية وا 
 لهذه السياسات. حًدا

سرائيلي على التحوالت إلأثر نظرية األمن ا( بعنوان: " م2015. دراسة هشام أبو هاشم )7
)رسالة دكتوراه، دراسة  ". م2012-1996السياسية وصناعة القرار في إسرائيل خالل الفترة 

اهرة، غير منشورة، صدرت من معهد البحوث والدراسات العربية قسم الدراسات السياسية في الق
 مصر(.

نظرية األمن اإلسرائيلية وأثرها على التحوالت السياسية وصناعة  إلىهدفت الدراسة التعرف 
من خالل استعراضه  (م2012-1996وذلك في الفترة الممتدة بين عامي ) ؛القرار في إسرائيل

لمفهوم األمن بشكل عام ومفهوم األمن اإلسرائيلي بشكل خاص، وكذلك المرجعية الدينية 
والفكرية لألمن اإلسرائيلي، وتناولت الدراسة المقومات والثوابت األساسية التي تقوم عليها 

وارتباطها بواقع وتطورات الصراع  م1948نظرية األمن اإلسرائيلية، ومراحل تطورها منذ العام 
العربي اإلسرائيلي والتغيرات في النظام الدولي، وكيف وظفت إسرائيل نظريتها األمنية في 

 روبها التي خاضتها على مدار تلك السنوات.ح
 الدراسة إليهاأهم النتائج التي توصلت 

في ظل ثوابت النظرية األمنية اإلسرائيلية التي  فهوًما مرًنااألمن اإلسرائيلي م يعتبر مفهوم   -أ 
قامت على مفهوم الردع والحرب االستباقية والحدود اآلمنة، ولكن األمن ال زال يواكب السياسة 

متغيرات المحلية واإلقليمية والدولية، وهو متبدل بحسب الظروف السياسية والعسكرية، فهو وال
 مفهوم مطلق ال يتحقق إال من خالل السيطرة الفعلية على المنطقة.

مؤسسات رسمية تعاني من  أنتجتطبيعة تركيبة المجتمع اإلسرائيلي وفلسفة الحكم فيه  -ب 
منح المؤسسة ياسي تحت ذريعة الهاجس األمني، و التهميش اإلداري في صناعة القرار الس

في المجتمع اإلسرائيلي والنظام السياسي، تتعدى الدور الوظيفي والمهني  األمنية دوًرا مهًما
 وطبيعة العالقة بين المؤسستين السياسية والعسكرية.
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 الفجوة البحثية 1.9
 (: الفجوة البحثية1جدول رقم )

 لدراسة الحاليةا الفجوة البحثية الدراسات السابقة

( بعنـوان: 2001دراســة هيثم مزاحم )
-1968)حوووووووزب العمووووووول اإلسووووووورائيلي 

 .م(1999

 .عربية ةدراس

إلوى تنواول تجربوة حوزب هدفت الدراسة 
العموول اإلسوورائيلي فووي الحيوواة السياسووية 

 بين الحكم والمعارضة.

تركيبوووووووووة الدراسوووووووووة  تتنووووووووواول هوووووووووذه
 وهيكلية اليسار في إسرائيلي.

ـــــــــة آشــــــــر أ ــــــــان )دراسـ ( م2003ري
 .االنزياح نحو اليمينبعنوان: 

 إسرائيلية. ةدراس

إلوووووووى تحليووووووول نتوووووووائج  هووووووودفت الدراسوووووووة
اسووتطالع للوورأي العووام اإلسوورائيلي عووام 

فووووي موضوووووع األموووون القووووومي  م2002
 لمعرفة أسباب االنزياح نحو اليمين.

علووووووى الدراسووووووة فووووووي ز يووووووتركال م  توووووو
تحليووووول ظووووواهرتي )أزموووووة اليسوووووار، 

سرائيلي( لمعرفة واألمن القومي اإل
 العالقة التي تجمعهم.

( 2005دراسة حمودي عبد المؤمن )
منظووووووووووور حووووووووووزب العموووووووووول  بعنــــــــــوان:

اإلسوووورائيلي فووووي إدارة العمليووووة السوووولمية 
 الفلسطينية.-اإلسرائيلية

 .عربية ةدراس

معرفوووة دور حوووزب  هوودفت الدراسوووة إلووى
العموول اإلسوورائيلي فووي تجسوويد المشووروع 

كيوف الصهيوني على أرض فلسوطين و 
ساهم الحزب بشكل أساسي في عمليوة 
االسووووووووووووتيطان فووووووووووووي ظوووووووووووول االنتووووووووووووداب 

 البريطاني على فلسطين.

علووووى توووأثير أزمووووة  الدراسوووة تركوووز 
اليسوووووووووار علوووووووووى األمووووووووون القوووووووووومي 
اإلسوووووورائيلي فووووووي الفتوووووورة مووووووا بووووووين 

 (.م1999-2015)

ــــــــي األغــــــــا ) ـــــــــة ران ( م2011دراســـ
التوجه اإلسرائيلي نحو اليمين  بعنوان:

 ة القدس.وأثره على قضي

 دراسة فلسطينية. جامعة األزهر.

هووودفت الدراسوووة إلوووى معالجوووة موضووووع 
التوجووووه اإلسوووورائيلي نحووووو اليمووووين وأثووووره 

 على قضية القدس.

اليووووة حالدراسووووة الفووووي ز يووووتركال تووووم  
أسووباب أزمووة اليسووار وتووأثير علووى 

ذلووووووووووووك علووووووووووووى األموووووووووووون القووووووووووووومي 
 اإلسرائيلي.

دراســــــــة عــــــــالء الــــــــدين منصــــــــور 
ألموووووون القووووووومي "ا( بعنــــــوان: م2013)

األمووووون  إلوووووىالتعووووورف هووووودفت الدراسوووووة 
القووووووومي اإلسوووووورائيلي وانعكاسووووووه علووووووى 

مدى انعكواس الدراسة على  تركز 
رائيل علوووووى أزمووووة اليسوووووار فووووي إسووووو
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 لدراسة الحاليةا الفجوة البحثية الدراسات السابقة

اإلسووووووورائيلي وانعكاسوووووووه علوووووووى عمليوووووووة 
-1991السوووووووووالم موووووووووع الفلسوووووووووطينيين 

  ."م2011
 .فلسطينية ةدراس جامعة األزهر.

عمليووووووووووة السووووووووووالم مووووووووووع الفلسووووووووووطينيين 
 .م(1991-2011)

الجانوووب االجتمووواعي واالقتصوووادي 
والسياسي، وتحقيق األمون القوومي 

 اإلسرائيلي.

ـــــدحنون  ـــــد الشـــــافي ال ــــــة عب دراســــــ
ــــــــوان: 2014) موقووووووووف حووووووووزب م( بعن

العمل اإلسرائيلي تجواه عمليوة التسووية 
مووووع الفلسووووطينيين وأثووووره علووووى مكانتوووووه 

 م(.2006-1992السياسية )
 ية.دراسة فلسطين  جامعة األزهر.

إلوى إبوراز موقوف حووزب هودفت الدراسوة 
العموول اإلسوورائيلي تجوواه عمليووة التسوووية 
موووووع الفلسوووووطينيين وأثوووووره علوووووى مكانتوووووه 

 (.م2006-1992السياسية )

أزموة  الدراسوة علوى فوي زيوتركال تم  
اليسار في إسرائيل وانعكاسه على 

 .سرائيليمن القومي اإلاأل

( م2015دراســـة هشـــام أبـــو هاشـــم )
نظريووة األموون اإلسوورائيلي  بعنــوان: أثــر

علووووووى التحوووووووالت السياسووووووية وصووووووناعة 
القوووووووورار فووووووووي إسوووووووورائيل خووووووووالل الفتوووووووورة 

 .م(1996-2012)
دراسوووووووة  معهووووووود البحووووووووث والدراسوووووووات.

 فلسطينية.

إلووى أثوور نظريووة األموون هوودفت الدراسووة 
اإلسوووورائيلي علوووووى التحوووووالت السياسوووووية 
وصوووووناعة القووووورار فوووووي إسووووورائيل خوووووالل 

 م(.2012-1996)الفترة 

سووباب أزمووة أالدراسووة علووى  تكووز ر 
وتسوووووووووووليط  ،اليسوووووووووووار اإلسووووووووووورائيلية

مراحلهووووووووا  جميووووووووعالضوووووووووء علووووووووى 
موووووون القووووووومي وانعكاسووووووه علووووووى األ

 .سرائيلياإل
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 مقدمة:
القرار السياسي  هي القوة الرئيسية في صنع ل كبير، وتعتبرألحزاب في إسرائيل بشكتعددت ا

جهة نظر مختلفة و واألفكار، حيث أن لكل حزب  االتجاهاتوقد امتازت أنها مختلفة في  ،يسرائيلاإل
، وأحزاب دينية تستخدم الوسائل الدينية دالليكو عن اآلخر، وهي تتنوع بين األحزاب اليمينية مثل حزب 

كل حزب له وجهة نظر مختلفة  ن  إمختلفة في االتجاهات واألفكار، حيث  هيو  في العمل السياسي،
العمل، وشينوي،  مثلوجد أحزاب يمينية مثل الليكود، وكاديما، ومنها اليسارية العلمانية تخر، فعن اآل

 ديتالدينية في العمل السياسي، مثل المفدال، وشاس، ويهو  لأحزاب دينية تستخدم الوسائوميرتس، و 
 .هوراتها

نسان، حيث بحقوق اإل ها أحزاب ديمقراطية معتدلة تطالباألحزاب اليسارية تنظر لنفسها على أن  إن 
 نسان مرجعيتها األساسية أحزاب يسارية.في الدفاع عن حقوق اإل عدة منظمات متخصصة توجد 

: ابحثين وهمموضوع األحزاب اليسارية في إسرائيل، حيث ينقسم هذا الفصل إلى ملهذا الفصل  تطرقو 
 تطور اليسار في إسرائيل. :ث األولالمبح

 تناول تركيبة اليسار اإلسرائيلي. :المبحث الثانيأما 
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 ث األول: تطور اليسار في إسرائيلالمبح 1.1
 اإلسرائيلي تعريف اليسار 1.1.2

سرائيلي اإلولقد تولى حزب العمل  تجاه المؤسس لدولة إسرائيل،هو اال إلسرائيلياليسار ا
أحزاب اليسار  وأن  عملية بناء الدولة، في  حزاب اليساريةاألهم بين األوجذوره التاريخية باعتباره الحزب 

بحقوق  اإلقرار ا إلىقرب إسرائيليً األه هو وأن   ،في إسرائيل المس  ها تمثل معسكر التصنف نفسها بأن  
ع بين الفلسطينيين وتنادي بضرورة الوصول إلى صيغة حل تنهي الصرا الشعب الفلسطيني،

 .(2009)مشاقي،  خرى فلسطينية.األإحداها يهودية و  سرائيليين أساسها هو إقامة دولتين،واإل

تعترف بأي من  الحزاب الحاكمة التي األاليسار الصهيوني ويمثل  سرائيلي لقسمين:اإلقسم اليسار وين
سرائيل الذي تمثله ا  يا للصهيونية و يديولوجيا وجغرافأواليسار غير الصهيوني الرافض  الفئات العربية،

 (150: 2016 )نصيف، .سرائيليةاإلشتراكية البا

ه يصعب اإلشارة إلى تعريف يجمع عليه الباحثون والمفكرون في بالرغم من قدم المصطلح، إال أن  
 نيؤكد الليبراليو  ، فمثاًل تعريف اليسار لوجود اختالف بين اليساريين أنفسهم حول ما يشمله اللفظ

 الجتماعيون على الحريات والديمقراطيون االشتراكيون على التزامهم بالديمقراطية ورفض الثورية.ا

 )غاندي، نت(.

بين أفراده، ويرجع  ةيسعى لتغيير المجتمع إلى حالة أكثر مساوا يعتبر اليسار تيار فكرًيا وسياسًياو 
على اليسار من النواب التغيير الذي  كان يجلس ن  د كل م  أصل المصطلح إلى الثورة الفرنسية عندما أي  

 .Bobbi and Cameron,1997,pg.37)). حقق عن طريق الثورة الفرنسية بالتحول إلى النظام الجمهوري العلمانيت  

لوصف هذه التيارات المختلفة المجتمعة  ت أصبح مصطلح اليسارية يغطي طيًفا واسًعامع مرور الوق
 االجتماعيةاليسارية بأنها الديمقراطية االشتراكية، أو الليبرالية  تحت مظلة اليسارية، ففي الغرب تشير

با والواليات المتحدة، ومن جهة أخرى يطلق عليها اليسارية الالسلطوية والتي يمكن اعتبارها و في أور 
 (Scott,2009: 3)بأقصى اليسار أو اليسارية الراديكالية. 

 تطور اليسار في إسرائيل 1.1.1
مجموعة من األحزاب التي تعرضت لعمليات انشقاق واندماج إسرائيل في يشمل اليسار 

على الخريطة الحزبية في  موقًعا مهًما من أهم هذه األحزاب حزب العمل الذي احتل   متعددة، ولعل  
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ة ورافي(، اعندما اتحدت أحزاب )المباي وأحدوت هعفود م1968إسرائيل، فقد تشكل حزب العمل عام 
ذلك في سبيل مواجهة األحزاب اليمينية المتوحدة، وتعود نواة هذا الحزب إلى و  ؛لتشكل حزب العمل

عندما انتظمت حركة العمل الصهيونية بتأسيس أحدوت هعفوداة، ومن ثم المباي ورافي،  م1919العام 
عن طريق إتاحة الفرصة  من تولي الحكم م1948منذ إعالن الدولة عام ة وقد تمكنت األحزاب العمالي

بتشكيل الحكومات االئتالفية المتعاقبة، وترؤسها لغاية انتخابات الكنيست التاسع عام  ًمالها دائ
تجمع األحزاب العمالية )حزب العمل( بهزيمة ساحقة نقلته من سدة الحكم إلى  ي  ن  حيث م   م،1977

: 1999ي، )المسير  صفوف المعارضة، ليتولى الحكم اليمين بزعامة الليكود ألول مرة في تاريخ إسرائيل.

230.) 
وحزب المباي هو: بالعبري اختصار لالسم الكامل لحزب عمال أرض إسرائيل، وهو حزب سياسي 

 انتهى بالكامل. إلى أن   م1968واتحد مع حزب العمل عام  م1930تأسس عام 
 .م1944أما حزب أحدوت هعفوداة فهو: كتلة انشقت عن حزب المباي عام 

 .م1965أسسه ديفيد بن غوريون عام  يل: هو حزب إسرائيلوحزب رافي أو قائمة عمال إسرائي
 (.231: 1988)المسيري،  

، م1984ى انتخابات الكنيست الحادي عشر عام استمر حزب العمل باالنكفاء حت   الوقت ومنذ ذلك
إثر هذه االنتخابات،  وحدة وطنيةالتي منحته وضعية تكافؤ مع األحزاب اليمينية ليتم تشكيل حكومة 

واستمر لغاية عام وطنية وحدة طار حكومة دخل حزب العمل ثانية في إ م1988تخابات وفي ان
، حيث فضل االنسحاب ليستمر الليكود في الحكم بمشاركة األحزاب اليمينية، وفي عام م1990
عاد حزب العمل إلى سدة الحكم بعد الفوز في انتخابات الكنسيت الثالث عشر بزعامة رابين،  م1992

إثر  م1999العمل ليعود ثانية عام حزب خسر  م1996ات الكنيست الربع عشر عام وفي انتخاب
يهود براك، ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن حزب العمل من إانتخابات الكنيست الخامس عشر بزعامة 

العودة إلى سدة الحكم، واقتصر دوره على المشاركة في الحكومات االئتالفية تارة واصطفافه في 
 م2009ه حصل في انتخابات  الكنيست الثامن عشر عام أخرى، مع اإلشارة إلى أن  المعارضة تارة 

ى ل االنضمام والمشاركة في الحكومة االئتالفية بزعامة نتنياهو حت  فقط، وفض   اعدً مقٍ  )13)على 
 (.2009 )المشابقة،فقط.  اعدً مقٍ  (24)حيث حصل على  م2015
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ضافة إلى حزب العمل  من ثالثة أحوزاب م1992تي تشكلت عام الهناك كتلة ميرتس  ؛وا 

 وقد حصلت فوي ،وى السالم في إسرائيلفي سبيل توحيد ق   ،نوييوش ،وراتس ،المبام :هي

 تمثيلها في الكنيست أخذ بالتراجع مع  أن  ال  إ ا،عدً مقٍ  12))على  م1992أول انتخابات تخوضها عام 

 الثالثة في حزب واحود في توحيد األحزاب ذلتالجهود التي ب   كل جولة انتخابات الحقة، كما أن  

االنسحاب  ولحدهما انضم إلوى ميورتس، واآلخور فض  أتعثرت بسبب انشقاق حزب شينوي إلى قسمين 
 بسبب اختالف وجهات النظر حول القضايا االقتصوادية واالجتماعيوة، وفوي عوام

 بعد انضومام العمول المس   عن حزب العمل لقيادة معسكر الطرحت الكتلة نفسها بدياًل  م2001

 الكتلة أصيبت بنكسة فوي أن   د  ي  لحكومة شارون، وتأييده الستخدام القوة لقمع انتفاضة األقصى، ب  

 على م2009مقاعد، في حين حصلت في انتخابات  (6)إذ لم تحصل سوى على  م،2003انتخابات 
 (.44: 2015، )خليفة .ثالثة مقاعد فقط

إسرائيل تعرض لضربات قاسية، وهذا واضح من خالل نتائج انتخابات اليسار في  ونالحظ أن  
 وما حصل بها من م1977ه ومنذ انتخابات عام ن  إالكنيست على مدى العقود الثالثة الماضية، إذ 

لم يتمكن حزب العمل من تشكيل  م2009تراجع لليسار ولغاية انتخابات الكنيست الثامنة عشر 
لى جانبه األحزا والمرة األولى  م1999وعام  م1992ب اليسارية المؤيدة سوى مرتين عام الحكومة وا 

حيث لم تستمر هذه  ، والمرة الثانية بزعامة بارك،م1995كانت بزعامة رابين الذي تم اغتياله عام 
 .م2001حتى تراجع العمل لصالح الليكود بزعامة شارون في انتخابات  الحكومة طوياًل 

مواقفهما بشأن  وميرتس( إلى التراجوع فوي ،ليسارية في إسرائيل )العملحزاب اويعود سبب تراجع األ
العديد من القضايا، فعلى المستوى السياسي لم يتمكن اليسار من طرح نفسه كبديل عن اليمين، وذلك 

فشل مفاوضات كامب  ه وبعودن  إطروحات اليمين، إذ بديل سياسي أل من خالل عدم القدرة على طرح
أصبح من بدأ موقف اليسار من المفاوضات يقترب من المواقف اليمينية، بحيث  م2000عام  ديفيد

أخذ يلتقي مع  الم، كما أن اليسوارالقول أنه ال يوجد شريك فلسطيني قادر على صنع الس   مسلماته
 وتراجعه بل ،م2008وقطاع غزة  م2006من خالل تأييد الحرب على لبنان  اليمين أكثر فأكثر

 (.11: 2009)امطانس،   .شعارات الداعمة للرفاه االجتماعي ودعم الفقراءابتعاده عن ال
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 لثاني: تركيبة اليسار في إسرائيلالمبحث ا 2.1
تركيبة  إلىنتعرف  أن   لنا أواًل  د  لكي نتمكن من الحديث عن تركيبة اليسار في إسرائيل ال ب  

 المجتمع اإلسرائيلي ككل.

 تركيبة المجتمع اإلسرائيلي 2.1.1
 وهي ,تكون المجتمع اإلسرائيلي من ثالث جماعاتي

 القادمين من الغرب والواليات المتحدة وشرق أوربا. :اليهود األشكنازيم .1
 القادمين من البالد العربية واإلسالمية. :اليهود السفارديم .2
 (.16: 1998)حسن، أي اإلسرائيليين المولودين في فلسطين.   :اليهود الصابرا .3

هود شرق أوروبا )روسيا وبولندا(، وقد كان اطالح اإلشكناز يستخدم في بادئ األمر ي هم : اإلشكنازيم
لإلشارة إلى المنطقة التي تقع على حدود )أرمينيا( في أعالي الفرات، إلى أنه في العصور الوسطى 
تغير مدلوله الجغرافي بحيث أصبح يشير إلى األراضي األوربية التي يسكنها الجنس الجرماني، ثم 

بح يشير إلى )ألمانيا(، ولم يستقر اإلشكنازيم في ألمانيا فحسب فقد قام بعضهم باالستيطان في أص
-32: 1994)السعدي، غازي، شمال وشرق فرنسا وفي النمسا وروسيا وهاجر بعضهم إلى شرق أوربا. 

56.) 

تعون بوضع ثقافي ويسيطر اليهود األشكنازيم على الحياة السياسية والعسكرية في إسرائيل؛ ألن هم يتم
متميز، ويعتبر األشكنازيم أن  اليهود الشرقيين جماعة يهودية غير متحضرة، وأن هم بحاجة إعادة تكوين 
وجودهم وتفكيرهم، وكذلك ينقصهم التعليم واالستقالل واحترام الذات، ومن هنا بدأت تتميز وتختلف 

العبادة، والتراث اليهودي، والعادات  جماعات السفارديم عن األشكنازيم في أمور عدة منها: طقوس
 االجتماعية، واالختالف في نطق اللغة العبرية، في اإلنتاج األدبي، وحت ى في الزي.

هم أولئك اليهود الذين اجروا من البلدان الشرقية بما فيها بلدان الشرق األوسط، فالسفارديم أما 
، ويطلق عليهم أيًضا "المهاجرين من وباألخص تلك التي كانت خاضعة للسلطة العثمانية سابًقا

الشرق"، أو الطوائف الشرقية، والطوائف الرئيسية فيها هي يهود )إسبانيا والبرتغال(، واإليرانيون، 
)الشامي، واألكراد، والعراقيون، واليمنيون، والمغاربة، ويهود )بخارى( ويهود حلب، ويهود أفغانستان. 

 (.179: 1994عبداهلل، 
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ميتهم بالسفار ديم: تشير كلمة سفارد: إلى موقع مستعمرة لليهود المنفيين من القدس أما عن سبب تس
 (.1/20)سفر عوبديا والمشار إليها في 

ولكن اصطالح الكلمة قد تغيير وأصبحت ذات مدلول جغرافي آخر، حيث استخدمت في الفكر 
)إسبانيا والبرتغال( والتي كانت  اليهودي إبان العصور الوسطى لإلشارة إلى شبة جزيرة أيبريا التي تضم

تعرف آنذاك باألندلس، وقد أطلق مصطلح السفارديم تاريخًيا على نسل أولئك اليود الذين عاشوا أصاًل 
 (.56-32: 1994)السعدي، غازي، في إسبانيا والبرتغال. 

يزهم عن اليهود وذلك لتم ؛سرائيليين المولدين في فلسطينأما الجماعة الذين يطلق عليهم صابرا وهم اإل
الذين هاجروا إلى فلسطين من مناطق مختلفة، فهذه الجماعة لديهم مشاعر متناقضة حول بقية 
اإلسرائيليين، ال يميلون للتحدث بالقضايا السياسية والفكرية، يتميزون بالبساطة في الحديث والمالبس 

لية وال يعجبهم خبث العقلية ويركزون جل اهتمامهم في األداء الجيد لعملهم، ال يميلون إلى المثا
 (.17: 1998حسن، ) اليهودية التقليدية.

ما يسمى باليمين واليسار في إسرائيل ال يخضع أي منهما لمعايير ثابتة وواضحة بل ثمة  وتبين أن  
 أهمها: ،اعتبارات متعددة لتحديد ذلك

 دية والمتدينة تبدو التقلياألحزاب  وباألخص تحديد الموقف من الدين، فإن   :من حيث الهوية    
يمينية، مقابل األحزاب العلمانية التي ترفع شعارات حقوق اإلنسان والمساواة والتي تندرج  اأحزابً 

 ضمن اليسار.
 األمر ينطوي على مفارقة، إذ تمثل األحزاب اليسارية  يبدو أن   :من حيث التكوين الطبقي

 جمهورها إلى التسويات السلمية، في حين أن   الطبقات المترفة وفئة الرأسماليين الكبار الداعين
ن   تعدل خالل العقد األخير عندما  كان هذا األمر قد هو من بين الطبقات الدنيا الفقيرة، وا 

ست هذه الطبقات من تمثيل الحزبين الكبيرين )العمل والليكود( لمصالحهما، فنشأت أي
، إسرائيل بيتنا، القومية العربية األحزاب ،األحزاب الروسية ،شاس :األحزاب القطاعية مثل

 .البيت اليهودي، القائمة المشتركة، والحزب الديمقراطي العربي

 إذ يبدو موقف األحزاب المتشددة في  :من حيث الموقف من الصراع العربي اإلسرائيلي
، في حين طرأ تحول اواآلخر المتساهل يساريً  ،ايمينيً  م1967التمسك باألراضي المحتلة عام

على مواقف األحزاب اليسارية، وفي مقدمتها حزبا العمل وميرتس، التي تنصلت من  حقيقي
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( م1967مساعيها التسووية )إسقاط أوسلو ورفض العودة إلى حدود الرابع من حزيران 
بهدف الفوز في االنتخابات البرلمانية والخاصة برئاسة الحكومة، والحد  من  اواالنتقال يمينً 

سعت المساحة المشتركة التي تجمع األحزاب اليهودية من اليمين لك ات  الخسائر الكبيرة، وبذ
واليسار في الوسط، في مقابل األحزاب العربية التي بقيت لوحدها مع فلول الشيوعيين تمثل 

 (.138: 2001)مصالحة،  اليسار الحقيقي في إسرائيل.

 تركيبة اليسار في إسرائيل   2.1.2
التحالفات لليسار سواء على مستوى التحالفات الحزبية  وهي تتناول بشكل أساسي خريطة

من أهم الخصائص المميزة للنظام الحزبي في إسرائيل  إن  وعلى مستوى المشاركة في الحكومة، 
 ،ها دولة ديمقراطية رائدة في المنطقةتنظر إلى نفسها على أن   لفإسرائي ،التعددية وكثرة األحزاب
 وأن   ،فال ديمقراطية دون أحزاب ،ة الديمقراطية وتعددية األحزابالنظري ينووهناك عالقة وثيقة ب
ى وء علءً وينطلق هذا االفتراض بنا ،ال على عدم ديمقراطية النظام السياسيدلًي روغياب التعددية يعتب

 : نت(13/03/2008)حسين، . بتعددية األحزاب أو بآخر لترتبط بشك ةوالديمقراطي ن  أ

ثنية ودينية وأيديولوجية تشكل المنطلق لوالدة وفرز إعديدة  النقسامات المجتمع اإلسرائيلي يخضع إن  
 مختلف األحزاب ضمن دوائر تصنيف اصطالحية يمكن إجمالها في التصنيفات التالية:

انشقاقه عن  ثرإبزعامة البروفسور آمنون روبنشتاين  م1974حزب شينوي )التغيير(: تأسس عام  -
 ،عم عملية التسوية المشروطة ويؤيد الخصخصة واالقتصاد الحروهو حزب ليبرالي يد ،حزب العمل

 .  م2003في الكنيست  امقعدً  (15)لى إ م1996مقاعد  (6)قفز تمثيله في الكنيست من 
 ،من اندماج ثالثة أحزاب صغيرة م1992حزب ميرتس: يساري علماني تشكل قبيل انتخابات عام  -

التامة بين جميع عم الحقوق اإلنسانية والمدنية، والمساواة من أهدافه د ،وشينوي ،وراتس ،المابام :هي
كان تمثيله في  ،وينادي بالحفاظ على أمن إسرائيل والقيم اإلنسانية الصهيونية ،ونساءً  المواطنين رجااًل 

 قادته:من  ،مقاعد فقط (6)لى إ ،م2003 مقاعد وانخفض في الكنيست (10) ،م2001الكنيست 
 (.100: 2006)الكيالني،  ريد.شوالميت الوني ويوسي سا

قياداته: وزير  أبرزمن  ،م1999تأسس عام  ،حزب الوسط )المركز(: معتدل يدعم عملية التسوية -
ورئيس األركان السابق آمنون شاحاك  ،سحق موردخايإفي حكومة نتنياهو السابقة الجنرال  "الدفاع"

وداليا رابين ابنة رئيس الحكومة  م،1999الذي رشح نفسه لمنصب رئاسة الوزراء في انتخابات عام 
 خالفات جوهرية بين قياداته ولم يعد له من وجود. أثرانفرط عقد هذا الحزب  ،سحق رابينإالراحل 

 : نت(.2004)مرتضى، 
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إلى جانب هذه األحزاب اليهودية توجد أحزاب أخرى تمثل الحضور السياسي العربي بنوع خاص نكتفي 
الم والمساواة )حداش(، التجمع الوطني عربية الموحدة، الجبهة الديمقراطية للس  بتعداد أبرزها: القائمة ال

 .(49ع  :2004)مرتضى، (.الديمقراطي )بلد
ا م  ، ل  اا وتنظيميً ي أنشطة الحزبين الكبيرين سياسيً ف اا االستعراض ننتقل للخوض تفصيليً من هذ اانطالقً 

 قليمي:لمصيرية على الصعيدين المحلي واإللهذين الحزبين من دور جوهري في اتخاذ القرارات ا
 حزب العمل 1.2.1

، من اتحاد حركات عمالية وشبابية صهيونية ذات جذور م1930تأسس حزب العمل عام 
وقد سيطر  ،ومن مؤسسيه ديفد بن غوريون أول رئيس وزراء إسرائيلي ،روسية واشتراكية باسم "ماباي"

ة، ونقابة العمال العامة )هستدروت(، وأنشأ منظمتي هذا الحزب على الحركة الصهيونية العالمي
 .هاغاناه" و"بالماخ" العسكريتين اللتين كانتا نواة الجيش اإلسرائيلي بعد قيام الدولة"

 ومجموعات عمالية ويسارية، وتعرض لسلسلة طويلة من االندماجات واالنقسامات، ويضم الحزب كتاًل 
 :من أهم صيغها

 م.1965 عام ""ماباي تجمع 
  م.1969ثم "معراخ" عام 
  ًم.1988ا "العمل" عام وأخير 

تحت اسم المعراخ )التجمع(، وفي عام  م1969عام ي ثم تحالف مع المابا م1968تأسس عام 
يهود إ، وفي سعي من زعيم الحزب م1999 عام وبقي حزب العمل لوحده يانسحب المابا م1992

يهودية الغربية العلمانية، تحالف مع حركتين باراك لزيادة شعبيته وتغيير صورته كحزب للنخبة ال
 )الجزيرة نت(. وغيشر*. ميماد*هامشيتين هما 

 
 
 

_________________________ 
ويعتمد على اليهود  ،بزعامة الحاخام يهودا عميتال م1988)حزب ميماد هو حزب ديني معتدل ظهر عام ميماد*

 (.غم في كثير من مواقفه مع حزب العمل)الغربيين( ، من الطبقة الوسطى، ويتنا األشكنازيم
حزب غيشر )الجسر( كان بزعامة دافيد ليفي، وزير الخارجية األسبق في حكومة نتنياهو، وهو يقوم أساسا ) ر*غيش

  .نت( ،على اليهود المغاربة الذين كانوا في حزب الليكود وخرجوا منه.(. )بشارة
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في  امقعدً  (26)وحصلت قائمته على  ،احدة"ودخل االنتخابات في حينه تحت اسم "اسرائيل و  
يهود باراك إا لحزب العمل وحده، وفاز زعيم القائمة مقعدً  (22)الكنيست الخامس عشر من بينها 

، وذلك م2000مفاوضات كامب ديفيد عام  نتيجة فشلباراك وحكومته سقطا  إال أن   ،برئاسة الوزراء
ت قبول اإلمالءات اإلسرائيلية واألميركية أثناء والية عندما عرضا على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفا

مر الذي األ ؛المه ال يوجد شريك فلسطيني لعملية الس  ن  أ اا وأميركيً تون؛ وهكذا تم اإلعالن إسرائيليً كلين
لالمتناع عن  اا تصورً ، طارحً كبير على إيهود باراكلتحقيق فوز  يل شارونئر أمه د الطريق أمام 

 ن  أ اوظهر جليً  ،قامة حكومة وحدة وطنية تواجه المجتمع الفلسطيني بالقوةا  و  ،سطينيينالتفاوض مع الفل
ه هو الوحيد القادر على زيادة قدرة المجتمع اإلسرائيلي على ن  أو  ،شارون هو بطل المرحلة بعد باراك

كة حزب يزيد من قدرة الدولة على امتصاص الضغط الخارجي بمشار  ن  أوالقادر  ،تحمل ثمن المواجهة
 (.68: 9/2000)مجلة األرض، ة. العمل في السلط
استقالة وزير خارجيته دافيد  :األولى ؛تعرض لضربتين قاسيتين قبل سقوطه النهائي سبق لباراك أن  
ليه الحاخام عوفديا يوسف الزعيم الروحي لحزب شاس إاالنتقادات الالذعة التي وجهها  :ليفي، والثانية

ت الضربة األولى من تفكك ائتالفه في حين أضعفت الثانية من مكانة باراك الديني الشرقي، وقد زاد
 .(3/8/2000)يديعوت أحرونوت  .في الشارع الديني

خطاياه الكبرى تجاه العرب عندما ساهم في تسهيل انتهاك شارون لباحة المسجد  فضاًل عنهذا 
 (13)لى سقوط إما أفضى عطائه األوامر لقمع تظاهرات عرب الداخل االحتجاجية ما  األقصى و 

 للمزاعم الديمقراطية اإلسرائيلية. اع إخوانهم المنتفضين، وذلك خالفً ، كانوا يحتجون على قماشهيدً 

في الكنيست من  اعضوً  (75)بائتالف واسع يحظى بتأييد  م1999لقد بدأت حكومة باراك في العام 
 انيست، وهي نسبة عالية جدً ضاء الكمن مجموع أع (%60.8)، أي ما يعادل اعضوً  (120)أصل 

كما هو  وكان هذا االئتالف يضم الكتل التالية ،تاريخ الكنيست والحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة في
 (.1موضح في الجدول رقم )

 

 

 

 

 



  أحزاب اليسار في إسرائيل

27 

 

 الفصل الثاني

 (1جدول رقم )
 1999الكتل االئتالفية في حكومة بارك عام 

 عدد أعضاء الكنيست في الكتلة اسم الكتلة
 عضو كنيست (26) العمل، ميماد، غيشر(إسرائيل واحده )

 عضو كنيست (17) شاس
 أعضاء كنيست (10) ميرتس

 أعضاء كنيست (9) المركز )الوسط(
 ضاء كنيستأع (6) إسرائيل بعالياه

 أعضاء كنيست (5) المفدال )ديني أشكنازي(
 عضو كنيست (2) يهودية التوراة
 (.27/8/2000)معاريف،                                                                                          

 نت كتلة يهودية التوراة والمفدال، أعلم(6/9/1999)وبعد شهرين ويومين من تشكيل االئتالف أي في 
انسحبت كتلة ميرتس من  م(21/6/2000)وبتاريخ  ،اصوتً  (68)عن انسحابهما من االئتالف، فبقي 

ولكن هذه الكتلة ظلت تؤيد  اصوتً  (58)خلفية الخالف مع شاس، فبقي لالئتالف  االئتالف على
انسحبت في يوم واحد كتلتا  م(9/7/2000)وبعد سنة وخمسة أيام أي بتاريخ  ،االئتالف من خارجه

 في الكنيست فقط. اصوتً  (37)شاس ويسرائيل بعالياه فبقي لالئتالف 
لى إفدال من االئتالف فتراجع عدد أعضائه في الكنيست انسحبت كتلة الم م(10/7/2000)وبتاريخ 

استقال من الحكومة وزير الخارجية دافيد ليفي، وصو ت مع  م(2/8/2000)وفي يوم  ،اعضوً  (35)
 (32)شقيقه في كتلة غيشر )مكسيم ليفي( لصالح الحل المبكر للكنيست، فبقي في ائتالف باراك 

من حزب  اعضوً  (24)، من بينهم (120)ل أت كنيست فقط من مجموع أعضاء الكنيس عضو  
 إسرائيل واحدة وستة أعضاء من حزب الوسط )المركز(.

أعضاء( والكتلة العربية  10هذا االئتالف تمتع في الوقت نفسه بدعم خارجي من كتلة ميرتس ) إال أن  
وحظي كذلك بدعم نسبي من كتلة الخيار  ،في مسائل حجب الثقة اضاء( وخصوصً أع 10)
حاد )شعب واحد( ولها أديمقراطي، التي انشقت عن حزب إسرائيل بعالياه )مقعدان( وكتلة عام ال

مقعدان وكتلة شينوي )التغيير( ولها ستة مقاعد، وبذلك وقف باراك على شفير الهاوية بأغلبية متأرجحة 
 (.27/8/2000 ،)معاريف. اصوتً  (60)ال تتجاوز 

هذا األخير  ة وطنية لحزب الليكود بزعامة شارون، إال أن  حاول باراك بيع فكرة تشكيل حكومة وحد
رفض بدعوى إفالس باراك وحكومته على الرغم من وجود من كان يوافق على إجراء مباحثات جدية 

 .(29/8/2000 ،)معاريفمع حزب العمل داخل قيادة الليكود. 
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شاس ولكن من دون  حزبعلى كل من حركة ميرتس وحركة شينوي و  فكرتهوانتقل باراك لتسويق 
على خلفية الكراهية المستحكمة والمتجددة ما بين حزبي ميرتس وشينوي العلمانيين  اجدوى، خصوصً 

 وحزب شاس الديني السلفي الشرقي.
، في آخر أيام سلطته، التركيز على تشكيل ائتالف علماني باستبعاد األحزاب اوحاول باراك أيضً 

 (.2وضح في الجدول رقم )و مهكما . األساسية والكتل الدينية

 (2جدول رقم )
 تشكيلة االئتالف العلماني في حكومة باراك

 
 صواتعدد األ األحزاب أو الكتل 
 اصوتً  (24) إسرائيل واحدة

 أصوات (10) ميرتس
 أصوات (6) شينوي 
 أصوات (6) الوسط

 أصوات (4) إسرائيل بعالياه
 اصوتً  (2) الخيار الديمقراطي 

 اصوتً  (2) شعب واحد
 أصوات (10) الكتل العربية

 اصوتً  (64) مجموع االصوات 
 (. 21/8/2000 ،هآرتس) 

ها األولى في تاريخ في غضون ذلك، أعلن باراك عن خطة لإلصالح المدني واالجتماعي وصفت بأن  
ء: ول الوزراإسرائيل، كما وصفت بالثورة العلمانية، وشكل طاقمين لتنفيذ هذه اإلصالحات، يضم األ

، وذلك لمناقشة بنود اإلصالحات التي تتناول: (وميخائيل ملكيئور ،وشلومو بن عامي ،يوسي بيلين)
صياغة الدستور، إلغاء وزارة األديان، اعتماد الزواج المدني، إقرار خدمة وطنية مدنية، اعتماد مواد 

 ويضم الثاني كاًل  ،لها الدولةليزية والرياضيات في جميع المدارس التي تمو  جالتربية الوطنية واللغة اإلن
وهدفه العمل على إعداد اإلجراءات التشريعية للبنود المختلفة لمشروع  ،ودان مريدور ،يوسي بيلين :من

  .(21/8/2000 ،)هآرتساإلصالح. 
حيث اعتبرها الليكود مجرد مناورة انتخابية، وقال زعيمه آرييل  ،ثارت هذه الخطة ردود فعل متباينةأ

 .(13/10/2000 ،)هآرتسها قد تشمل مواضيع جادة ولكن ليس من السهل البت  فيها. شارون أن  
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وأعربت األوساط الدينية بطبيعة الحال عن رفضها القاطع لهذه الخطة، ودعا بعضها إلى مناقشتها 
على لسان زعيم حزب ميماد ميخائيل ملكيئور، في حين حظي المشروع بتأييد حزبي إسرائيل واحدة 

وتؤكد انزالقه في منزلق خطر ال رجوع عنه لصالح  ،وهكذا بدأت االستطالعات تنعي باراك ،وميرتس
 صعود اليمين وعلى رأسه كل من نتنياهو وشارون.

على األثر تزايدت الصراعات الداخلية في حزب العمل، وبدأت حرب الوراثة، فزاد التوتر بين باراك 
 ولجأ باراك لتحصين نفسه إلى الدعوة لتشكيل حكومة ،براهام بورغأ)من حزب العمل( ورئيس الكنيست 

سرائيل بعالياه ،والليكود ،ميرتس ،طوارئ تضم الكتل التالية: إسرائيل واحدة  ،وشينوي ،والمفدال ،وا 
 (. 24/10/2000 ،)هآرتسوشعب واحد.  ،والخيار الديموقراطي

 (.23/10/2000 ،)هآرتسومما عرضه باراك على شارون: 
يتمثل في  اا صعبً ا وواقعً ا معقدً سياسيً ا ا أمنيً يرة )انتفاضة األقصى( خلقت تحديً التطورات األخ -

االعتبارات التالية: خرق االتفاقات من الجانب الفلسطيني، واللجوء إلى القوة والتوتر في 
الشمال، ونشر قوات عراقية بالقرب من الحدود األردنية السورية، والحماس الشعبي في العالم 

انعكس على الواقع الداخلي في إسرائيل بشكل يدعو إلى تكاتف  اذا كله أوجد واقعً هالعربي، 
 جميع القوى السياسية في إطار جبهة طوارئ.

لى حكومة طوارئ برئاسة رئيس الحكومة وزير إعلى ضوء حالة الطوارئ نقترح االنضمام  -
يتم االنضمام إلى هذه و  ،يهود باراك استدعى إلى حكومة الطوارئ معظم كتل الكنيستإالدفاع 

 الحكومة وفق اتفاق.
 لقرار مجلس الوزراء األمني  االفلسطينيين والدول العربية وفقً تعود إسرائيل إلى التفاوض مع  -

 السياسي.
لى ائتالف الطوارئ أعضاء في لجنة وزراء شؤون األمن إيعتبر رؤساء الكتل التي تنضم  -

 القومي.
المطالبة برفض أي قرار حول أي موضوع، لكن قبل  من حق، كل أربعة أعضاء في اللجنة، -

اتخاذ القرار، وفي حال اإلجماع يعتبر القرار ساري المفعول، أما في حال عدم اإلجماع فيرفع 
 الموضوع من دون تصويت، إلى الحكومة بكامل هيئتها من أجل اتخاذ القرار.

التشاور مع الوزير الذي يتم تحديد جدول أعمال مجلس الوزراء، من قبل رئيس الحكومة، ب -
 يمثل ثاني أكبر كتلة في الكنيست بعد كتلة رئيس الحكومة. 

 ،)معاريف في المقابل عرض شارون خطة سياسية مضادة بشأن تشكيل حكومة طوارئ تشمل ما يلي:
15/10/2000). 
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ل في مناطق حيوية أمنية في غور األردن وفي منطقة الخلي اا بنشر الجيش تدريجيً البدء فورً  -
"صحراء يهودا" في غزة ونابلس من أجل السيطرة على الضفة الغربية، وعرقلة محاولة السيطرة 

 .الفلسطينية عليها بدعم من األمم المتحدة
 التنصل من االتفاقيات التي وقعتها إسرائيل مع الجانب الفلسطيني. -
منطقة فلسطينية  لى اتفاق انتقالي مع السلطة الفلسطينية من دون إطار زمني، وتقامإالسعي  -

فقط من مساحة الضفة  (%40)بموجب هذا االتفاق على مناطق )أ وب( وعلى مساحة 
الغربية، مع فرض قيود أمنية على السيادة، واالحتفاظ بحق السيطرة في الجو والمعابر 

 الحدودية.
استثناء ى التسوية الدائمة بتبقى المنطقة )س( في الضفة الغربية تحت السيطرة اإلسرائيلية حت   -

  . (%1)االنسحاب من نسبة 
 ،)هآرتس وجاء فيها ما يلي: ،ونشرت الصحف اإلسرائيلية خطة مشتركة ناقشها باراك وشارون

20/10/2000). 
 الفصل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. -
 اإلعالن عن غور األردن كمنطقة أمنية إسرائيلية. -
 يرها.دعم كتل االستيطان، غوش آرييل، غوش عتسيون، وغ -
 الحفاظ على الوضع الراهن في القدس.  -
حيث  ،ما داخل حزب العملهذا االقتراح واجه معارضة شديدة من قبل العديد من الكتل وال سي   إال أن  

 أعرب العديد من القادة عن معارضتهم الشتراك الليكود في الحكومة ورفضوا شروط شارون.
 .(18/2/2000 ،أحرونوت )يديعوت وهكذا واجه باراك الخيارات التالية:

 التوجه إلى انتخابات رئيس الحكومة من دون حل الكنيست. -
 حل الكنيست وتقديم موعد االنتخابات. -
 إقامة حكومة طوارئ تضم الليكود، وهذا يعني نهاية العملية السلمية )أوسلو(. -
الخضوع  إعادة االئتالف الحكومي السابق، وهذا يعني تجميد اإلصالحات المدنية والمزيد من -

 البتزازات حركة شاس.
على ضوء ما تقدم تزايدت األصوات في حزب العمل مطالبة بتحديد شخص آخر غير باراك 

 لالنتخابات القادمة. 
 باراكوأدت إلى فوز شارون الساحق على باراك، أعلن  م2001وعندما أجريت االنتخابات في شباط 

عضوية الكنيست واالنسحاب من الحياة السياسية، إال التسليم بهزيمته واالستقالة من رئاسة حزبه ومن 
أنه أعلن في وقت الحق عن استعداده للمشاركة كوزير دفاع في حكومة شارون، فواجه معارضة 
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شديدة من داخل حزبه وتشكلت في وجهه كتلة أقطاب تضم أبراهام بورغ وشلومو بن عامي ويوسي 
 .(27/2/2000 ،)يديعوت أحرونوت بيلين وصالح طريف، وحم لوه مسؤولية الهزيمة. 

وشلومو بن  ،أبراهام بورغ :منها ،هكذا بدأت حرب الوراثة في حزب العمل وطرحت أسماء عديدة
وطالب شمعون  ،وحاييم رامون، كما طرحت أسماء بنيامين بن اليعازر، وأفرايم سنيه وسواهم ،عامي

 .(2009 ،يام)النعلبه رفض. ط ، غير أن  اابه باإلجماع لرئاسة الحزب مؤقتً بيرس بانتخ
هذا االنضمام عج ل في تقزيم الحزب  ووافق الحزب على االنضمام إلى حكومة وحدة وطنية، إال أن  

 واإلسراع في انشقاقه، فانسحب منه كل من يوسي بيلين وياعال ديان وتسالي ريشيف.
وبناء قيادته من جديد،  صفوفه بعد غياب باراك عن الساحة السياسية، حاول حزب العمل إعادة رص  

 ن  أ من ذ انفلتت غرائز السلطة لدى هذه القيادات من عقالها، وبداًل إولكن العكس هو الذي حصل، 
ها ن  إ، فطوارئفي لحظة  ةتكون االنتخابات التمهيدية )برايمريز( وسيلة النتخاب زعيم جديد مجمع علي

 وقد جاء فوز رئيس الكنيست أبراهام ،صفوفه أسفرت عن تعميق األزمة التنظيمية واأليديولوجية داخل
ذ لم يتجاوز الفارق بينهما بضع إغير مقنع،  ااألسبق بنيامين بن اليعازر فوزً  بورغ على وزير الدفاع

مئات من األصوات فقط، إلى جانب االتهامات الفجة التي وجهت إلى بورغ بتزوير االنتخابات إلى حد 
على سير االنتخابات لم تعلن عن بورغ زعيما للحزب، على الرغم من  اللجنة القضائية التي أشرفت أن  

ا  من التفرغ إلعادة تنظيم الحزب وجد بورغ نفسه مندفعً وبداًل  ،لى فوزه على بن اليعازرإأنها أشارت 
للرد على اتهامه بالتزوير، في وقت أعلن كبار رجال الحزب مثل شمعون بيريس وشلومو بن عامي 

مثل هذه االنتخابات في وقت لن يشارك  إلجراءه لم يكن هناك أي مبرر في األساس وحاييم رامون أن  
 (.18/2/2000 )يديعوت أحرنوت، الحزب في حكومة وحدة وطنية برئاسة شارون.

 لى نشوء ثالثة معسكرات أساسية في الحزب:إهذا الوضع أدى 
االنتفاضة  ر، ويدعو ويعمل لقمعبزعامة وزير الدفاع في حكومة شارون بنيامين بن اليعاز  :األول

باعتبارها "حملة إرهاب منظم تشن ها السلطة بالتعاون مع المنظمات الفلسطينية الستنزاف إسرائيل 
جبارها على تقديم تنازالت تهدد مستقبل الدولة" ويسخر من الذين يذكرونه بالخالفات األيديولوجية  ،وا 

 بين العمل والليكود.
عندما انضم لصفوف حزب  م1983بورغ الذي فاجأ الحلبة السياسية في العام  براهامأبزعامة  :الثاني

زعيم حزب المفدال الذي يمثل المستوطنين وأنصار الصهيونية  نه نجل يوسف بورغأالعمل، مع 
ه يريد تذويب حزب العمل بالليكود، ويقول وهذا المعسكر يتهم معسكر بن اليعازر صراحة بأن   ،الدينية

ه ال يوجد لدى النتفاضة األقصى، ألن   بن اليعازر القمعية وضع حدٍ ومقدور سياسة شارون ه ليس بن  أ
 هؤالء أي برنامج سياسي للتسوية الحقيقية.

يضم قادة في الحزب مثل حاييم رامون وشلومو بن عامي، وبدرجة أقل شمعون بيريس، الذين  :الثالث
 يرون في أنفسهم األهلية واألولوية لتزعم الحزب.
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لى تشكيل إطار حزبي جديد يمثل اليسار في إسرائيل، وال يشترط إعلى ضوء ما تقدم دعا يوسي بيلين 
يكون على غرار األحزاب الديموقراطية  ن  أتكون كل مركبات هذا اإلطار صهيونية، بل يمكن  في أن  

والعمل. هذا المخاض  عن التحالف بين الليكود ا أيديولوجيً االجتماعية في أوروبا الغربية ليمثل بدياًل 
إلى انتخابات داخلية الختيار رئيس  م(19/11/2002)الطويل والمؤلم في حزب العمل أفضى بتاريخ 

جديد للحزب إثر صراع الديوك الدامي بين بن اليعازر وبورغ. وترشح للمنصب كل من رئيس الحزب 
 ناع الذي أصبح بالتالي مرشحوفاز متس ،السابق بنيامين بن اليعازر وعميرام متسناع وحاييم رامون

 .(21/11/2002 ،)معاريف .حزب العمل لمنصب رئاسة الحكومة
بن اليعازر ذي األصل العراقي ا الوالزعيم الجديد لحزب العمل، عميرام متسناع يهودي أشكنازي خالفً 

 منافسةفقد األمل في ال وتخرج برتبة لواء بعد أن   م(1993 -1963)خدم في الجيش ما بين و  ،الشرقي

 .(20/11/2002 ،)هآرتس .على رئاسة األركان
مما دفع بهذا  م1982وهو مشهور بموقفه الحازم المعارض لشارون على أرضية حرب لبنان عام 

للدفاع في حينه، إلى المطالبة بإقصائه عن الجيش، ولكن رئيس الحكومة مناحيم  ااألخير، وكان وزيرً 
يس لبلدية حيفا، وبقي في هذا المنصب لواليتين ثم استقال كرئ م1993انتخب عام و  ،بيغن رفض طلبه

ه طائر مختلف ويقول: "لقد أوجدت لغة سياسية يصف نفسه بأن   ،للمنافسة على رئاسة حزب العمل
 أنا أعرف كيف أتحدث باستقامة، وأعرفو  ،مختلفة في السنوات العشر التي عملت فيها في السياسة

 .(22/11/2002 ،)يديعوت ."اسيةاستخدم المقالب السي كيف أيضاً 
ا لم يتسخ ه لم يجر ب، لكنه أيضً ه رجل رمادي منضبط، ويتميز بأن  وصفه الكاتب يوئيل ماركوس بأن  

 ،)هآرتس .د هويته واتجاهه السياسيق  في السياسة، وانتصاره المفاجئ داللة ال بأس بها بالنسبة لحزب ف  
22/11/2002). 
وقد ، هما: اإلحساس الناجح بالوقت والجرأة ،اجهما أي سياسي جيدورأى فيه بعضهم خصلتين يحت 

تجلت األولى في قراءته الصحيحة للوضع العام في إسرائيل وفي حزب العمل، في حين تجلت الثانية 
 ،)معاريففي اإلعالن عن استعداده للتحدث مع ياسر عرفات إذا لم يكن أمامه خيار آخر. 

20/11/2002).  

اسية الدعوة إلى إخالء قطاع غزة وتفكيك المستوطنات هناك، والدعوة إلى فصل أحادي من أفكاره السي
وحاول اإليحاء  ،الجانب، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، بهدف تحديد حدود إسرائيل

ة سلمية، ه ال توجد مسير "سأقاتل اإلرهاب وكأن   وريث الحقيقي إلسحاق رابين قائاًل بأنه سيعمل ليكون ال
 (.22/11/2002 ،)يديعوت  وسأجري مفاوضات سلمية، وكأنه ال يوجد إرهاب".

يجب البدء و  ،لذلك يجب توحيد الصفوف ،أكد متسناع وجود "جروح بليغة ودماء في حزب العمل
 (.22/11/2002 ،)يديعوت بالوحدة".



  أحزاب اليسار في إسرائيل

33 

 

 الفصل الثاني

 ذا حكومة يجب أن  وأوضح أنه مع حكومة وحدة وطنية لكن ليس بأي ثمن، فاالشتراك في مثل هك
خالء ا  ا باستعداد أطرافها "لالنفصال عن الفلسطينيين واالعتراف بالدولة الفلسطينية و يكون مشروطً 

ذ أخفقت الجهود لتشكيل حكومة وحدة،  مستوطنات قطاع غزة وبعض مستوطنات الضفة الغربية، وا 
قامت حكومة شارون الثانية وبالفعل  ،فمشروع متسناع كان إسقاط الحكومة التي ستقوم برئاسة شارون

وأطل  ،(امقعدً  68مفدال واالتحاد الوطني )ذات الطابع اليميني الواضح وضمت الليكود وشينوي وال
كل شيء يعمل ضده من داخل  عميرام متسناع من موقعه في حضيض الهزيمة أمام شارون يرى أن  

لداخلية في حزب العمل ومحاربة الدعم واجبه األول هو إعادة تثبيت مكانته ا ووجد أن   ،الحزب وخارجه
وفي  ،فرايم سنيهأبن اليعازر و  مواقفزاء إا ولكن جهوده كلها ذهبت سدى خصوصً  لحكومة شارون،

سك، المحسوبة على معسكر بن ايتهذا السياق دعت رئيسة كتلة حزب العمل في الكنيست، داليا 
 تراجع تحمل مسؤوليةمتسناع  رفضو  ،باليعازر، إلى إجراء انتخابات جديدة ومسبقة لرئاسة الحز 

مواقف  وزعم بن اليعازر أن   ،وذات طابع تاريخي الى أسباب أكثر عمقً إالحزب وهزيمته ورد ذلك 
من الناحية  (2)لى درجة تحويله إلى ميرتس رقم إا في اتجاه اليسار متسناع جر ت الحزب بعيدً 

 ن  م   مما قاله بن اليعازر في هذا المجال "إن  و  ،لى شينوي آخر من الناحية االجتماعيةا  السياسية و 
: 5/5/2003)موقع المشهد اإلسرائيلي،  أبعد من ميرتس عليه أال يفاجأ بالنتائج والهزيمة". ايركض يسارً 

 نت(.
مشاركة بيريس في حكومة شارون التي قضت على أوسلو وأعادت احتالل الضفة  ال شك في أن  

البرنامج السياسي النظري لحزب  اقد شطبت عمليً  ؛لطة الفلسطينيةلسا أضعفتو  م،2002عام  الغربية
مشاركة حزب العمل في حكومة  وقد توحد المحللون اإلسرائيليون وراء الموقف القائل إن   ،العمل

ضربة قاضية لمكانة الحزب ومساهمة  نزلةها كانت بمالوحدة، قد عبرت عن فقدان الحزب لهويته، وأن  
 كانة شارون المنقطعة النظير.م ملموسة في تعزيز

انسحاب بن اليعازر عشية االنتخابات الداخلية في الحزب من حكومة الوحدة وفوز متسناع، لم  ن  إ
انتخاب متسناع لرئاسة الحزب أعطى  ن  أعن  فضاًل ا لهذا الحزب المتلون، ا سياسيً د برنامجً وج  ي  

االنتخابات الداخلية التي أجريت  ن  أثر يسارية، مع أك اناخبي العمل يريدون حزبً  االنطباع المضلل بأن  
 ن  إاألمر ليس كذلك، حيث  لتحديد القائمة االنتخابية الحزبية، جاءت لتثبت أن   م2002في نهاية العام 

بن اليعازر الملقب شارون ال اد أعطيت للعناصر الموالية سياسيً األماكن األولى من قائمة الحزب ق
أوسلو، ثم خروجه من اتفاق هزيمة يوسي بيلين، أحد أهم رموز  ك بأن  وما من ش ،حزب العمل
في انفصال ياعيل ديان وانضمامها  افي تاريخه، األمر الذي تجسد أيضً ال نقطة مفصلية الحزب، شك  

 إلى حزب ميرتس.
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كل هذه األجواء السلبية داخل الحزب حملت زعيمه متسناع على االستقالة وانتخاب شمعون بيريس 
على حزب العمل اآلن، إجراء بحث جدي في  وهذا ما حمل بيريس على القول: "إن   ،زعيم مؤقت لهك

 .عادته إلى موقعه الذي يستحقه في الدولة"ا  ل األفضل واألسلم لترميم الحزب و السب
على  احليً ه سيحافظ مر متسناع، لدى استقالته من رئاسة حزب العمل، أعلن أن   الجدير بالذكر أن  

 .: نت(5/5/2003. )المشهد اإلسرائيلي، ته العادية ومقعده في الكنيست في إطار كتلة الحزبعضوي
، في امقعدً  (16)إال على  م(28/1/2003)حزبا العمل وميماد لم يحصال في انتخابات  بأن   اعلمً 

 .امقعدً  (26)الكنيست السابق  م فيحين كان له
قتصادية العميقة التي تتخبط فيها إسرائيل في ظل والية األزمة السياسية واال في المقابل يالحظ أن  

شارون الثانية تؤدي إلى ضعضعة مصداقية القيادة السياسية بكل أحزابها، وكانت ستؤدي بحزب 
أما اآلن فيشكل حزب العمل أقلية  ،لى نوع من االنتحار السياسيإالعمل في حال دخوله الحكومة، 

وتراجع حزب العمل في  ،ة التي تدفع بإسرائيل والمنطقة نحو المجهولمقابل األكثرية اليمينية المتطرف
 ، والقادرايمثل الخط المركزي المرن سياسيً  الحزب )الذي كان خالل تاريخ إسرائيل الحالتين يعني أن  

على المناورة مع األنظمة العربية والسلطة الفلسطينية، والذي أوجد عالقات واسعة في العالم( قد أصبح 
 ولىوأ   ،وقوة المؤسسة السياسية اإلسرائيلية على المدى البعيد هقياصدماألمر الذي أضر ب ؛م التأثيرعدي

في تيار معارضي الخدمة العسكرية في األراضي المحتلة عام  اتباشير هذا التردي تتجلى داخليً 
يعالون وأربعة من  ر عنها رئيس األركان الجنرال موشيه، والمواقف السياسية الممنوعة التي عب  م1967

 قادة الشاباك السابقين، باإلضافة إلى مئات ضباط وأفراد القوات الخاصة والطيران وقوات االحتياط.
 (.29/1/2004)معاريف، 

عن هدية عالية القيمة ستقدم الى زعيم الحزب المؤقت شمعون بيريس، الذي أعلن حزب العمل  فيو 
بناًء لحل وسط تسعى مختلف  م(1/2005)شهر  حصل على رئاسة الحزب ورئاسة المعارضة حتى

 ،القوى األساسية داخل الحزب للتوصل إليه، من دون انتخابات داخلية ومن دون أوجاع في الرأس
شارون سيسقط، بسبب القضايا الفضائحية والقانونية التي  وهذه التوقعات تتقاطع مع االفتراض بأن  

، لدولة أحد أعضاء الكنيست تشكيل حكومة بديلةوفي مثل هذا الوضع يكلف رئيس ا، تورط بها
حزب شينوي سينشق  فالتوقعات تشير إلى أن   ،ه سيكون الرجل البديل وليس نتنياهووبيريس مقتنع بأن  

 ،)معاريفإذا وقف نتنياهو على رأس هذا األخير.  اومة االئتالفية مع الليكود خصوصً عن الحك
29/1/2004). 

، ثم عاد إلى الحكم باالئتالف م1977ى عام وحت   م1948ئيل منذ عام وظل حزب العمل يحكم إسرا
، وعاد م1996ى عام حت   م1992، ثم انفرد بالحكم عام م1990حتى عام  م1984مع الليكود عام 
 .بقيادة إيهود باراك م1999مرة أخرى عام 
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 امقعدً  (46) ( أغلبية نسبية في الكنيستم1969 – 1949حقق تجمع "ماباي" بقيادة حزب العمل )
، م1959عام  امقعدً  (47)، م1955عام  امقعدً  (40)، م1951عام  امقعدً  (45)، م1949عام 

 : نت(.2004)الجزيرة،  .م1965عام  امقعدً  (45)، م1961عام  امقعدً  (42)
 م1973عام  امقعدً  (51)و م1969ا عام مقعدً  (56)وحقق  م1969كل تجمع "معراخ" عام ثم تش  

ثم  امقعدً  (47)بو  م1981، وخرج في هذا العام من الحكم، وفاز عام م1977ام ع امقعدً  (32)و
 (39)دخل االنتخابات باسم تجمع "العمل" وفاز فيها بو  م1988وفي عام  ،م1984عام  امقعدً  (44)

، وهو العام الذي جرت فيه انتخابات م1996عام  امقعدً  (34)، وم1992مقعدًا عام  (44)، ثم امقعدً 
لرئيس وزراء إسرائيل ألول مرة، وكان اختيار رئيس الوزراء قبل ذلك تحدده مكاسب القوائم مباشرة 

 .المشاركة في انتخابات الكنيست
غيشر" "ضمن قائمة "إسرائيل واحدة" باالئتالف مع حزبي  م1999شارك حزب العمل في انتخابات 

مة نتنياهو، وهو تجمع قائم كو يقود حزب غيشر ديفد ليفي وزير الخارجية السابق في ح ،و"ميماد"
 (.7/7/1999)معاريف،  .على اليهود المغاربة الذين كانوا في حزب ليكود وخرجوا منه اأساسً 

بزعامة الحاخام "يهودا عميتال"، ويعتمد الحزب على  م1988وأما حزب "ميماد" فقد ظهر عام 
ق في كثير من مواقفه مع مواقف المتدينين األشكناز )اليهود الغربيين( من الطبقة الوسطى، ويتساو 

 .حزب العمل
وبعد فوز شارون في انتخابات العام  ،عاد حزب العمل وخسر أمام "الليكود" م2001وفي العام 

إلى ائتالف حكومي مع الليكود واألحزاب  ليعازراانضم حزب العمل بقيادة بنيامين بن  م2001
  معارض منذ ذلك التاريخ.ا خسر حزب العمل بذلك طابعه كحزب اليمينية، وعمليً 

للدفاع  اليعازر وزيًراحيث تم تعين شمعون بيرس نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية، وبنيامين بن 
 وهم من قيادات حزب العمل، وتعتبر هذه الوزرات من أهم الوزرات بعد رئيس الحكومة.

ناطق السلطة الفلسطينية أو ما يقضي باجتياح م حكومة شارون اتخذت قراًرا موسًعا والجدير ذكره أن  
أخذ القرار في اجتماع عقد للحكومة اإلسرائيلية، وقد أكد المشاركون  يسمى بعملية )السور الواقي(، وتم  

  في االجتماع أنه لم تكن هناك معارضة من الوزراء ومنهم شمعون بيرس ومتان فلنائي )العمل(.
برئيس  ليعازراتبديل بن  ، وتم  م(30/10/2002)وقد استقال حزب العمل من حكومة االئتالف في 

 (.41: 2011)شعبان،  جديد هو عمرام متسناع، وعاد الحزب من جديد إلى صفوف المعارضة.
الليكود مرة ثانية  ، وأدت إلى فوز حزبم(28/1/2003)وجرت انتخابات الكنيست السادسة عشر في 

س وعمرام متسناع من حزب العمل بزعامة شارون، حيث قام شارون بمشاورات مع شمعون بير 
ه لم يجد أي أرضية ه بعد اللقاءات قال زعيم حزب العمل "أن  قناعهم الدخول في حكومة الوحدة إال أن  إل

حزب العمل لن  د متسناع أن  مشتركة مع شارون"، ورفض إجراء مفاوضات ائتالفية مع شارون، وأك  
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)األيام، وث تغيير جوهري في مواقف شارون. ينضم إلى حكومة يتزعمها شارون، إال في حال حد
11/2/2003.) 
والمفدال، حيث سارعت هذه  ،واالتحاد القومي ،شينوي :منها عدة، ل شارون حكومة من أحزابشك  

 حادي الجانب من قطاع غزة.األحزاب لالنسحاب من الحكومة بعد إعالن شارون عن نيته االنسحاب أ  
للبحث في خيارين، هما إما التوجه إلى انتخابات جديدة  فًعا قوًيال هذا االنسحاب من الحكومة داوشك

وهذا تم رفضه من الجميع، أو االتجاه إلى حزب العمل وتشكيل حكومة  ،بعد أقل من عام على إجرائها
ولكن بعد وفاة الرئيس  باالستقالةوحدة، وهذا أدى إلى انشقاق داخل حزب الليكود، حيث هدد قيادته 

 مفاوضات مع حزب العمل.الموافقة على إجراء  وتم   ،ر عرفات تم العدول عن قرارهمالفلسطيني ياس
-2001شارك في األولى )مارس/ وجاء انضمام حزب العمل إلى حكومة شارون الثانية بعد أن  

( وذلك بعد تالشي الخطاب السياسي لحزب العمل بعد أوسلو وانهيار مفاوضات كامب م2002أكتوبر
ي عهد باراك، وهو ما أدى إلى ابتعاد حزب العمل عن إطالق أي برنامج سياسي في ديفيد الثانية ف

 مواجهة المشاريع والبرامج السياسية واألمنية لحزب الليكود.
وزراء من حزب العمل  (8)ضم  ، وتم  م(10/1/2005)وتم تشكيل الحكومة الثانية لشارون في 

أفراد حزب العمل أقلية في الحكومة وغير إضافة لشمعون بيرس نائب رئيس الوزراء، حيث كان 
 (.11/1/2005)يديعوت أحرنوت،  .ينر مؤث

، من أجل دعم قرار معين م2005وتعتبر مشاركة حزب العمل في حكومة شارون الثانية عام 
استمرار بقاء حزب العمل في حكومة شارون ارتبط  وأن   د،و لهدف وظيفي محدا واستمراره، أي أن  
على مسار العملية السلمية التفاوضية مع الفلسطينيين، وتطبيق قرار فك االرتباط مع  بالتقدم والتطور
  (.12/1/2005)يديعوت أحرنوت، الفلسطينيين. 

وبداية عام  م،2005شهد المجتمع اإلسرائيلي حالة حراك سياسي وحزبي واسعة في نهاية العام 
انسحاب شارون من حزب الليكود  وتم   ،تم حل الكنيست السادسة عشر ، وذلك بعد أن  م2006

 ة حزب العمل، وهو من أصول شرقية.وتأسيس حزب كاديما، وفوز عمير بيرس بزعام
ثر ذلك انسحب أعضاء من حزب العمل وانضموا إلى حزب كاديما ومن بينهم شمعون بيرس، على إ

ي للطبقة رئيس الحزب عمير بيرس ال ينتم ويرجع السبب الرئيس لالنسحاب من حزب العمل أن  
أصبح البرنامج االجتماعي  األشكناز، وتغيير برنامج حزب العمل من الطابع السياسي واألمني إلى أن  

 هو الركيزة األساسية لبرنامج حزب العمل. 
ب من حكومة شارون، حيث تم تقديم انسحالاقام بنجح عمير بيرس في قيادة حزب العمل  بعد أن  
 .ي سبعة أشهرعن موعدها بحوال االنتخاباتموعد 
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من األشياء التي أثرت على  م2006ويعتبر فوز حركة حماس في االنتخابات الفلسطينية مطلع العام 
توجهه الناخب اإلسرائيلي، حيث استغلت األحزاب اإلسرائيلية هذا الفوز في دعايتها وبرامجها 

 (.29: 2011)شعبان، االنتخابية للتحذير من حماس التي تريد القضاء على إسرائيل. 
بقي حزب العمل يؤيد إنهاء االحتالل مع االحتفاظ بالتجمعات االستيطانية تحت السيطرة اإلسرائيلية، 

هناك  اليهودية عاصمة أبدية إلسرائيل، كما أن   تقسيم القدس الشرقية، مع اعتبار القدس بأحيائها وعدم
  (.23/1/2006)القدس، إلقامة دولة فلسطينية.  اواستعدادً  قبواًل 

استطاع زعيم حزب كاديما بزعامة إيهود أولمرت النجاح في تشكيل حكومة إسرائيل الحادية والثالثين، 
نجح في إقناع زعيم حزب العمل عمير بيرس بتشكيل حكومة يكون فيها حزب العمل هو  بعد أن  

 (.24/6/2006)معاريف،  للدفاع. تم تعيين عمير بيرس وزيًراحيث الشريك الرئيس، 
ه ال يملك الخبرة العسكرية وماضيه العسكري ألن   ؛للدفاع محل نقاش تعيين عمير بيرتس وزيًراويعتبر 

ن خالل حرب لبنان عام يكون في هذا المنصب، وأنه إنسان بال تجربة، وهذا ما تبي   ال يؤهله ألن  
 دافها.هذه الحروب لم تحقق أه د السياسيون أن  ، حيث أك  م(2009-2008)، وحرب غزة عام م2006

قضايا الفساد في الحكومة وعلى رأسها رئيس الحكومة، اندفع قيادات حزب كاديما بمطالبه  وبعد ظهور
جراء انتخابات داخلية للحزب، وتم تكليف وزيرة الخارجية تسيبي لفني بتشكيل  أولمرت باالستقالة وا 

 .(10: 33)امطانس، ع حكومة لكنها لم تستطيع، وتم إجراء انتخابات جديدة. 
، حيث كان أكبر الخاسرين من هذه االنتخابات حزب العمل م(10/2/2009)جرت االنتخابات في 

(، وتعود أهم أسباب ذلك إلى مشاركة حزب العمل في 11( إلى )19الذي تراجعت عدد مقاعده من )
 د أنه ال خطوط فصل بين الحزبين العمل والليكود.أك   ي، وهو األمر الذم2001حكومة شارون 

عيم حزب تم تعيين ز  ،ذلك تم تشكيل الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو وضم إليها حزب العمل حيثبعد 
باإلضافة إلى أربعة وزراء من حزب العمل، كان بارك ضمن المجلس  ،للدفاع العمل إيهود باراك وزيًرا

 (.119: 2011)شعبان،  األمني المصغر في هذه الحكومة.
ى يكون لها تأثير على إسرائيل أقلية ال تستطيع تشكل حكومة أو حت   وهكذا أصبحت أحزاب اليسار في

ها في آخر وكانت تشارك في الحكومات األخير بشكل محدود أو بدون صالحيات ولعل   ،القرار
 حكومتين لم يدخل فيها أحد من اليسار. 

وليفي  ،شاريتوموشيه  ،لوا حزب العمل في الحكم: ديفد بن غوريونومن رؤساء الوزراء الذين مث   
سحق رابين ،وغولدا مائير ،أشكول يهود باراك.  ،وشمعون بيريز ،وا   وا 

 : نت(.2000)سالم،  .ومن الشخصيات المهمة في إسرائيل والتي قادته: موشيه دايان، وأبا إيبان
  في غبايآ ةحزب العمل برئاس

ؤيته لطرق حل كشف آفي غباي عن توجهاته ومواقفه إزاء الصراع الفلسطيني الصهيوني، ور 
االجتماعية كتعبير عن رؤية شخصية، -الصراع أو إدارته. وفي حين جاء كشفه عن مواقفه السياسية
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في حكومة نتنياهو،  خابات حزب العمل، رغم كونه وزيًرا سابًقامواقف غباي الذي فاز في انت إال أن  
 إلى حزب الليكود.وأحد مؤسسي حزب "كوالنو" ذي التوجهات اليمينية، وابن عائلة تنتمي 

ة قناعته السياسية خاصة، يكشف ما الذي أراده رواد "حزب العمل" إفصاح غباي عن ماهي   إن  
ى عكس القادة اإلسرائيليين عموًما. عسكري عل غباي ليس له رصيد للوصول إلى الحكم. مع العلم أن  

والسياسية، الذي سيرأسه في  في المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية ولم يكن عضًوا أو مراقًبا
وصول شخصية من هذا النوع، غير واضحة المعالم، وترشحها إلى  حال فوزه في االنتخابات. إن  

 رئاسة حزب العمل يجعل منها شخصية صعبة الفهم.
وصرح غباي للتلفزيون اإلسرائيلي تصريحين أثارا الرأي العام اإلسرائيلي: األول هو نفي إمكانية تشكيل 

معارضته إلخالء مستوطنات في الضفة الغربية حتى  يضم القائمة المشتركة؛ والثاني ة ومعسكرحكوم
هو طرح البرنامج االنتخابي لليكود واليمين  ما قام به غباي عملًيا في حال توقيع اتفاق سالم. إن  

أو ما  ، والجديد الذي طرحة غباي هو حالة التديناإلسرائيلي، ومن على منبر زعامة حزب العمل
 يسمى بالخطاب الديني.

 م أجرى تغييًرا2016مؤتمر حزب العمل في منتصف العام  أما على صعيد الخطاب السياسي، فإن  
على خطته ورؤيته لحل الصراع، وتبنى خطة جديدة تنص على انسحاب أحادي الجانب في الضفة 

الفصل العنصري، وعزل  واستكمال بناء جدار ،الغربية من خالل الحفاظ على المستوطنات فيها
واإلبقاء على المستوطنات كما هي، وهو ما يضمن عدم  ،الفلسطينيين، للحفاظ على أمن المستوطنين

؛ أي منح الفلسطينيين حكًما ةإخالء المستوطنات واالنسحاب، وضمان عدم المضي في دولة واحد
ليكود على أرض الواقع، ولعل هذا ما ا ما يقوم به نتنياهو وحزب الداخل المناطق )أ(. وهذا عمليً  ذاتًيا

)نابلسي،  .""فهمتم الصورة متأخًرايفسر تعليق نتنياهو على هذا التحول السياسي بما معناه 
 ، مسارات(26/10/2017

 .نت( :2000 ،)سالم. أهم مبادئ حزب العمل
 .الحفاظ على تشكيل ديمقراطي للحكومات اإلسرائيلية .1
 .صادية للشعب اإلسرائيليتحسين الحياة االجتماعية واالقت .2
 .تقوية االقتصاد اإلسرائيلي القائم على مبادئ السوق الحر .3
  . العمل على تحقيق السالم حسب التصور اليهودي .4

 حزب ميرتس 1.2.1
حزب يساري صهيوني يهودي، يطالب بمساواة جميع المواطنين، ويرفض التمييز والعنصرية 

ووقف االستيطان، ويناهض قانون  م1967لى حدود يؤيد االنسحاب إ ،(48في حق )عرب فلسطين 
 يهودية الدولة.
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 التأسيس والنشأة
، والتي م1973تعود جذور حزب ميرتس إلى حركة "راتس" التي أسستها )شولميت ألوني( عام 

وقد  ،، وحصلت على أربعة مقاعد في الكنيست)البرلمان(م1988و م1984شاركت في انتخابات 
كل من حزب الو "مابام" و"شينوي" في اتحاد عرف باسم  م1992ات عام اندمج معها قبيل انتخاب

 .نت( 2014/12/6: ،)الجزيرةميرتس. 
ويعتبر حزب ميرتس أكثر األحزاب الصهيونية اليهودية يسارية، ويدعو بشكل واضح وصريح إلى 

لشعبين، على  إنهاء االحتالل والصراع بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، في إطار حل الدولتين
 ، مع وجود عاصمتين في القدس للدولتين، وأكد في حملته االنتخابية على ضرورة67أساس حدود 

 الرضوخ لمبادرة السالم العربية التي تقضي بحل النزاع بشكل دائم، مع وقف البناء في المستوطنات.
 : نت(.2013)وزان، 
 حكومة إسرائيل )الحكومة اإلسرائيلية( 2.1

يقف على و  ،ئيل )الحكومة اإلسرائيلية( هي السلطة التنفيذية في دولة إسرائيلحكومة إسرا
صالحية تعيينهم  رئيس الحكومة وتتكون من عدد من الوزراء، في يدي رئيس الحكومة رأسها

وتتولى الحكومة صالحيات إدارة شؤون الدولة  ،السلطة التشريعية( وفصلهم /)بمصادقة الكنيست
لمختلفة، في شتى الميادين والمجاالت، وهي صاحبة الصفة التمثيلية الرسمية ا ومؤسساتها وأذرعها

قانون أساس: الحكومة" الذي يحدد " الكنيست ، سن  م1968في العام ، و لدولة إسرائيل تجاه الخارج
ا للقانون، يتحمل طبقً  ،وينظم صالحيات الحكومة، طريقة انتخابها وتعيين وزرائها، مهامها وواجباتها

ى لو كانت احد من الوزراء مسؤولية وزارية وشخصية حيال جميع قرارات الحكومة وأعمالها، حت  كل و 
كريات هممشاله" )المجمع مقر حكومة إسرائيل الرسمي هو " ،مخالفة لرأيه، أو حتى مناقضة

 : نت(.2013)عالونة،  .في مدينة القدس الحكومي(
 تأسيسها تاريخ

، أقيم في فلسطين )"أرض م(11/4/1948)يل، في عشية اإلعالن عن قيام دولة إسرائ
ومن بين  ،العبري" في فلسطين اليشوفا في "ا يهوديً الذي شكل برلمانً  "مجلس الشعب" إسرائيل"(

بانتخاب "مديرية الشعب" لتولي إدارة وتصريف شؤون  "الوكالة اليهودية" أعضاء هذا المجلس، قامت
وأسندت رئاسة "مديرية الشعب" إلى دافيد بن غوريون  ،ذاكوالحرب، التي كانت تدور رحاها آن اليشوف

تم توزيع  م(18/4/1948)وبعد أسبوع من انتخابها أي في  ،ا آخرينعضوً  (12)وضمت، إلى جانبه، 
 عن رئاسة الحكومة، منصب وزير الحقائب الوزارية المختلفة على األعضاء فتقلد بن غوريون، فضاًل 

وكان القرار  ،الحكومة اإلسرائيلية األولى في تاريخ دولة إسرائيل اوشكلت تلك عمليً  ،ااألمن أيضً 
األبرز واألهم الذي اتخذته تلك "الحكومة" رفض اقتراح وزير الخارجية األمريكية آنذاك، جورج 

 وهو قبل من عليه امتفقً  كان الذي الموعد إلى إسرائيلمارشال، بتأجيل اإلعالن عن قيام دولة 
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، "وثيقة االستقالل" ، ولدى تالوته نصم(14/5/1948)التاريخ المذكور، وفي ، م(14/5/1948)
وبقيت "الحكومة  ،أعلن دافيد بن غوريون تحويل "مديرية الشعب" إلى "حكومة مؤقتة" لدولة إسرائيل

 االنتخابات أعقاب في الرسمية،" األولى الحكومة" ، حين تم تشكيلم(10/3/1949)حتى  المؤقتة" هذه
 )موقع مدار، حكومة إسرائيل: نت(..ولىاأل للكنيست
 الحكومة تشكيل 2.1.1

بعد كل انتخابات للكنيست، يقوم رئيس الدولة بإجراء مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية 
يصال مندوبين عنها إلى ثم يقوم في  (الكنيست )األحزاب التي نجحت في الحصول على مقاعد وا 

يتم  وقد درجت العادة على أن   ،همة تشكيل حكومة جديدةبم الكنيست ختامها بتكليف أحد أعضاء
 (28)تاح للمكلو ف مهلة وت   ،الذي يحظى بتأييد العدد األكبر من الكتل البرلمانية الكنيست تكليف عضو

ا إضافيا إذا لم يفلح في المهمة خالل المهلة يومً  (14)ا لتشكيل الحكومة الجديدة، يتم تمدديها بو يومً 
ا لجلسة خاصة الكنيست بذلك، فيحدد األخير موعدً  أفلح، يقوم بإبالغ رئيس الدولة ورئيس فإذا ،األولى

يتم ذلك في  المكلف خاللها أعضاء حكومته الجديدة، على أن   رئيس الحكومة للكنيست ليعرض
الخطوط " الكنيست الخاصة، تطرح الحكومة الجديدة على وخالل تلك الجلسة ،غضون سبعة أيام

على منح الثقة للحكومة الجديدة وأعضائها ثم  الكنيست ، يصو تكافة لبرنامجها في الميادينالرئيسية" 
ومنذ تلك اللحظة، تنطلق  ،دد، ونواب الوزراء، اليمين الدستورية أمام الكنيستيؤدي الوزراء الج  

يدة، المكلف بتشكيل حكومة جد الكنيست أما إذا لم يفلح عضو ،الحكومة الجديدة في تولي مهامها
وعندئذ،  ،حتى بعد انقضاء المهلة الثانية، فبإمكان رئيس الدولة تكليف عضو كنيست آخر بتشكيلها

 تجري بتشكيلها، اآلخر هذا أخفق حال وفي، للتمديدا غير قابلة يومً  (28)تكون المهلة المتاحة له 
يل حاولت حل هذه المنظومة السياسية في إسرائ يشار هنا إلى أن  ، و للكنيست االنتخابات إعادة

 ،المعضلة والتغلب عليها من خالل "خطة إصالح سياسي" و ضعت في تسعينيات القرن الماضي
في  رئيس الحكومة ( قضى بانتخابم1992وكانت المرحلة األولى فيها سن قانون خاص )في العام 

برمتها، نيت به هذه الخطوة أجهضت على "خطة اإلصالح" انتخابات مباشرة، لكن الفشل الذي م  
 )موقع مدار، حكومة إسرائيل: نت(. . م2003 العام في السابقة، االنتخابات طريقةفتمت العودة إلى 

 تركيبة الحكومة 2.1.2
منهم مسؤولية إحدى الوزارات الحكومية  ل  تتألف الحكومة من رئيسها وعدد من الوزراء يتولى ك  

 ،اكما يخوله القانون صالحية فصل أي منهم أيضً  ا نادرة، أكثر من واحدة( يقوم هو بتعيينهم،)وأحيانً 
يكون )النائب(  ويحق لكل وزير تعيين نائب له، شريطة أن   ،ا "أعضاء الحكومة"ويشكل هؤالء معً 

قيود على عدد  لم تكن ثمة أي ى اآلنوحت   ،ا للوزير الذي ال ي شترط فيه هذاالكنيست، خالفً  ا فيعضوً 
على "قانون أساس:  م2014في آذار/ مارس  الكنيست هل الذي أقر  لكن التعدي ،الوزراء في الحكومة
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ا، وزيرً  (19)رئيس الحكومة، عن  "ال يزيد عدد أعضاء الحكومة، بمن فيهم :على أن   الحكومة" نص  
كنيست،  عضو   (70)ثقته أو قرر ضم وزراء آخرين إلى الحكومة، وذلك بأغلبية  إال إذا منح الكنيست

ويدخل هذا التعديل حيز  ،يزيد عدد نواب الوزراء عن أربعة هذا التعديل بأال   األقل". كما قضى على
 بأن   افي إسرائيل، علمً  34الحكومة الو ، أي ابتداء من (20)الو  الكنيست التنفيذ ابتداء من انتخابات

إثرها هي  على الحكومة التي تشكلت وبأن   م2013جرت في يناير  (19)الو  الكنيست انتخابات
 : نت(.2014مدار, ) .برئاسة بنيامين نتنياهو، للمرة الثالثة 33حكومة الو ال

 تأسيسها منذ إسرائيل,حكومات 
حكومة آخرها هي الحكومة التي  (34)تشكلت في إسرائيل، منذ تأسيسها وحتى اآلن، 

 آذار مارس ، التي جرت في20، في أعقاب االنتخابات للكنيست الو الرابعةللمرة  بنيامين نتنياهو شكلها
 :جميع الحكومات التي تشكلت في إسرائيل، منذ تأسيسهايظهر الجدول التالي وفيما يلي  ،م2015

  (3جدول رقم )

 (م2015 – 1948الحكومات اإلسرائيلية )

تاريخ تسليم  تاريخ استالم الحكومة رقم الحكومة م
 الحكومة

 اسم رئيس الحكومة

 دافيد بن غوريون 10/3/1949 م14/5/1948 الحكومة المؤقتة 1
 دافيد بن غوريون 1/11/1950 10/3/1949 الحكومة األولى 2
 دافيد بن غوريون 8/10/1951 1/11/1950 الحكومة الثانية 3
 دافيد بن غوريون 24/12/1952 8/10/1051 الحكومة الثالثة 4
 دافيد بن غوريون 26/1/1954 24/12/1952 الحكومة الرابعة 5
 موشي شاريت 29/6/1955 26/1/1954 سةالحكومة الخام 6
 موشي شاريت 3/11/1955 29/6/1955 الحكومة السادسة 7
 دافيد بن غوريون 7/1/1958 2/11/1955 الحكومة السابعة 8
 دافيد بن غوريون 17/12/1959 7/1/1958 الحكومة الثامنة 9
 دافيد بن غوريون 2/11/1961 17/12/1959 الحكومة التاسعة 10
 دافيد بن غوريون 26/6/1963 2/11/19661 حكومة العاشرةال 11
 ليفي أشكول 22/12/1964 26/6/1963 11الحكومة ال  12
 ليفي أشكول 12/1/1966 22/12/1964 12الحكومة ال  13
 ى وفاتهليفي أشكول حت   17/3/1969 12/1/1966 13الحكومة ال  14
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تاريخ تسليم  تاريخ استالم الحكومة رقم الحكومة م
 الحكومة

 اسم رئيس الحكومة

 مائير غولدا  15/12/1969 17/3/1969 14الحكومة ال  15
 غولدا مائير 10/3/1974 15/12/1969 15الحكومة ال  16
 غولدا مائير 3/6/1974 10/3/1974 16الحكومة ال  17
 إسحاق رابين 20/6/1977 3/6/1974 17الحكومة ال  18
 مناحيم بيغن 5/8/1981 20/6/1977 18الحكومة ال  19
 مناحيم بيغن 10/10/1983 5/8/1981 19الحكومة ال  20
 إسحاق رابين 13/9/1984 10/10/1983 20الحكومة ال  21
 شمعون بيرس 20/10/1986 13/9/1984 21الحكومة ال  22
 إسحاق شامير 22/12/1988 20/10/1986 22الحكومة ال  23
 إسحاق شامير 11/6/1990 22/12/1988 23الحكومة ال  24
 إسحاق شامير 13/7/1992 11/6/1990 24الحكومة ال  25
 وفاته ىإسحاق رابين حت   22/11/1995 13/7/1992 25الحكومة ال  26
 شمعون بيرس 18/6/1996 22/11/1995 26الحكومة ال  27
 بنيامين نتنياهو 6/7/1999 18/6/1996 27الحكومة ال  28
 إيهود باراك 7/3/2001 6/7/1999 28الحكومة ال  29
 رون أريئيل شا 28/2/2003 7/3/2001 29الحكومة ال  30
 أريئيل شارون حتى مرضة 4/5/2006 28/2/2003 30الحكومة ال  31
 إيهود أولمرت 31/3/2009 4/5/2006 31الحكومة ال  32
 بنيامين نتنياهو 13/8/2013 31/3/2009 32الحكومة ال  33
 بنيامين نتنياهو 17/3/2015 13/8/2013 33الحكومة ال  34
 بنيامين نتنياهو ليومى احت   17/3/2015 34الحكومة ال  35

 )موقع الحكومة اإلسرائيلية الرسمي، نت(.
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 الثاني ملخص الفصل
شهد تطورات  ه، خاصة أن  ئيلالتغيرات السياسية والحزبية في إسرا تم استعراضفي هذا الفصل 

وذلوك علوى الصوعيد اإلقليموي والمحلوي والودولي، كوان لهوا أثرهوا علوى السواحة الحزبيوة اإلسورائيلية،  مهمة
مووون خوووالل بوووروز واختفووواء أحوووزاب، باإلضوووافة إلوووى تعووودد الشخصووويات القياديوووة علوووى المسووورح السياسوووي 
اإلسووووورائيلي، ويظهووووور المشوووووهد الحزبوووووي اإلسووووورائيلي حالوووووة االنشوووووقاق والتشووووورذم التوووووي يعيشوووووها المجتموووووع 

مع تشكيل  عمليات انتخابية (5)اإلسرائيلي، حيث بلغت عدد العمليات االنتخابية خالل العقد الماضي 
حكومة لمودة تزيود عون عوام ونصوف أو عوامين علوى األكثور، وهوو موا  حكومات، مع عدم ثبات أي (8)

وأهوم المالحظوات التوي توصولت لهوا الدراسوة أدى إلى تعدد الشخصيات القيادية على المسرح السياسي، 
ن بوووروز قيوووادات أن القيوووادة السياسوووية علوووى المسوووتوى الحزبوووي والحكوووومي شوووهدت تغيووورات دراماتيكيوووة، بوووي

 واختفاء أخرى عن الساحة السياسية ثم ظهورها مرة أخرى كمنقذ سياسي وحزبي.
 



 
 

 
  

 
  
 

 
 
 
 
 

 

 

 .يدلوجية بنيويةأ المبحث األول: أزمة

 المبحث الثاني: دور اليسار في الحياة السياسية.

 

 لثالفصل الثا
 أزمة اليسار في إسرائيل
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 المقدمة 1 .1

يات، حيث أن اليسار يوجه اليسار في كل العالم أزمة حقيقية وتراجع كبير في كل المستو 
اإلسرائيلي تأثر بهذا التراجع بشكل كبير، ألن اليسار في إسرائيل هو من أسس الدولة وقادها في 
جميع المحطات الفاصلة منذ قيام الدولة، ولكن التراجع ألحزاب اليسار في إسرائيل كان واضًحا، 

ل أي حكومة، بل كانت ولم تشكم وهي في تراجع كبير 1999حيث أن هذه األحزاب منذ العام 
، حيث إن هذه المشاركة في الحكومات (الدفاع)تشارك حكومات اليمين وتأخذ عدة وزارات منها 

وأصبح الناخب اإلسرائيلي ال يرى فرق بين اليمين  ،اليمينية أثرت بشكل سلبي على أحزاب اليسار
م كان وزير 2006نان في لب قامتواليسار في البرنامج السياسي لكل منهما، ألن الحرب التي 

م 2002الدفاع من اليسار، وكذلك اجتياح الضفة الغربية فيما يسمى )عملية السور الواقي( عام 
 والحروب الثالثة على قطاع غزة.

نظرة تاريخية ألزمة اليسار اإلسرائيلي التي أدت لسقوط األحزاب تم التطرق إلى في هذا الفصل و 
يها من أزمات بنيوية وتأثيرها على القضايا السياسية العالقة اليسارية اإلسرائيلية، وما ترتب عل

 وأهمها القضية الفلسطينية اإلسرائيلية.
 هما: ،م عرض أزمة اليسار اإلسرائيلي في هذا الفصل على مبحثينتحيث 

 .بنيوية/ يدلوجية أالمبحث األول: أزمة 
 .المبحث الثاني: دور اليسار في الحياة السياسية
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 بنيوية / يدلوجيةأالمبحث األول: أزمة  1.2
حل المسألة  رفض اليسار المناهض للصهيونية فكرة وجود شعب يهودي عالمي، ورأى أن  

اليهودية يكون باندماج اليهود في مجتمعاتهم والمشاركة في المعركة الطبقية التي تدور في أوطانهم 
الالسامية ظاهرة تاريخية  سي اللينيني على أن  وشدد اليسار المارك ،كجزء من الطبقة العاملة المحلية

لها جذورها الطبقية، تلجأ إليها البرجوازية الكبيرة الحاكمة، وتستثير أحقاًدا متخلفة دفينة لدى شعب 
األكثرية الواقع تحت استغاللها البشع للتستر على مسؤولية الطبقات الحاكمة عن البؤس الذي يعانيه 

الفقيرة، وإلبعاد أنظار الشعوب عن عمق االستغالل البشع الذي يتعرضون له، الشعب وطبقاته العمالية 
من توجيهها إلى الطبقة  ة والدينية وبضمنهم اليهود، بداًل وتوجيه أحقادهم إلى األقليات القومية والعرقي

ثقافات للصيغة اإلسرائيلية إلى تشرذم بين  التفتتالحاكمة والمطالبة )بإسقاط النظام(، وقد أد ى هذا 
ويقول الوزير اإلسرائيلي  ،وطوائف مختلفة، ولهجات متباينة، ومواقف متصارعة تجاه الدولة اليهودية

 ،معاريف). "هذه االنشقاقات تؤه ل لحدوث انفجارات عنيفة داخل المجتمع ن  "إ :بن عاميشلومو 
22/9/1996.) 

ه الدولة األيديولوجي، إذ يبدو الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة بعد بلفور لم تت كما أن   عر ض لتوج 
كانوا واعين لحقائق الموقف في فلسطين، ولصعوبات االستيطان، كما لم يكن  التوطينينالصهاينة  أن  

ه الدولة الصهيونية يعنيهم من قريب أو من بعيد ما دامت تؤد   ي األغراض المطلوبة منها، مثل توج 
 )المسيري، مبريالية.م بدور المدافع عن المصالح االستعمارية اإلإبعاد يهود شرق أوروبا عنهم والقيا

305). 

مع السلطة  "واي بالنتيشن"للرأي نشر في إسرائيل بعد توقيع اتفاق  ااستطالعً  الجدير بالذكر أن  
 اغتياالت بأن   اا يكاد يكون جازمً ا قويً من اإلسرائيليين يعتقدون اعتقادً  (%55) الفلسطينية، أثبت أن  

مقتل )رابين(  والجميع يعلم اليوم أن   ، أو آجاًل رابين( سوف تقع في إسرائيل عاجاًل كثيرة، كاغتيال )
ر الحاخامات الذين اعتبروه )يغال عامير( قد تم  وفق فتاوى بعض كبا اسمهعلى يد مهووس ديني 

العلمانيين في إسرائيل بين المتدينين و  "الحرب األهلية"ومنذ ذلك الحين أصبح مصطلح  ،اا وكافرً خائنً 
بدأ الحديث عن احتمال حصول انقالب عسكري وصراع و ، بل وأكثر من هذا، االستعمالشائع 

حيث نجد الجنراالت في كل  مكان:  ،ديمقراطية مسل حة"فإسرائيل حسب حاييم هانغفي هي  ،جنراالت
 ى في مقر الرئاسةن؟ حت  في الكنيست في الحكومة، في البلديات والمجالس المحلي ة، وأين ال يوجدو 
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، نشرته السفير 28/1/1999)معاريف،  اكي"كها دولة ترتدي الإن  ، ""مثل حاييم هرتسوغ وعيزر فايتسمان
 (.1/2/1999بتاريخ: 

من دعوة العاملين اليهود لالندماج في المعارك الطبقية الطاحنة في أوطانها، في مواجهة  بداًل و
الصهيونية كما  م االستغالل القائم في مجتمعاتها التي تعيش فيها، فإن  البرجوازية الكبيرة، لتغيير نظا

تستثمر معاناة الجماهير  م1969عرفها الحزب الشيوعي اإلسرائيلي في مؤتمره السادس عشر عام 
اليهودية العاملة والفقيرة، وتستثمر الالسامية، وتتستر على جذورها الطبقية من أجل تبرير الصهيونية 

للبرجوازية  مهمة، وحركة قومية متعصبة، وأداة اا رجعيً ا سياسيً بصفتها )تيارً  ترسيخ أسسهالذاتها و 
اليهودية، يستغلها االستعمار ضد القوى الثورية في عصرنا(، ويرى المفكر الماركسي اللينيني وولف 

ية اإلمبريالية أ من االستراتيجز ال يتج النشاط الصهيوني هو جزء   إيرليخ في كتابه )قوة الفكرة( أن  
ه ال توجد للقيادات الصهيونية ولكبار أصحاب رأس المال اليهود في البالد وال يعني ذلك أن   ،الكونية

وفي األقطار الرأسمالية األخرى، مصالح خاصة بهم، كالمصلحة في ترسيخ قاعدتهم المادية في 
هذه المصالح الطبقية  إن   ،حتاللإسرائيل، واستغالل جماهير العاملين في البالد وسياسة التوسع واال

كل نشاطاتهم  ولكن في نهاية المطاف فإن   ،هي التي توجه نشاط القيادات الصهيونية ومشاريعها
تتحقق فقط كجزء من  وتستطيع هذه البرامج أن   ،وبرامجهم تخضع لالستراتيجية اإلمبريالية الكونية

 (.1984)اميل توما،  االستراتيجية اإلمبريالية الشاملة.

ومقابل هذه السياسة طرح اليسار الشيوعي األممي، اليهودي العربي المناهض للصهيونية في إسرائيل 
شعاره التاريخي: )مع الشعوب العربية ضد اإلمبريالية وعكاكيزها في المنطقة، وليس مع اإلمبريالية 

 وعكاكيزها ضد شعوب المنطقة(. 
مصودر  حيوث إن  ، ا استطاع إلى ذلك سبياًل م ايكون يسارً  أن  ويطمح  ،اليسار اإلسرائيلي صهيوني أواًل  

المزاوجة بين اليسار والصهيونية ملتبس ويرتبط بطبيعة المرحلوة التوي نشوأت فيهوا الصوهيونية فوي نهايوة 
المسوتقبل مرهوون بالتحودي الكبيور  القرن التاسع عشر، فقد بورز المود الثووري العموالي االشوتراكي وبودا أن  

واها الثورية في مراكوز الرأسومالية؛ إلنجواز الثوورة العماليوة وتجواوز النظوام الطبقة العاملة وق  الذي تفرضه 
اآلخذ بالغوص في تناقضاته في أعلى مراحل تطوره،  وقد تميوزت الصوهيونية منوذ و الرأسمالي العالمي، 

كية، حيث كتب أحود ى وقت قريب بوجود تيار يحاول بعناد، التوليف بين الصهيونية واالشترابدايتها حت  
تتحقوق  الصهيونية تستطيع أن   "إن   م1898) نحمان سيركين( عام  باء الصهيونية االشتراكية البارزينآ
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وقوال فوي الوقوت نفسوه  ،فقط من خوالل إقاموة )دولوة يهوديوة اشوتراكية("، بمعنوى )دولوة الطبقوات العاملوة(
 تتنوواقض مووع فكوورة صووراع الطبقووات، لكنهووا)الصووهيونية هووي مشووروع بنوواء لليهووود(، وهووي مووع ذلووك ال  إن  

قوووانين الصووراع الطبقووي ال تنطبوووق  هووذا وبفعوول فوورادة الحالووة اليهوديووة فووإن   ،تقووف فوووق صووراع الطبقووات
، بول تتعوايش الطبقوات القائموة فوي اا رئيسويً لمصالح الطبقية في إطارها تناقًضوعليها، وال يشكل تناقض ا

 (.10: 2013)مخول،  عن انتمائها وموقعها الطبقي. الشعب اليهودي بوئام وتصالح، بغض النظر

ذا االلتباس الفكري وما يحمله من تناقض بنيوي، هو الذي تخبط في إطاره )اليسار الصهيوني( منذ ه
لى أن  بدايات الصهيونية، حت   تخلت )حركة العمل(  ى اندثار حزب مبام، وحركة هشومير هتسعير، وا 

لى أن  ، عن أي ادعاء فكري أو سيانهائيً  ( يحيوفيتش شيلي) أخذت زعيمة حزب العمل اسي يساري، وا 
ها تجرأت، في مقابلة إحدى المرشحات في قائمة العمل لالنتخابات البرلمانية، لمجرد أن   اتتوعد علنً 

حمل هذا المشروع وحاول التوليف غير  ن  صحفية، على تعريف نفسها كيسارية، بعد أن كانوا أكثر م  
لة اليهودية الصهيونية وبين االشتراكية، والتنظير ألشكال االستيطان االشتراكي الواقعي بين الدو 

 .(4: 2013)مخول، نى التعاونية. التعاوني في )الكيبوتس( و)الموشاف( وغيرها من الب  

يعيش المجتمع اإلسرائيلي في الوقت الراهن حالة انتقالية معق دة من الحذر والشك، بسبب ما يعانيه من 
وصراعات داخلي ة، على أكثر من صعيد، تجاوزت حدود الخالف، حول القضايا الجوهري ة  تفاعالت

المزمنة مثل العالقة بين الدين والدولة وطبيعة االنتماء الحضاري ومعنى الخصوصية اليهودي ة وطبيعة 
واإلسالمي  ياألولوي ات االجتماعية واالقتصادية لتصل إلى المداخل الرئيسة للعالقات مع المحيط العرب

وضمن أي  شروط جيوسياسية وجيو اقتصادية، األمر الذي تجل ى في  اأو حربً  االقريب والبعيد سلمً 
ولغاية  م1982منذ ما بعد فشل اجتياح لبنان عام  اخصوصً  األزمات الحزبية والسياسية والحكومية

تي تصدر عن القادة السياسيين في تهديدات وصيحات الحرب المتتالية ال اه يتجل ى حاليً وأن   ،اليوم كما
تكون دولة  إسرائيل ال يمكنها أن   األمر الذي يدل  على أن   ؛سواء سرائيليين على حدٍ والعسكريين اإل

التوص ل إلى عالقات سالم مع محيطها، رفضت ذلك  باستطاعتها فعاًل  ها عندما وجدت أن  ألن   ؛طبيعي ة
لمجتمعها فرصة إلعادة ترميم لحمته ووحدته الداخلية وبدأت تبحث عن أسباب لنزاعات جديدة توف ر 

ن العسكري المدجج بجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل حتى  ،من خالل التقوقع حول الذات والتحص 
 .الجنون



 لأزمة اليسار في إسرائي

49 

 

 الفصل الثالث

نذارات  رة بوضع إسرائيل والمنطقة في وضعية إومن هنا كانت شعارات وا  إنذار "يهود باراك المتكر 
وليس  ةلمصالح إسرائيلية بحت ايدها ثمرة تفكيره الخاص، وتحقيقً تسوية ير  فقط بهدف فرض "استراتيجي

لة نهائية لتفاوض جاد وفقً إعادًة لحقوق أ  .: نت(2001)مرتضى،  لقوانين الشرعية الدولية. او محص 

 العناصر البنيوّية لألزمة 1.1
 عدم وجود دستور -أ

لتي اختلفت وال تزال تختلف حولها تعد  مسألة وضع دستور في إسرائيل من أكثر المسائل ا
آراء العديد من األطراف الحزبي ة والسياسي ة والعقائدي ة، ولهذا ال يمكن النظر إليها في إطار صراع 

فلقد كان لهذا الخالف جذور داخل الحركة الصهيونية قبل قيام الدولة  ،العلمانيين والمتدي نين فحسب
تكل ف  على الحركة الصهيونية أن   تيودور هرتسل، يرى أن   المنشودة، وكان زعيم الحركة الصهيونية

يكون ذا طبيعة مرنة  أفضل دستور عصري ممكن، بشرط أن   لجنة من رجال القانون لصياغة
 (.118: 1896)هرتسل،  ومعتدلة.

ولم ا أصدرت الجمعي ة العامة لألمم المتحدة مشروع تقسيم فلسطين، ضم نته التزام كل  من الدولتين 
تقوم الجمعي ة التأسيسي ة في كل  منهما بوضع دستور ديمقراطي يكفل حماية  عربي ة واليهودي ة بأن  ال

 (.427 :1999 )ماضي، .األماكن المقد سة وحقوق اإلنسان

وكان لكل  فريق حجمه  ،وقد انقسمت القوى السياسية في إسرائيل ما بين مؤي د ومعارض لوضع دستور
الديني ضمن الفريق المعارض، وأي ده في ذلك حزب مباي أكبر األحزاب  سانيده، إذ كان المعسكرأو 

أم ا أحزاب حيروت والصهيونيون العموميون والمبام والحزب الشيوعي اإلسرائيلي  ،السياسي ة آنذاك
وق،)راكاح( فكانت تؤي د وضع دستور مكتوب.   (.183: 1968 )رز 

وب يشك ل اإلرادة المثلى والفع الة للحيلولة دون استبداد الدستور المكت وكانت األحزاب المؤي دة ترى أن  
ه األداة الكفيلة بصيانة الحري ات العام ة األغلبي ة في البرلمان )الكنيست( في مواجهة األقلي ة، كما وأن  

 ويعتبر األداة الفضلى لتحديد السياسة التربوية والتعليمية، ،لألفراد ويحق ق الوحدة والتماسك في المجتمع
ومن خالل مالحظة التقل بات السريعة في شعبية القيادات مثل باراك ونتنياهو وشارون، ومن خالل 
 ؛مالحظة االنهيار الواسع ألكبر تحالف حكومي في تاريخ إسرائيل بزعامة باراك خالل سنة ونصف

في  السياسيةهذا األمر يكشف وجود خلل بنيوي ظاهر في تركيبة النظام وفي تركيبة الثقافة  فنجد أن  
 اق األغلب واألقوى ومن ضمنه دائمً المجتمع اإلسرائيلي، أم ا الفريق المناهض لوضع دستور وهو الفري

 أحزاب أيًضا ومن ضمنه ،تكون دستور هذه الدولة التوراة يجب أن   األحزاب الدينية التي رأت أن  
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على هذه الدولة مهام  ي رأت أن  علمانية أخرى كان في مقد متها حزب )مباي( بزعامة بن غوريون، الت
وتوفير  ،والعمل على استيعابهم ،ومن أهم ها تجميع يهود العالم في الكيان العبري ،يجب القيام بها

وضع الدستور من شأنه تقييد حريات القيادات السياسية  كما أن   ،األمن العسكري واالقتصادي فيه
 ى ولو حملوا الجنسية اإلسرائيلية،ضد غير اليهود حت  بصدد الممارسات القمعية التي قد تراها ضرورية 

وضع الدستور يعني تقييد حرية الدولة فيما يتعل ق برقعة  هذا باإلضافة إلى أن   ،والمقصود بهم العرب
األرض التي تحتل ها، ويعني الحد من قدرة السياسيين على التالعب في مجال عمليات التهويد 

عن  فضاًل ات أصحاب األرض الشرعيين من العرب الفلسطينيين، هذا واالستيالء على أراضي وممتلك
وضع الدستور قد يؤد ي إلى وضع قيود على دور المؤس سة العسكرية اإلسرائيلية التي تقوم بالدور  أن  

 (.430 :1999 )ماضي،األبرز في تنفيذ استراتيجيات السياسة الخارجية. 

 أزمة األيديولوجيا الصهيونية -ب
ه الدولة األيديولوجي، إذ يبدو لم تتعر   ض الصيغة الصهيونية األساسية الشاملة بعد بلفور لتوج 

الصهاينة المستوطنين كانوا واعين لحقائق الموقف في فلسطين، ولصعوبات االستيطان، كما لم  أن  
ه الدولة الصهيونية يعنيهم من قريب أو من بعيد ما دامت تؤد ي األغراض المطلوبة م نها، يكن توج 

مبريالية، وهذا مثل إبعاد يهود شرق أوروبا عنهم والقيام بدور المدافع عن المصالح االستعمارية اإل
التحليل البنيوي الداخلي ال ينفصل عن السياقات الحاصلة الخارجية، وشيوع ظاهرة ما بعد الحداثة 

ال تستطيع وال يسمح لها  واالقتصاد الليبرالي والعولمة، ومن هنا تبرز حقيقة إسرائيل كدولة تابعة
فمن التدي ن والصهينة إلى الحداثة، وما بعد  ،باالنفصال عن سياق المشروع الغربي وخاصة األميركي

الحداثة، ومن النهج التعاوني االشتراكي الكيبوتسات والموشافات والهستدروت، إلى الليبرالية 
برلماني إلى النظام شبه الرئاسي ومن النظام الحزبي ال ،والخصخصة واالندماج في السوق الحر

ومن المركزية الحزبية  ،)الهجين(، المتجل ي في فصل انتخابات رئاسة الوزراء عن انتخابات الكنيست
)العمل والليكود( إلى التعددية، وهذا كل ه يعني إعادة النظر في العناصر البنيوية ويعكس التحو الت 

وعضو الكنيست ية التي عب ر عنها وزير الخارجية اإلسرائيلي االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقاف
هذا المجتمع الذي  )شلومو بن عامي( األستاذ في جامعة تل أبيب بقوله: "إن   اعن حزب العمل سابقً 

يكون بوتقة صهر تمتزج فيها مختلف الثقافات  أنشأه اآلباء المؤس سون من الصهاينة وأرادوا أن  
ل إلى مج  (.305 :2000)المسيري،تمع متعد د الثقافات ومتعد د الطوائف". واللغات، تحو 

لت إليها المنظ مة الصهيونية العالمية بشأن االستيطان كانت محاولة  ولعل  الصيغة المراوغة التي توص 
 للتوفيق بين كل  الصهاينة والجمع بينهم وراء الحد األدنى الصهيوني، فالهدف هنا لم يعد يحد د شكل
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ن ما الدولة ال صهيونية، وال شكل ملكية األرض وال المثل االجتماعية أو العقائدية الظاهرة أو الكامنة، وا 
للشعب اليهودي بشكل  اسطين )أرض إسرائيل( كي تكون ملكً تحد ث فقط عن الحصول على أرض فل

بنيوية مبهم ومجر د، ولهذا يصعب الحديث عن يمين أو يسار داخل الحركة الصهيونية، فمن الناحية ال
 في صعوبة اإلجابة عن السؤال ايديولوجيا أيضً يت فق الجميع على الحد األدنى، وتظهر أزمة األ

الجوهري واألساسي: هل الصهيونية قيمة دينية أم قيمة علمانية؟ حيث يقول آرييه درعي رئيس حزب 
ع التوراة"، والحاخام الحقيقيون هم الذين يحافظون على شرائ ونا، "الصهيونييهودي الشرقي حاليً شاس ال

ه إلى  ن  )عوفديا يوسف(، الزعيم الروحي السابق لحزب شاس، كف ر القضاة العلمانيين وكل  م   يتوج 
نو اب حزب شاس ، و وصف المهاجرين الروس باألغيار )غوييم(و المحاكم العلمانية الخاصة بالدولة، 

لة األمل )هاتيكفا( في الكنيست، أو في الكنيست، مثلهم مثل العرب ال يقفون عندما يعزف نشيد الدو 
تحت لواء الصهيونية، فقد  م1999هم يغادرون القاعة، أم ا األحزاب التي خاضت االنتخابات عام أن  

من األصوات( ومن بينها  (%1,5)فشلت في الوصول إلى الكنيست )رغم أن نسبة الحسم ال تتجاوز 
األركان األسبق الجنرال رفائيل إيتان، وحزب  )الصهيونية المتجد دة( بزعامة رئيس "تسوميت"حزب 

تها التمثيلية مثل حزب فيغودور كهالن أو أن  أالطريق الثالث بزعامة الجنرال  ها فقدت الكثير من قو 
عن تمز ق  فضاًل مقاعد(،  (5)إلى  (9)مفدال )الديني القومي الصهيوني الذي انخفض تمثيله من 

لوسط وشاس وغيشر )الجسر( بزعامة )دافيد ليفي(، ومن هذا الليكود وانسحاب كتل منه مثل حزب ا
عن شرذمة الهويات الدينية والقومية والسياسية في إسرائيل، وبالتالي عن تراخي  قولالمنطلق يمكن ال

قبضة الصهيونية التي لم تعد تتمك ن من احتواء التناقضات الداخلية المستشرية، إلى حد  التصريح 
بعد الصهيونية وعن ضرورة تبن ي هوي ة إسرائيلية فقط، وعن ضرورة تحو ل بالحديث عن مرحلة ما 

سطورة المأمولة تغي رت األ ةالصور  إسرائيل إلى دولة شرق أوسطية عادية،  ويرى شلومو بن عامي أن  
 اهودي والعربي، والمتشد دين دينيً وتفت تت لتحل  محل ها صور أخرى عديدة لكلٍّ منها شرعيتها بين الي

لى ن تمتد  جذورهم إلحريديم( والقوميين الدينيين )غوش ايمونيم( والتقليديين والعلمانيين وغيرهم مم  )ا
واألثيوبيين )الفالشا( وغيرهم،  ،والمهاجرين الروس ،واألشكنازيم، ديمالسفار  :أصول عرقية مختلفة مثل

ف مختلفة، ولهجات متباينة، وقد أد ى هذا التفتت للصيغة اإلسرائيلية إلى تشرذم بين ثقافات وطوائ
هذه االنشقاقات "تؤه ل  ويخلص )بن عامي( إلى القول بأن   ،ومواقف متصارعة تجاه الدولة اليهودية
 (.34 :1996، )بن عامي لحدوث انفجارات عنيفة داخل المجتمع".
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 غياب القيادة والتخطيط في إسرائيل  -ج
لسياسية في الجامعة العبرية، ومدير مركز يعتبر البروفسور )يحزقيل درور(، أستاذ العلوم ا

ت بفضل قو ة نبوءة تنجيمية، وال تزال ئ  ش  ن  إسرائيل دولة أ   األبحاث األمنية في الجامعة نفسها، أن  
ه كان يتوق ع منها التله ف لهذا فإن   ،متمس كة بالرغبة بعيدة المدى المتعل قة بتطبيق المبادئ الصهيونية

التخطيط يشك ل أداة رئيسة لربط األعمال اآلنية بالطموحات  الشامل، ألن  على التخطيط المستمر و 
 .(13، 2000)إسرائيل عام بعيدة المدى. 

الجيش اإلسرائيلي الذي يعتبر من أكثر الجهات والهيئات حاجة للتخطيط، لم ينشئ  ويذكر )درور( أن  
ل  ين اجتازت الشعبة تطو رات مختلفة، ، ومنذ ذلك الحم1973شعبة للتخطيط إال  بعد حرب تشرين األو 

الكيان االئتالفي لجميع الحكومات اإلسرائيلية  أم ا بالنسبة للنظام اإلسرائيلي العام، فيرى درور أن  
كل  وزير يتمت ع باستقالل كبير في إدارة  يعرقل أي  جهد للوصول إلى تخطيط قومي حقيقي، ألن  

ضغط المشاكل اليومية  ويضيف أن   ،في اإلدارة اإلسرائيلية األمر الذي خلق ما يشبه اإلقطاع ؛وزارته
عطاء أهمية مناسبة لالعتبارات  يتطل ب االهتمام الزائد ويمنع بذل جهود في إنشاء أجهزة تخطيط، وا 

كثرة األحداث المفاجئة والتطو رات غير المتوق عة، قد ساهمت في  إن   :ويختم بالقول ،بعيدة المدى
 (.13: 2000)غوانمة، وأد ت إلى عدم الوثوق بالقدرة على التخطيط.  دحض تنب ؤات عديدة

 "المراهنة على التاريخ"ليس أمامها أي  خيار بديل سوى خيار  اإسرائيل تواجه أوضاعً  ويرى )درور( أن  
أي المجازفة في قضايا غير قابلة للتنبؤ المسبق، وخاصة قضايا المصالحة التاريخية مع العرب، لقد 

فقدتاها قدرتها على أحالتين عنيفتين من المد  والجزر  م1973و م1967إسرائيل في العامين واجهت 
العبري، واجه  وحزب العمل، القائد التاريخي للكيان ،التوازن األيديولوجي النظري والعملي البراغماتي

جانب خسرانه  حالة انهيار وسقوط لولبية، إثر فقدانه مضمونه األساسي وأيديولوجيته ومؤي ديه، إلى
بة، لكن ها اليدي الذي كان قد تبن اه تاريخيً المفهوم القومي التق ، والذي تمث ل بتبن ي سياسة صهيونية متعص 

فكان  ،تعرف الحدود الفاصلة ما بين المعقول والالمعقول، وبين المرغوب فيه والمؤد ي إلى الكارثة
  حسبما تبلورت منذ مشروع التقسيم الصهيونية مفهومه عن قيام )دولة إسرائيل( في أساس األيديولوجيا

كاملة، حكمت فخالل ثالثين سنة  ،م1967ولجنة بيل، وحتى حرب األيام الستة عام  م1947عام 
 : نت(.2008)فليب،  .ما يسم ى "الصهيونية العاقلة" الحياة السياسية في إسرائيلفيصهيونية التقسيم 

سات الدولة وتثبيت نظام الحكم، وصمدت في وجه الفقر نجحت بتوفير قو ة كافية إلقامة مؤس  حيث 
 جزت عن ترجمة النصر السريع والبطالة وسائر الضغوط الداخلية والخارجية الكبيرة، لكن ها مع ذلك ع

إلى تعابير سياسية استراتيجية، وقد حل ل رئيس مركز االنتخابات في  م1967الذي أحرزته عام 
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نني أرى هناك إ  باب التي أد ت إلى سقوط المعراخ )التجم ع( بقوله: "المعراخ، )حاييم بارليف(، األس
 .(283، 2000 )غوانمة،رئيسية، بعضها ناتج عن الحال الموضوعي، وبعضها ذاتي".  اأسبابً 

على جميع األصعدة السياسية واألمنية  اا جدً صعبً  أصبح الوضع م1973 (يوم الغفران)ويضيف: "منذ 
عن  اا مختلفً العادي بات يكتشف كل  صباح وضعً  والمواطن اإلسرائيلي ،ية"واالقتصادية واالجتماع

يتركونا في النهاية  سنة من االستقالل، وبعد خمسة حروب كنا نرغب في أن   (29)فبعد  ،رغبته وأمانيه
 فالدول العربية ال تتصر ف كما كن ا نرغب، والواليات المتحدة ،نبني الدولة بهدوء، ولكن الواقع مختلف

والهجرة تقل صت  ،دار حسب مشيئتناكذلك فاالقتصاد العالمي ال ي   ،كذلك ال تتصر ف حسب رغبتنا
فالسلطة لم تعد سلطة، وال يمكن االعتماد على المؤتمنين  ،اقادً والن زوح ازداد والجمهور أصبح أكثر انت

ه ا على القطاعات المختلفة، أما االنضباط الداخلي فقد ضعف، وطبيعي أن   إلى القيادة  للوميوج 
والسبب اآلخر الذاتي يتعل ق بالحكم أو المؤس سة التي لم تستطع التغل ب على الخالفات بين أعضائها، 

جمهور ومركز اهتمامه، الخصومات والعالقات الشخصية السي ئة داخل الحكومة أصبحت حديث ال إن  
رتير عام الهستدروت ووزير المالية، العالقات بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع وبين سك وأقصد مثاًل 
التفك ك األيديولوجي وفقدان الواقعية السياسية التي كانت سر  قو ة حزب العمل في الماضي  كذلك فإن  

، كانت م1973قد أد يا إلى تداعي الحزب وسقوطه، وفي ظل  حكومة )غولدا مائير( وقبيل صدمة عام 
رت مع أوهام بيغن قد أصيبت بحالة من الوهم الذاتي و  الدولة فقدان الشعور بالواقع، والتجربة نفسها تكر 

في أعقاب تجربتهما اإلجرامية والجنونية في اجتياح لبنان والوصول إلى احتالل  م1982شارون عام و 
عاصمته بيروت، والتي انتهت كما هو معلوم باالنسحاب الذليل وغير المشروط من القسم األكبر من 

من تقسيم لبنان وتصد عه، تصد عت إسرائيل وظهرت فيها صراعات داخلية  اًل وبد ،أراضيه المحتل ة
والصراع  ،أهم ها: الصراع القومي )بين اليهود والعرب( والصراع الديني )بين المتدينين والعلمانيين(

 كما ويمكن اإلشارة إلى ،الطبقي )بين األغنياء والفقراء( والصراع األيديولوجي )بين اليمين واليسار(

هي: التصد ع ما بين الرجال والنساء وبين القادمين الجدد والقدامى، وبين  ،اثالثة تصد عات أخرى أيضً 
 (.12/5/2000 ،)معاريفالمواطنين والعم ال األجانب. 

قد لخ ص وزير الدفاع األسبق )موشيه آرينز( حالة العجز اإلداري والقومي التي تكابدها إسرائيل ل
لسيطرة جماعات مصالح وللمر ة األولى في تاريخ إسرائيل ال  االيوم خاضعً قوله: "أصبح الكنيست ب

 (.24/7/1997 ،)جيروزاليم بوستيمتلك الحزبان األساسيان الليكود والعمل األكثرية". 
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، م1996األزمات الحكومية اليومية التي تعيشها إسرائيل منذ انتخابات شهر أيار  ويضيف آرينز أن  
لهذا الوضع الذي يحمل في طي اته المزيد من التدهور، حيث باإلضافة إلى  اا مباشرً إن ما تشك ل انعكاسً 

تفتت الكنيست وشرذمته، سيحصل تراجع دراماتيكي في تمثيل األحزاب التي لها مصالح "وطنية" وليس 
لى  ،فقط مصالح خاصة دة، وا  وهذا الواقع سيؤد ي إلى تعطيل القدرة على تكوين رؤية مستقبلية موح 

يشك اله في إطار  إضعاف أو إلغاء نظام التوازن والمراقبة الذي من المفترض بالحزبين الكبيرين أن  
وري أفنيري( وهو مأخوذ بنشوة أق على مقولة عضو الكنيست الكاتب )نظام برلماني سليم، وقد عل  

ل الكنيست إلى كنيس"، في افتتاحية الجيروزاليم بوستم1996النصر عام  إسرائيل  "إن   :: "سنحو 
دة ق منها فيدراليات من المجتمعات، كل  واحدة منها  د ماتت منذ وقت طويل، وقامت بداًل الواحدة الموح 

 (.16/6/1996 ،)جيروزاليم بوستلها طابعها الداخلي ووجهة نظرها وأحاسيسها وحب ها وكراهيتها".  
 الضعف أمام القوى اليمينية والدينية 1.1

سرائيلي إيهود باراك الوسط السياسي اإلسرائيلي بفتحه الملفات الداخلية فاجأ رئيس الوزراء اإل
الصعبة على مصراعيها من خالل إعالنه ما سم ي "بالثورة المدنية"، فاقترح الشروع بصياغة دستور 
قرار قانون الخدمة الوطنية اإللزامية للمتدينين والزواج المدني ووضع نظام عام للتعليم،  إلسرائيل وا 

وكان المعنى  ،في سعي منه لتغيير قواعد اللعبة السياسية الداخلية وتصليب معسكره وتوسيعه وذلك
بملفات وخطط كاملة على  م(6/2/2000)ه كان يريد خوض االنتخابات في من هذه الخطوة أن  

الصعيد الداخلي، عن طريق وضع دستور إلسرائيل يحد د هويتها وحدودها السياسية والجغرافية 
ية، أو على الصعيد الخارجي، عن طريق مقاربة جدي ة لحل  الصراع العربي اإلسرائيلي على والبشر 

جميع المستويات، وعلى المدى االستراتيجي البعيد كانت خطوة باراك تأتي استجابة لضرورات التغيير 
قاعدة التي بات الكيان الصهيوني بحاجة إليها، ال سي ما لجهة إعادة صياغة النظام السياسي على 

ما بعد اإلجماع لم يعد يتالءم مع التطو رات والمتغي رات الداخلية والخارجية، ال سي   ألن   ؛األقلية واألكثرية
قها النوعي، ليس  انحسار مصادر التهديد التقليدية وضمان الواليات المتحدة األميركية أمن إسرائيل وتفو 

مسألة  شرق األوسط بأكملها، ومع العلم بأن  فقط تجاه الدول العربية مجتمعة، بل تجاه منطقة ال
الوطني الداخلي باتت تشل السياسة اإلسرائيلية الخارجية وتحد  من تكي فها مع التطو رات  اإلجماع

د رهينة نزوات أحزاب صغيرة ، مجر  اإسرائيل القوية والمقتدرة عسكريً ا باتت تجعل من الحاصلة، وأيضً 
هات ومصالح خاص   انسبيً  ة، وبالتالي فالمفارقة التي تواجهها إسرائيل في المرحلة الراهنة من وذات توج 

ها في الوقت الذي تعاني فيه من وجودها بعد أكثر من خمسين سنة من التخب ط والتيه، تكمن في أن  
التمز ق والشرذمة، تجد نفسها في أمس الحاجة إلى االستقرار والتطو ر السياسي واالقتصادي 
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األمر  ؛من سكانها اليهود من مواليدها (%56)أصبح أكثر من  ني، خاصة بعد أن  واالجتماعي واألم
الذي بات يطلب منها بإلحاح حسم التساؤالت المطروحة عليها لجهة تعريف هوي تها وتحديد رقعة 

ومن  انتشارها الجيوسياسية والديمغرافية، وبالتالي التحو ل من دولة ليهود العالم إلى دولة لذاتها ولبنيتها،
ضرورة الحسم في هذه دولة وظيفية استعمارية إلى دولة شرق أوسطية عادية، وما يدفع إسرائيل إلى 

جملة المتغي رات الدولية والتحو الت العالمية، وخاصة مسارات العولمة االقتصادية  ااألسئلة أيضً 
ي مسألة ال تقاس بمساحتها والتطو رات التكنولوجية والعلمية التي جعلت من قو ة الدول في المجال الدول

ن ما بقدرتها العلمية والتكنولوجية واالقتصادية، وبالقبول  أو عدد سكانها أو حتى قدرتها العسكرية فقط، وا 
 - عن تأثيرات عملية التسوية على إسرائيل إذ فرضت تحويل الصراع )العربيالخارجي بها، هذا فضاًل 

إلى قضية صراع على حدودها، األمر الذي زاد في  على وجود إسرائيل اإلسرائيلي( من قضية صراع
إحراجها وتوت رها الداخلي لما حت مه عليها من إلزامية تقديم االستحقاقات المطلوبة والضرورية لمواكبة 

 (.25/9/2000 ،)كيالي. المتغي رات والتحو الت آنفة الذكر

تبس لقيامها من حيث كونها ي الملمشاكل الطابع التاريخي والسياسمتعبة من إسرائيل نفسها  وتعتبر
 وكل  التجارب تدل  على أن  ، عوامل القو ة والهيمنة والمساعدة الخارجية بسبب اا استيطانيً مجتمعً 

المجتمعات االستيطانية المصطنعة، وخاصة المجتمعات األيديولوجية )القومية والدينية( العنصرية 
لى تجاذبات   حتى تستطيع حسم خياراتها، كما وتؤك د التجارب بأن   كبيرةفيها، تحتاج إلى وقت طويل وا 

لعملية التغيير التي تحتاج  اه ليس كافيً  أن  ، إال  اا الزمً ا ذاتيً شرطً   ى والدوافع الداخلية لوحدها تشك لالبن  
هذا االتجاه، وهذا ما ينطبق  دفع خارجية للضغط في إلى جانب عوامل الدفع الداخلية، إلى عوامل

واالستقطاب الشديد ما بين  إسرائيل اليوم تعيش حالة حاد ة من التوت ر ألن  يل إلى حد  كبير، على إسرائ
مستوجبات التسوية ومتطل بات طبيعة الدولة )هل هي يهودية أم إسرائيلية؟ هل هي دينية أم علمانية؟(، 

ل األعمال والمثق فين وهو وعلى هذا األساس يتبلور تي اران أساسيان: األو ل ويضم  حركة العلمانيين ورجا
األحزاب القومية اليمينية  تيار يمه د الطريق نحو إجراء مراجعة للصهيونية التقليدية، والثاني يضم  

على  اولو محدودة للصهيونية يشك ل خطرً مجر د المراجعة  والذي يرى أن   ،الشوفينية بزعامة الليكود
حياء الصهيونية. هو يدعو بالتالي إلى تجو وجود إسرائيل بالذات،    (.12/12/2000 ،)الحياةديد وا 

األحزاب الدينية  ، كل  ما يستطيع للتحالف معيزال يعمل، بزعامة نتنياهو وقد عمل هذا التيار وما
األصولية المتطر فة، للحد  من نفوذ تي ار المراجعة والتحريض عليه باستنفار المشاعر والرموز 

األمر الذي أد ى إلى تعميق هو ة الخالفات  ؛جمهور المستوطنين الصهيونية والدينية التقليدية لدى
ليزي المعروف جالسياسية واالجتماعية والعرقية والطائفية، وفي هذا السياق جاءت رسالة الكاتب اإلن
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إسرائيل قوي ة بما  )باتريك سيل( إلى إيهود باراك حيث خاطبه بالقول: "قلت عند تسل مك للسلطة إن  
مفاجئة دفعتك  اأحداث   الم فعاًل وقتها لوال أن  رب ما أردت الس   الشعار،ابق  على هذا  الم،س  ال يكفي لصنع

لكن المقياس الحقيقي للقو ة هو عدم االضطرار  قوي ة،إسرائيل  الكل  يعرف أن   ،المعاكس االتجاهفي 
ذ ما أن  استعمالها، و إلى  ى تنكشف حت   ضة،االنتفالقمع  وبوحشية، اآلن،كما تفعل  تستعملها، ا 

وفج رت  منقسمين،لقد وح دت العرب بعد ما كانوا  ،فك ر بما حق قته عن طريق استخدام القو ة ،حدودها
وجلبت العنف إلى مدن  بلدك،ولو ثت صورة  األميركي،ونسفت صدقي ة حليفك  المسلمين،غضب كل  

باترك )ويضيف االنتقام"، ش إلى من الحقد والتعط   ا هائاًل وأج جت لدى الفلسطينيين مقدارً  إسرائيل،
ألن ها مهم تك  المتحدة،ليس لك توق ع حل  من الواليات المت حدة أو أوروبا أو األمم "باراك:  امخاطبً  (سيل

 عقب،على  االمنظور اإلسرائيلي المعتاد رأسً هو قلب  بقو ة،المطلوب كما أعتقد  سواك،أنت من دون 
باعتبارها الضامن األفضل ألمن إسرائيل على  مستقل ة،ة دولة تطل ع الفلسطينيين إلى إقام واحتضان

 (.12/12/2000 ،الحياة) ".المدى البعيد ولموقعها في الشرق األوسط
ويختم )سيل( خطابه لباراك، ولإلسرائيليين من ورائه بقوله: "طبق درس لبنان على الضف ة الغربية 

وسيأتي في النهاية  ،في األرواح اا فادحً و ة سيكل ف ثمنً غربية وغز ة بالقاالحتفاظ بالضف ة ال إن   ،وغز ة
وفي األي ام األخيرة نصح الرئيسان السابقان، األميركي جيمي كارتر، والسوفياتي  ،بكارثة على إسرائيل

با المآزق السياسية، بالعودة إلى قرار مجلس ميخائيل غورباتشوف، وهما رجال الدولة الل   ذان طالما جر 
 : نت(.2001)مرتضى،  هذه النصيحة". قبل  ا   ،للتسوية وبتدويل عملية السالم اأساسً  (242)األمن رقم 

أنه في مقابل هذا النداء يعلم الجميع مدى محدودية قدرات رئيس الحكومة اإلسرائيلية لالستجابة  إال  
ي نظرهم يعيد لمتطل بات ما ينادي به العرب من مستوجبات ما يسم ونه السالم العادل والشامل، الذي ف

وهذا يعني صعوبة  ،الحقوق العربية المشروعة ويحق ق األمن المتوازن والمتكافئ لجميع دول المنطقة
 فالقضايا الجوهرية المعروفة والتي يدور حولها الصراع باقية على حالها ،لم يكن استحالته التغيير إن  

سرائيل ماضية في تعن تها وتعقيدها لألمور ،من دون أي حل   أكثر فأكثر سواء من خالل االستمرار  وا 
عالن رفضها لحق  الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على  في تنفيذ سياسة االستيطان التوس عية وا 
أرضه بما فيها القدس المحتل ة، أو من خالل رفض االنسحاب الكامل من هضبة الجوالن السورية ومن 

ح القول إن  مزارع شبعا اللبنانية وسواها من األراضي المحت  ل ة في جنوب لبنان، بحيث بات من المرج 
لتفضيل العمل  قليمية والدولية، باتت أكثر مياًل إسرائيل المحكومة بمحدودية خياراتها في الخريطتين اإل

ى هذا الخيار بات في حت   همع العلم بأن   ،استطاعت، لمجر د هروبها من استحقاقات السالم العسكري إن  
قليميً يً بسبب تآكل قدرة الردع اإلسرائيلية داخلمنتهى الصعوبة  ، في أعقاب ما حق قته المقاومة اا وا 

واالنتفاضة في كل  من لبنان وفلسطين، مع ما رافق ذلك من دعم عربي ووحدة صف  داخلي، وبسبب 
 ، وتراجع الحاجة إلى إسرائيل للقيام بالحروبم1967سقوط خيار الحرب الخاطفة مثلما حصل عام 
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 ،شؤون عربية) .م1982و م1956نابة من قبل الدول العظمى التي تدعمها مثلما حصل عامي  باإل
1997: 104). 

الكيان الصهيوني كان وما يزال يعيش أزمة بنيوية حقيقية، تنبع في  فقرات السابقة أن  اليتبي ن من خالل 
المفرطة التي يعيشها  األساس من عجزه عن النهوض واالنتقال من وضعي ة الثكنة وحالة العسكرة

ما يمنعه من مجتمعه، إلى حالة الكيان المدني العادي والطبيعي، في بيئة غير مناسبة لنمو ه، وهذا 
 عجزه عن السيطرة على المنطقة.فضاًل عن  اًل السيطرة على نفسه أو 

ن أزمة النظام رى إن  مأزق المنطقة ومأزق السالم فيها إن ما ينبع في الواقع مي)بن غوريون(  حيث إن  
الصهيوني نفسه ومن أزمة الصهيونية التي تريد القو ة للقو ة وال تريدها فقط ألغراض أخرى "فالقو ة هي 

ره، بل هي الوجود" ويضيف: "إن   الوضع في فلسطين ال يسو ى إال بالقو ة العسكرية،  جوهر الوجود ومبر 
ن   ر مصير  تعيش إال بالسالح والقو ة، إسرائيل ال يمكن أن   وا  وعلى هذا األساس فالحرب هي التي تقر 

م ا أن   إسرائيل كدولة، فإم ا أن    تبقى".  تزول وا 
سحق شامير(: "إنني ال أؤمن بالحلول الوسط فيما يتعل ق إوفي المقابل يقول الرئيس السابق للوزراء )

 وهذه األرض تتصل بحياتنا كل ها، بأمننا، بمياهنا وباقتصادنا، إن   ابلدنا صغير جدً  باألراضي، إن  
 (.104: 92)شؤون عربية، األمن واألرض والوطن هي كيان واحد".  الم واألمن متالزمان، كما أن  الس  

ره أيضً  م واألمن في مقابل األمن"، )بنيامين نتنياهو( خالل مقولة "السالم في مقابل السال اوهذا ما كر 
االنسحاب من لبنان ومن الجوالن ومن الضف ة الغربية وقطاع غز ة، وهكذا تم  تعطيل قرارات  افضً را

زاء الوضع القائم يمكن  الشرعية الدولية وتم  وضع عمليه التسوية برم تها على سك ة المجهول، وا 
 تلخيص االستراتيجية اإلسرائيلية بالنقاط التالية:

ستراتيجية في األراضي العربية المحتل ة، وتعزيز موقعها الجيو تسعى إسرائيل لالحتفاظ بمواقع ا .1
 .ا وعرضً عتها االستيطانية طواًل استراتيجي في المنطقة مع العمل على زيادة رق

تهتم  بجني ثمار شعارات السالم، من طريق اتباع أسلوب العصا الغليظة والجزرة الرفيعة، ذلك  .2
وفي مختلف مجاالت التطبيع  اا وعلنً ل العربية، سرً مع العديد من الدو بإقامة عالقات طبيعية 

االقتصادية والثقافية والعلمية والسياسية، وبالتالي تمويه سلبيات سياستها الخارجية وتعزيز 
 دورها واقتصادها في المنطقة.

محاولة القيام بدور إقليمي مركزي، كدولة إقليمية عظمى، في منطقة الشرق األوسط، على  .3
عربية واإلسالمية التي تعتبر قلب ومحور هذه المنطقة، بطرح مشاريع وأفكار حساب الدول ال
 الشرق أوسطية.

من القدس بحسب  اكلم انطالقً  1500ن دائرة شعاعها االحتفاظ باحتكار التفو ق العسكري ضم .4
في  اعلى أكثر األسلحة الفتاكة تقد مً طريق تصنيع أو الحصول  عنيهود باراك(، إتعبير )
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طوير برنامج التسل ح في مجال صناعة الصواريخ، واالستمرار بتطوير البرنامج النووي العالم وت
 (.150 :1999الدراسات الفلسطينية، مؤسسة )وسائر أسلحة الدمار الشامل. 

ه في ظل  هذا النظام المأزوم وهذه االستراتيجية، ال قلنا إن   وبناًء على ما تقد م، ال نتجاوز الحقيقة إن  
يتحق ق ما تصبو إليه شعوب المنطقة من أمن حقيقي ومن سالم شامل  من باب االحتمال، أن  يرد حتى 

وعادل، إال من خالل رص  صفوف هذه الشعوب المهد دة، وتوحيد رؤيتها ومواقفها من الخطر 
 دة وال الوصفاتالصهيوني الداهم وامتداداته االقليمية والدولية، الذي ال تنفع معه الحلول المنفر 

يشك ل المثل  والحل الجذري الذي ابتدعته المقاومة الصادقة، من شأنه في هذا المجال أن   ،مهد ئةال
 والنبراس.
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 ر اإلسرائيلي في الحياة السياسيةالمبحث الثاني: دور اليسا 1.5
 اعات الضغط التي تأخذ منحىتتعدد االتجاهات الحزبية داخل إسرائيل، وهناك العديد من جم

للحكومة اإلسرائيلية، وظهرت مع بداية التسعينات جمعيات يسارية عدة نددت بسياسة  امضادً 
فهل هناك حركات سالم حقيقية في إسرائيل؟ وما هي أشهرها وكيف تتعامل مع القضية  ،االحتالل

 الفلسطينية؟
جتمع الدولي"، وجد حركات سالم حقيقية في إسرائيل، فهي فقط لتلميع صورة إسرائيل أمام المت"ال 
يقول د. طارق فهمي، أستاذ السياسة العامة والخبير في الشؤون السياسية في المركز القومي لدراسات و 

هل و هل هذه الحركات مؤثرة في الرأي العام اإلسرائيلي أم ال؟  نسأل أواًل  الشرق األوسط: "يجب أن  
ال الفترة الماضية، هل لها تأثير في استطاعت تحقيق اختراقات في المواقف اإلسرائيلية الرسمية طو 

اإلعالم؟ هذه الجماعات لم يعد لها تأثير مباشر في صنع القرار اإلسرائيلي، نتيجة بعض األمور 
المتعلقة بهذه الجمعيات، وانحسار دورها وتحولها من دور توجيهي للرأي العام لدور تطوعي أي تكتفي 

تلك التابعة لألحزاب، والتي  ازال قائمة خصوصً هناك جماعات ال تلكن  ،بالوجود الصوري فحسب
تركز في معظم نقاشاتها على حل الدولتين لشعبين، وغالبيتها حركات ضد االستيطان"، وعن انتماءات 

يمين اليسار في  : "غالبية هذه الجماعات تنتمي ألحزابأيًضا قال فهميو تلك الجماعات واألحزاب، 
 (.22 :2016)وازن،  كات الموجودة هي "السالم اآلن".  إلى أن أشهر الحر  اإسرائيل"، مشيرً 

 في إسرائيل يةاليسار  الحركاتنبذة عن بعض  1.5.1
 ركة السالم اآلنح

السالم اآلن، هي مجموعة ضغط يسارية إسرائيلية، غير حكومية، تهدف إلى تحقيق السالم 
انية والتربوية، بالتأثر على صناع وتقوم الحركة عبر نشاطاتها، الميد ،بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

قناع الشعب اإلسرائيلي بأهمية التوصل إلى سالم مع الفلسطينيين عبر  نهاء إالقرار في إسرائيل، وا 
قامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على حدود  .  م1967االحتالل في األراضي الفلسطينية وا 

 .: نت(10/2/2015)شبكة المصدر اإلخبارية، 
هدفها األساسي هو التوصل لسالم دائم مع العرب، من خالل  ،م1978ركة السالم اآلن عام ظهرت ح

وصفها اإلعالم اإلسرائيلي بالقلب النابض لحركات السالم اإلسرائيلية،  ،أطروحة دولتين لشعبين
، وجه رئيسها )ليؤر أميهاي( م2013وعام  ،وتهدف بشكل كبير للحد من االستيطان في فلسطين

واضحة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، مفادها إيقاف عمليات االستيطان بشكل رسالة 
 (.1981)عبد اهلل، بيروت:  ها عائق كبير لمفاوضات السالم.فوري، ألن  
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 مبادئ الحركة
ا في وجه ترفض الحركة استمرار االحتالل اإلسرائيلي في المناطق الفلسطينية، وتعده عائقً 

ضرره يتجاوز مسألة السالم مع الفلسطينيين، فهو كذلك يفسد القيم واألخالق  م بين الشعبين، وأن  الالس  
وتناهض الحركة نشاطات االستيطان التي تدعمها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة في ، اإلسرائيلية

ئيل ونيتها إقامة هذه النشاطات تقوض مساعي السالم الحقيقية إلسرا األراضي الفلسطينية، وترى أن  
عن العزلة الدولية التي تفرضها األطراف الدولية على إسرائيل جراء  فضاًل دولة فلسطينية حيوية، 

 .: نت(10/2/2015 )شبكة المصدر اإلخبارية،االستيطان. 
وتعرف الحركة عن نفسها: "نحن مع حق إسرائيل في الحدود اآلمنة، ونقدم حل الدولتين لشعبين 

ها ديمقراطية حرة، الدور الخاص إلسرائيل هو أن   الفلسطيني اإلسرائيلي، ونؤمن أن   إلنهاء الصراع
، وتحمل مواطنيها عبء حقوق اإلنسان األساسية مثل الحرية والعدل والمساواة لكل أبناء المنطقة"

وتضيف في التعريف عنها: "نعمل على خلق ضغط شعبي على صانعي ومتخذي القرار، عن طريق 
الحركة تتمتع بتأييد واسع في أوساط  الميدانية والتعليمية، لتغيير المواقف"، يذكر أن  األنشطة 

. )بدر، األكاديمية واإلعالم والثقافة، ومعاقل اليسار اإلسرائيلي، وهي أقدم حركات السالم في إسرائيل
1985). 

 نظمة بتسيلمم
ة وحيادية"، ويتركز نشاطها على ها "مستقلمنظمة إسرائيلية لحقوق اإلنسان، وتعرف نفسها بأن  

 رصد االنتهاكات والجرائم التي ترتكبها القوات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة.
 .نت(  2017/2/26 :،)الجزيرة

، من خالل م1989وتعتبر منظمة بتسلم من أبرز منظمات حقوق اإلنسان في إسرائيل، تأسست عام 
مطلبها األساسي احترام حقوق  ،ن، والصحافيين، وأعضاء الكنيستمجموعة من الحقوقيين والمفكري

اإلنسان العربي واإلسرائيلي، ومواجهة الحكومة بانتهاكاتها، من خالل توثيق الجرائم ونشرها للجمهور 
وتؤكد على سعيها لمحاربة اإلنكار في المجتمع اإلسرائيلي، والمساهمة  ،وعرضها على صانعي القرار

قوق اإلنسان، حيث حددت منظمة "بتسيلم" لنفسها مجموعة من األهداف األساسية، في نشر ثقافة ح
 تتمثل في:

  النضال ضد انتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة من خالل توثيقها"
 ونشرها للجمهور ووضعها أمام صانعي القرار".

 سرائيلي، والمساهمة في خلق ثقافة "محاربة ظاهرة التجاهل واإلنكار القائمة في المجتمع اإل
 حقوق اإلنسان في إسرائيل".
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  تكريس االهتمام بتغيير سياسة حكومة إسرائيل في األراضي المحتلة، ومواجهتها بواجبها في"
 )الجزيرة، الحفاظ على حقوق اإلنسان لجميع السكان، وااللتزام الصارم بتعاليم القانون الدولي".

 نت(  2017/2/26 :
رئيس االئتالف الحكومي، النائب عن حزب  ت المنظمة الكثير من الصعوبات أهمها أن  كما الق

ه يدرس التوجه لوزير الداخلية، )أريه درعي(، وذلك لفحص إمكانية الليكود، )دافيد بيطون( قال: إن  
ع سحب الجنسية اإلسرائيلية من مدير عام منظمة 'بتسيلم'، حجاي العاد، في أعقاب خطابه باألسبو 

الماضي في مجلس األمن حول المشروع االستيطاني بالضفة الغربية، والمشاركة بالجلسة التي كانت 
 . : نت(26/11/2017، 48عرب  موقع)   .تحت عنوان 'االستيطان عقبة أمام السالم

وهو  ،ذلك تحظى هذه التقارير باهتمام كبيرويعتمد المركز على التحقيق الميداني في توثيق تقاريره، ل
طالق الرصاص من قبل القوات اإلسرائيلية وكتب عن فرض  ،نشر تقارير حول عمليات التعذيب، وا 

القيود على حرية التنقل، ومصادرة األراضي والتمييز في مجال التخطيط والبناء في شرقي القدس، 
ها المستوطنون وغيرها". بحسب ما ورد على موقع واالعتقاالت اإلدارية وأعمال العنف التي يمارس

 .)بتسليم، الموقع الرسمي: نت(المنظمة.   
 منظمة كسر الصمت
تعرف المنظمة عن  ،من بعض الجنود اإلسرائيليين السابقين والحاليين م2004تأسست عام 

الجيش اإلسرائيلي "مجموعة من المحاربين القدامى الذين خدموا في  :هانفسها على موقعها الرسمي بأن  
 بعد االنتفاضة الثانية، وأخذت على عاتقها كشف وفضح أعمال إسرائيل في األراضي المحتلة".

 ،ا على إسرائيلا استراتيجيً بفضح جرائم االحتالل، بهدف إنهائه بوصفه خطرً  يو"كسر الصمت"، وتعن
التي يرتكبها الجنود  وتهتم المنظمة بنشر الصور والتسجيالت الصوتية، التي تبين االنتهاكات

د تاريخ ضباط وجنود أن   اع السابق )موشيه يعالون(، معتبرً وقد هاجمها وزير الدفا ،اإلسرائيليون ها تسو 
ممارسات الجيش خطر عليهم، من خالل  وتحاول المنظمة إقناع اإلسرائيليين أن   ،الجيش اإلسرائيلي

الصمت )يولي نوبيك( تعرضها  رمنظمة كس وتؤكد مديرة، إلقاء محاضرات وتنظيم بعض الفعاليات
والمنظمة لمحاوالت تشويه سمعة من قبل منظمات اليمين االستيطانية لدورها في كشف الحقيقة أمام 

 .نت( : 04/06/2016 )الجزيرة، اإلسرائيليين، ومن أجل حمايتهم من أنفسهم، كما تقول.
 حركة جوش شالوم

 ( مناضاًل 416سحق رابين " على طرد )إبعدما اقدمت حكومة " م1993تأسست عام 
إسرائيل يجب عليها االنسحاب من كل األراضي  إلى الحدود اللبنانية، وترى هذه الحركة بأن   افلسطينيً 

فراد هذه الحركة ال أا بإزالة المستوطنات، ولكن عدد المحتلة، ومن بينهما القدس الشرقية وتطالب أيضً 
نها تتلقى معا رضه شديده من االتجاهات اليمينية وحركات االستيطان يتجاوز بضع مئات، وا 

https://www.arab48.com/
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أبرز من يطلق عليها  ن  ( فهو واحد م  يفنير أورى أسست على يد داعيه السالم )أها وأن   ،اإلسرائيلية
"إسرائيلية، ولم يجد غضاضه في  ةا باعتباره "حمامالذي يقدم نفسه دائمً و  ،وصف اليسار في إسرائيل

، حرب لم م1967حرب  ائيل بدون صهيونيين " الفكرة الخادعة التي تقول بأن  يتبنى في كتابه "إسر  ن  أ
عداد لها بدقه وعن على واقع كونها حرب عدوانيه تم التخطيط واإل يوهذا الزعم يغط يكن يريدها أحد،

 (.175: 2010)شعبان،  عمد في انتظار اللحظة المناسبة.

يسية للحركة هو التأثير على الرأي العام اإلسرائيلي راديكالية، واألهداف الرئ ةيساري ةوتعتبر حرك
الرسمي لحركة جوش  ع)الموقوقيادته نحو السالم، والمصالحة مع الفلسطينيين على أساس المبادئ التالية: 

 .شالوم: نت(
  .نهاية السيطرة اإلسرائيلية في المناطق المحتلة .1
  .ة في جميع المجاالتاالعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة ذات سياد .2
  .إمكانية تبادل األراضي باالتفاق بين الطرفين .3
 نشاء القدس عاصمه للدولتين. إ .4
 ةتكون عاصم (وجبل الهيكل)تكون القدس الشرقية غالبية البلدة القديمة  تهدف إلى أن   .5

عاصمه  منزلةب (وحائط المبكى)للفلسطينيين، والقدس الغربية بما في ذلك الحي اليهودي 
 .سرائيلإل

تهدف لمبدأ االعتراف بحق العودة الالجئين الفلسطينيين، والسعي لتحقيق السالم الشامل بين  .6
نشاء اتحاد إقليمي.   إسرائيل وجميع الدول العربية وا 

 .أنها منظمه ال تتلقى أي تمويل من حكومات أجنبية .7
 .يش اإلسرائيليها تشارك في بناء المنازل التي دمرها الجلها نشاطات كثيره وأن   أن   .8
 .تشارك في المقاطعة بمبادرة من المنتجات اإلسرائيلية .9

 .لها أنشطة ضد الجدار العازل .10
وتحافظ على نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين  ة"إسرائيل بلد عدواني تعترف بأن   .11

 .والتميز ضد عرب إسرائيل
لديها أمل  ةها جماعوأن   ،تقوم بجرائم حرب وتعمل على تجويع السكان إسرائيل تعترف بأن   .12

ا داخل مجتمع يشعر فيه هؤالء بالعجز الكامل عن ولكنها ال تساوى شيئً  ةورغبة وأحالم كبير 
 التأثير. 

سياسات إسرائيل منذ قيامها تقوم على الفكر الصهيوني المبنى على فرض السيادة  إن   .13
  .والهيمنة على األراضي بأي ثمن وبأي وسيلة
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عدد أفرادها قليل مقارنة بأعداد غيرها من حركات السالم المناصرة للقضية  وعلى الرغم من أن  
، عارضتها الحكومة اإلسرائيلية، بقيادة م1993ها منذ اللحظة األولى لظهورها عام الفلسطينية، فإن  
ي، ها تعمل على التأثير على الرأي العام اإلسرائيلوتقول الحركة على موقعها الرسمي إن   ،إسحاق رابين

على أمل أن تثمر جهودها للسالم ومصالحة مع الفلسطينيين، وذلك وفق مبادئ أبرزها إنهاء 
االحتالل، واالعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، والسيادة على األراضي 

وفلسطين،  كما إعادة الخط األخضر كحد بين إسرائيل ،م1967الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في 
رية حركة وتكون الحدود مفتوحة لح ،مع إمكان تبادل بعض المناطق بين الجانبين من خالل اتفاق

لشرقية بمحيط لقدس ااعتبار القدس عاصمة للدولتين، فاو  ،التفاق متبادل ااألشخاص والبضائع، وفقً 
وتوحيد  مة إلسرائيل،المساجد عاصمة لفلسطين، والقدس الغربية، ومن ضمنها الحائط اإلبراهيمي عاص

واالعتراف بحق العودة لالجئين الفلسطينيين، مع حق  ،بناًء على اتفاقات مشتركة المدينة وبلدياتها
 .(22 :2016)وزان،  اللجوء الحر للعائدين إلى إسرائيل أو فلسطين حسب رغبتهم.

 للجنة العامة لمناهضة التعذيبا
مد التي أباحت االستخدام ومية طويلة األكرد فعل للسياسة الحك م1990تم تأسيسها عام 

المنظم للتعذيب والتنكيل أثناء تحقيقات جهاز المخابرات العامة "الشاباك"، وفي أعقاب االلتماسات 
فرضت محكمة ، م1999التي تقدمت بها اللجنة العامة ومنظمات حقوق اإلنسان األخرى في أيلول 

تؤمن اللجنة و  ،تعذيب والتنكيل التي كانت مستخدمهساليب الأا على بعض ا كليً العدل العليا حظرً 
حوال العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل أن التعذيب والتنكيل من أي نوع كان وفي أي حال من األ

وتعمل اللجنة حسب القانون اإلسرائيلي  ،ال يتسقان مع القيم األخالقية والديمقراطية وسلطة القانون
ن   ،خالقية والديمقراطيةوالدولي لتطبيق المعايير األ جل كل الناس على اختالفهم أها تكرس عملها من وا 

جانب المقيمين في إسرائيل والمناطق سواء إسرائيليين وفلسطينيين ومهاجرين وغيرهم من المواطنين األ
المحتلة، وذلك لحمايتهم من التعذيب والتنكيل التي تمارسه سلطات فرض القانون والتحقيق في إسرائيل 
 وهذه السلطات تشمل الشرطة اإلسرائيلية وجهاز المخابرات العامة وسلطة السجون والجيش اإلسرائيلي. 

 .)موقع اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل: نت(
 نشاطاتها محدودة مقارنة باللجان السابقة، ومن خالل موقعها الرسمي، تتلخص رؤيتها في أن  و 

األخالقية واإلنسانية والديمقراطية، ويؤكدون عملهم وفق القانونين الدولي  التعذيب ال يتسق مع القيم
ها تعمل من أجل كل اإلسرائيليين والفلسطينيين، وتندد بكل حاالت واإلسرائيلي، وأشارت اللجنة إلى أن  

)اتفاقية مناهضة تعذيب تقوم بها أجهزة األمن اإلسرائيلية أو مصلحة السجون، أو أي سلطة أخرى. 
 التعذيب: نت(
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 مراكز وجمعيات أخرى
يصل إجمالي الجمعيات والمنظمات الحقوقية في إسرائيل إلى نحو ست عشرة، منها منظمة 

، وهدفها مناهضة التعذيب في مراكز وسجون م1988"أطباء لحقوق اإلنسان". تأسست المنظمة عام 
حاول العمل على إنهاء االحتالل، االعتقال اإلسرائيلية، وتعارض مشاركة رجال الطب في التعذيب، وت

 .(22 :2016)وزان، وتحاول توفير الرعاية الطبية للجميع. 
، وهدفها تفعيل القانون وعدم القمع في م2005منظمة "يش دين"، التي تأسست عام  اوهناك أيضً 

 مشروعان كبيران األول م2007وكان لها عام  ،التعامل مع الجرائم، وترسيخ مفهوم حقوق اإلنسان
يهدف لتطبيق القانون على اإلسرائيليين ومنعهم من انتهاك حقوق الفلسطينيين، والثاني يهدف لتفعيل 

 إجراءات التقاضي السلمي في المحاكم من أجل إعطاء كل ذي حق حقه. 
 الجمعيات والمنظمات الحقوقية في إسرائيل: وسنوضح في الجدول التالي بعض

 
 (5ول رقم )جد

 الحقوقية في إسرائيلالجمعيات والمنظمات 
 تحالف النساء للسالم منظمة بتسيلم

 منظمة ال للحواجز منظمة يكسرون الصمت
 مركز هموكيد مركز عدالة

 نحركة السالم اآل منظمة اطباء لحقوق اإلنسان
 جل حقوق اإلنسانأمنظمة حاخامات من  منظمة جوش شالوم

 مركز بزخوت ةمركز مساوا
 مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان التعذيب في إسرائيلاللجنة العامة لمناهضة 

 مركز مسلك لحقوق اإلنسان منظمة يش دين
 : نت(.2017)نضال وتد، 

 المعارضة لسياسة االحتالل اليسارية أبرز الشخصيات اإلسرائيلية 1.5.2
 جدعون ليفي -

رائيلية، له مقال للممارسات اإلس اا وانتقادً اب اإلسرائيليين اليساريين هجومً من أكثر الكتوهو 
 ،أسبوعي في صحيفة "هآرتس"، ينتقد فيه األوضاع الداخلية اإلسرائيلية، أو سياسة الجيش المحتل

، بتهمة البصق على وجه أحد الجنود اإلسرائيليين م2014اعتقلته السلطات اإلسرائيلية في ديسمبر 
ية واالنتهاكات بحق الفلسطينيين عند حاجز عسكري إسرائيلي، حيث يتناول الكاتب التجاوزات اإلسرائيل

واالقتحامات المتكررة للمنازل، ناهيك بمخالفة اتفاق جنيف، والضرب باتفاقات السالم عرض الحائط، 
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شتى أنواع التعذيب التي تتبعها أجهزة األمن بمختلف فروعها ضد  الكالب المتوحشة،واستخدام 
 لسطينيين عن البقاء في منازلهم.المعتقلين األفارقة، لمنع وصولهم إلسرائيل وثني الف

في صحيفة هآرتس بعنوان "سفيرة الواليات المتحدة  نشر جدعون ليفي مقااًل  م(2/4/2017)في يوم 
 في االمم المتحدة )نيكي هايلي( أكثر إسرائيلية ويمينية من )نتنياهو( )وبينيت( )وليبرمان(" وقال بأن  

دة جاهلة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. )نيكي هالي( سفيرة )ترامب( في األمم المتح
 (.03/6/2017صحيفة رأي اليوم، )

 رينيأوري أف -
، وانضم لفترة قصير في  م1933لمانيا، وهاجر إلى فلسطين عام أفي  م1923ولد في عام 

سبوعية )هعوالم( وركزت جهوده أ، تولى تحرير مجلة م1948صفوف االيستال، شارك في حرب عام 
في  ، وأظهر اهتماًماخفاءه عن الجمهورإصحافية على فضح كل ما تحاول السلطات اإلسرائيلية ال

 وأن   ،كشف قضايا سياسية واجتماعية وجنسية، ونادى أفنيري باعتراف إسرائيل بالشعب الفلسطيني
فصل تترك الصهيونية، وأن تسعى الحكومة اإلسرائيلية إلى  تندمج إسرائيل في الشرق األوسط، وأن  

لى جانب نشاطه في الصحافي  الدين عن الدولة، وتصدى أفنيري لسياسة بن غورين الحادة والعنيفة. وا 
أعلن عن تأسيس حركة  م1965، وفي عام م1956المذكور قام بتأسيس حركة العمل في عام 

 بمقعد واحد في الكنيست السادسة. زالقوة الجديدة(، وفا –)هعوالم هزي 
الفلسطينية التي احتلتها راضي إلى انسحاب إسرائيل من األ م1967م عقاب حرب عاأدعا في 

قامة الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل.  واالعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وا 
 عة بمقعدين، وفي الكنيست الثامنة لم ينجح.تمكن من النجاح في الكنيست الساب

 الم في اإلسرائيلي الفلسطيني.ساهم أفنيري في إقامة المجلس اإلسرائيلي للس  
 م1993وفي أعقاب قيام الحكومة اإلسرائيلية بإبعاد مئات الفلسطينيين إلى مرج الزهور في لبنان عام 

أعلن مع مجموعة يسارية إسرائيلية عن تأسيس )كتلة السالم( وشرع في تنفيذ أعمال ونشاطات ضد 
زل في األراضي الفلسطينية، وزاد شجار وهدم المناسياسات الحكومة اإلسرائيلية مثل الطرد واقتالع األ

أفنيري من االلتقاء مع قياديي منظمة التحرير الفلسطينية أثناء وبعد حصار بيروت وفي مناسبات 
 ع الرئيس الفلسطيني الراحلمتعددة. ودعا باستمرار إلى التفاهم مع الفلسطيني وكانت عالقاته متميزة م

 (.41: 2009)منصور، ياسر عرفات.  
 دليبي اهويتمت -

 الدكتوراهفي حيفا درس اللغة العربية والدراسات الشرقية من الجامعة العبرية نال  م1923ولد عام 
مريكية خدم في صفوف )البالماخ(، تولى خالل حرب من جامعة كاليفورنيا في الواليات المتحدة األ
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صابات شديدة إخالل هذه الحرب  لقائد كتيبة جفعاتي وأصيب يادة فرقة عسكرية ثم نائًباق م1948
 وتولى بعد ذلك منصب الحاكم العسكري لقطاع غزة خالل العدوان الثالثي.

له في مجال التسلح، وبعد ذلك عين رئيس  عينة شمعون بيريس الذي كان نائًبا لوزير الدفاع مساعًدا
عا خالل الحرب ، ودم1967لقسم المستودعات في الجيش، وكان من الداعيين إلى إعالن حرب عام 

 إلى ضرب السفن السوفيتية الراسية في الموانئ المصرية.
السياسة  أفكارهأنهى خدمته في الجيش تفرغ للعمل األكاديمي في جامعة تل أبيب، وأخذت  بعد أن  

ضي الفلسطينية المحتلة والشروع في عقد مفاوضات مع منظمة امن األر  لالنسحاببالميل إلى الدعوة 
 طينية، والتقى مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات .التحرير الفلس

من رؤساء الحركة اليسارية ومن  م1983وكان عام  م1977ساهم في تأسيس حزب )شيلي( عام 
شتراك مع محمد ميعاري، فانتخبا إلى الكنيست الحادية عشر، الم باالمؤسسي القائمة التقدمية للس  

كان من المنادين إلى التعاون االستراتيجي بين إسرائيل  ،م1991ولى عام وخالل حرب الخليج األ
في كيبوتس نحشون.  م1995والعراق لوجود مصالح مشتركة بين البلدين وفق تقديره، توفي عام 

 (.128: 2009)منصور، 
 الالئحة السوداء

ت هو تعبير ي شار من خالله إلى تلك القائمة من األشخاص أو الشركات أو البلدان أو الكيانا
أو المنظمات الذي وجب نبذها ومنعها من ممارسة نشاٍط ما في بلٍد معين أو مجموعة بلدان، كإشارة 

الحكومة أو الهيئات االستخباراتية هي من تقوم في الغالب و  ،إلى خطرهم أو إلى عدم الثقة بهؤالء
ال غير المرغوب عمال ويدونون فيها أسماء العمالقوائم السوداء، كما يتداولها أصحاب األ بإصدار

 ينعمال الذفيهم، وكما قد تكون عكس ذلك، أي قائمة تصدرها نقابات العمال بأسماء أصحاب األ
العمال، وظهر بعض المحاضرين اإلسرائيليين اليساريين المناصرين للقضية الفلسطينية يستغلون 

يلية الئحة، أسمتها والمطالبين بضرورة وقف أعمال القمع واالحتالل، ونشرت صحيفة هآرتس اإلسرائ
سرائيليً ا عربيً محاضرً  (20)الالئحة السوداء، تتحدث عن هؤالء األكاديميين، وعددهم  )لينين، . اا وا 

 : نت(.2006
 أنشطة ثقافية يسارية منها 1.5.1
 (Junction 48) 18فيلم مفرق  -

ر بالعربية فيلم استفزازي عربي في إسرائيل، فهو فيلم روائي جديد في إسرائيل يحط م كل محظو 
ار من فرقة "دام" )كريم( وسمر والعبرية من خالل أغاني الراب، ببطولة مغني الراب الفلسطيني تامر نف  

قبطي )منار( والذي حظي بجوائز في مهرجانات أفالم في نيويورك وبرلين، حيث أحدث الفيلم قبل 
صناديق  ريغيف، في السابق أن   وصوله إلى البالد ضجة، ولقد أعلنت وزيرة الثقافة اإلسرائيلية، ميري
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وذلك بسبب االنتقادات التي وجهها ضد  سياسة  ؛وزارة الثقافة في الدولة لن تمول أفالم مخرج الفيلم
نين، المدينة  إسرائيل، ولكن رغم ذلك فقد وصل الفيلم إلى إسرائيل، وع رض أول ما عرض في ج 

 .: نت(5/2016/ 10،)ليخترمانا. الفلسطينية في الضفة الغربية، وفي تل أبيب أيضً 
الفيلم للمخرج )أودي ألوني(، الذي ينتقد إسرائيل على الدوام، وفي عمله هذا هاجم العنصرية والكراهية 
في المجتمع اليهودي، والقانون اإلسرائيلي الذي ال يعترف بحقوق الفلسطينيين المهجرين بعد إقامة 

 صناديق وزارة الثقافة لن تمول لية )ميري ريجيف( إلى القول إن  الدولة، والفيلم دفع وزيرة الثقافة اإلسرائي
 .نت( ،22 :14/8/2016)وزان، أي أعمال فنية لهذا المخرج بسبب انتقاده الالذع إلسرائيل. 
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 الثالث ملخص الفصل 
 سبب مامعق دة من الحذر والشك، ب انتقاليةيعيش المجتمع اإلسرائيلي في الوقت الراهن حالة 

يعانيه من تفاعالت وصراعات داخلي ة على أكثر من صعيد، تجاوزت حدود الخالف، حول القضايا 
ي واإلسالمي القريب والبعيد الجوهري ة المزمنة، لتصل إلى المداخل الرئيسة للعالقات مع المحيط العرب

في تهديدات  اى حاليً ، األمر الذي يتجل  اقتصاديةشروط جيو سياسية وجيو  ا وضمن أيا أو حربً سلمً 
وصيحات الحرب المتتالية التي تصدر عن القادة السياسيين والعسكريين اإلسرائيليين على حد  سواء، 

باستطاعتها  ها عندما وجدت أن  تكون دولة طبيعي ة، ألن   إسرائيل ال يمكنها أن   األمر الذي يدل  على أن  
ل إلى عالقات سالم مع محيطها، رفض فعاًل  ت ذلك وبدأت تبحث عن أسباب لنزاعات جديدة التوص 

، ولكن الناظر اليوم يرى إقبال بعض الدول توف ر لمجتمعها فرصة إلعادة ترميم لحمته ووحدته الداخلية
 العربية على التطبيع وتقوية العالقات مع إسرائيل وبعض الدول اإلفريقية ودول أوروبا مع بقاء إسرائيل  

 الدمار الشامل.بجميع أنواع أسلحة  ةمدجج
يهود باراك زعيم حزب العمل وأرئيل شارون زعيم إمن  ارات واإلنذارات التي أطلقها كاًل ومن خالل الشع

الملتبسة ما بين باراك وشارون كزعيمين ألكبر حزبين  االزدواجيةهذه  ن أن  حزب الليكود، تبي  
وحيث لم يعد أحدهما يؤمن  ،يديولوجيةصهيونيين تشهد على تقارب الحزبين بنسبة كبيرة من الناحية األ

لم " أرض إسرائيل"بتقسيم ما يسم ى  االر ض كما إن  ، بأرض إسرائيل الكاملة واآلخر يرفض هذا اإليمان
ول األسلوب بين الطرفين، إلى خالف ح، على طرف دون آخر وتحو ل الخالف الجوهري ايعد حكرً 
وبالرغم مم ا تقد م فإن  لألسلوب نفسه في دولة عنصري ة  ،حول المبدأ والعقيدة وليس خالًفاوالكمي ة، 

ومن بين هذه المظاهر ، وطائفية مثل إسرائيل أهمي ة غير ضئيلة لتوفير أسباب التناحر وعدم اإلجماع
 .العالقة بين المتدي نين والعلمانيين اأيضً 
 اإلسرائيلية الديموقراطية ساتالمؤس   آلي ة عمل تعطيل إلى أد ت الحس اسة الخالفات هذه أن   الملفت ومن
لى  بسياسات القبول على وترغمها الكبرى الحزبي ة القوى تستنزف جديدة داخلي ة لعبة شروط فرض وا 

ة، مصالحها مع تتناقض  من وحيد مخرج أمام ويضعفها السلطة، رأس على استقرارها يهد د مم ا الخاص 
 من البداية نقطة إلى المفرغة الدائرة تعود وهكذا، الوطنية الوحدة حكومات يسم ى ما مخرج وهو المأزق
 .جديد
 اليسار في اإلجماع انعدام وهو ،إسرائيل في الصهيوني الن ظام أزمة مظاهر من اأيضً  آخر مظهر ثم ة
زعيم ال يستطيع أن يوحد خلفة  باراك من جعلت المعق دة المعادلة هذه، ومقبولة واضحة زعامة على

اًل عنهم، مما أضعف اليسار اإلسرائيلي بشكل ملفت للنظر، فلم يستطيع اليسار، أو أن يكون ممث
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الوصول للحكم منذ سنوات طويلة، حتى أن تأثيره في الساحة السياسية في إسرائيل ضعيف إلى درجة 
ملموسة لحساب اليمين اإلسرائيلي، الذي استطاع فيه الليكود واليمين تحقيق مكاسب سياسية على 

 حساب اليسار.
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 :المقدمة
نتيجة  عدة ظهرت على المجتمع اإلسرائيلي في فترة العقدين الماضيين تحوالت وتغييرات

التغيرات المحلية واإلقليمية والدولية، هذه التحوالت ظهرت نتائجها بوضوح في الفترة التي تناولتها 
ور اإلسرائيلي الدراسة، كما انعكست هذه النتائج من الناحية السياسية على التوجهات السياسية للجمه

عرض  ستقدم الدراسة ، وهناناليسار وصعود اليمي النهيارعن اليسار مما أدى  اوجعلته يتجه بعيدً 
تطرق لتداعيات أزمة اليسار اإلسرائيلي على الحياة تم اللبنية المجتمع اإلسرائيلي، و  مفصل

، حيث تم التطرق للناحية الديمغرافية وعلى بناء المستوطنات وعدد المهاجرين، كما وتم االجتماعية
من  االقتصاديةير أزمة اليسار على الناحية وتأث االقتصاديةالتطرق لتداعيات أزمة اليسار على الحياة 

تناول صادرات وواردات وميزانيات، وتم التطرق لتداعيات أزمة اليسار على الحياة السياسية، حيث 
 احتاللاألقصى، وقضية  وانتفاضةقضية القدس، وقضية الالجئين،  أزمة اليسار على تأثير الفصل

في الضفة الغربية، وقضية السالم مع العرب  يالفصل العنصر  جدار، وقضية بناء غور األردن
الخيارات  ، وكذلك تسليط الضوء على معرفة دور تلك البنية واالنقسامات االجتماعية فينوالفلسطينيي

ر المجتمع اإلسرائيلي يبتعد عن اليسا ، باإلضافة إلى المؤشرات التي تدلل على أن  السياسية اإلسرائيلية
لرأي العام اإلسرائيلي وبعض االستطالعات الخاصة بالقضايا اعات وذلك من خالل تناول استطال

ناقش هذا الفصل  امن قضية القدس واالستيطان، أيضً  المتعلقة بعملية التسوية السلمية مثل الموقف
البيئة الداخلية والخارجية وأهم العوامل المكونة لهما واللتين بدورهما جعلتا المجتمع اإلسرائيلي يتراجع 

 .كبير عن تأييد اليساربشكل 
 وهما: ،ويتكون هذا الفصل من مبحثين

 المبحث األول: تداعيات أزمة اليسار على الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية في إسرائيل.
 عد االستراتيجي لتداعيات أزمة اليسار على األمن القومي.المبحث الثاني: الب  
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 واالقتصــادية االجتماعيــة الحيــاة علــى اراليســ أزمــة تــداعيات: األول المبحــث 4.1

 والسياسية
 تداعيات أزمة اليسار على الحياة االجتماعية  1.1.1

 بنية المجتمع اإلسرائيلي ودورها في التوجهات السياسية
غوي والديني وينتمي إلى فئة المجتمعات عميقة يتسم المجتمع اإلسرائيلي بالتعدد العرقي والل  

بعمق، بفعل طبيعته االستيطانية من خالل الهجرات اليهودية المتنوعة من كل  االنقسام أو المنقسمة
في نشأته وعناصر تكوينه، وذلك نتيجة  اولذلك يعد المجتمع اإلسرائيلي استثناًء فريدً  .أقطار العالم

 سم المجتمع اإلسرائيلي بالعديد من السمات التي تميزه عن المجتمعاتالتكوين غير الطبيعي، حيث ات  
 األخرى:
مجتمع يتكون من خلفيات متعددة وثقافات مختلفة نتيجة خليط من القادمين من دول كثيرة  -

 ا.ومتعددة ثقافيً 
بروز العديد من المشكالت التي عملت الحكومات اإلسرائيلي المتتابعة على محاولة إزالتها  -

مجتمع السبل، وخاصة المشاكل الناتجة عن كون المجتمع اإلسرائيلي  جميعوحلها ب
 همها التكامل القومي.أمهاجرين، و 

المشاكل االجتماعية والخالفات والفروقات بين اليهود الغربيين )األشكناز( واليهود الشرقيين  -
)السفارديم(، وبين المتدينين والعلمانيين، كل ذلك انعكس بشكل مباشر على طبيعة المجتمع 

 (.11: 1996)معروف، اإلسرائيلي. 
 ،الفرعية المتعددة وجودة في المجتمع اليهودي باعتبارها أساس التصدعاتأبرز التصدعات الم -

 ،والحزبي والتي تمثل أهم القضايا األساسية التي يدور حولها الجدل في الخطاب السياسي
 :وهي

  موالسفارديبين اليهود األشكناز  ثنياإلالتصدع. 
  .التصدع الديني في الوسط اليهودي 

من الناحية التاريخية في تشكيل األجنحة  اا كبيرً ت االجتماعية لعبت دورً التصدعا ومن المالحظ أن  
الحزبية اليهودية التقليدية الثالث: جناح اليسار الصهيوني، وجناح اليمين الصهيوني، وجناح األحزاب 
الدينية الصهيونية وغير الصهيونية، كما تتفرع هذه األجنحة األساسية إلى أحزاب فرعية على أساس 

والدينية، وال تزال تلك التصدعات تلقي بظاللها على التوجهات  األثنيةقافات واالنتماءات الفرعية الث
الناخب  السياسية للمجتمع اليهودي اإلسرائيلي، وتعد من أهم الدوافع والعوامل التي يعتمد عليها سلوك

 لجمهور اليهودي.كيف أثرت هذه العوامل على التوجهات السياسية ل ااإلسرائيلي، وسنرى الحقً 
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 في إسرائيلأزمة اليسار على غرافية تأثيرات العوامل الديم  1.1.2
يحتوي المجتمع اإلسرائيلي على العديد من الطوائف والجماعات اليهودية المختلفة في األصول 

، (، واليهود من خلفية إثنية شرقية )السفارديم(األشكنازالعرقية واللغوية، كاليهود من خلفية غربية )
غرافية تؤثر على التركيبة عوامل ديمتشكل تلك  ه من الطبيعي أن  المهاجرين الجدد من روسيا، فإن  

تكوين الرأي العام اإلسرائيلي، وقد شهد الربع األخير من القرن العشرين تحوالت سكانية بالغة األهمية 
ع إسرائيل تجاه اليمين فيما يتصل بنسب مكوناته السكانية، هذه التحوالت ساهمت بشكل كبير في دف

السياسي فيما يتعلق برؤيته للصراع مع الفلسطينيين، تمثلت تلك التحوالت في هجرة نحو مليون من 
الناطقين باللغة الروسية إلى إسرائيل، حيث أضعفت هذه الهجرة من جهة المكانة المهيمنة التي كانت 

ر، وقويت من جهة أخرى القوة اليمينية الجديدة تحتلها المجموعة األشكنازية التي كان يستند إليها اليسا
ثنية في المجتمع وهي السفارديم والمهاجرون الروس ذات النزعات الرامية إلى إبراز التعددية الثقافية واإل

ها تلتقي كلها على والمتدينون األرثوذكس، والمستوطنون، ورغم االختالفات بين هذه األطراف إال أن  
الم مع العرب، والعداء التفاق أوسلو، وكره اليسار، ركة مثل عدم الثقة بالس  عدد من القواسم المشت

 .(65غا، )األ .وسرعة تغير المزاجات في الرأي اتجاه بعض القضايا الخاصة بمصالح كل فئة
 ن  إالذي يؤثر علي عملية االصطفاف االنتخابي ف ثنياإله إضافة للعامل وهذا يدفعنا إلى القول بأن  

متداخلة معه مثل عوامل المصلحة أو البراغماتية التي تدفع الناخب اليهودي إلى  ىمل أخر هناك عوا
مصلحته قد تتحقق فيها، كذلك يدخل عامل المصلحة في عملية التكتل  يرى بأن   التيالتصويت للجهة 

قاليد بين األحزاب والحركات سواء في اليمين أو اليسار، ولكن في ظل تزعم اليمين لم واالئتالفات
يقدم امتيازات لهذه الحركات واألحزاب الصغيرة من أجل  الحكم في إسرائيل في الفترة الحالية يمكن أن  

 .تعزيز مكانته والحفاظ على استمرار سيطرته على المشهد السياسي
زيادة أعداد المهاجرين والقادمين من الدول الغربية إلى إسرائيل هو الذي أدى إلى  ويمكن القول بأن  

وجود أزمة في أحزاب اليسار بسبب وجود جمعيات تابعة لليمين تستقبل هؤالء القادمين وترعاهم وتوجد 
لهم سكن وعمل وتؤطرهم في أحزابها اليمينية، واليسار يهتم بشكل كبير بالطبقة األشكنازية وبالعمل 

 معها واليمين يأخذ أي أحد يهودي ويضمه إلية.
 في إسرائيل أزمة اليسارلى ع تأثير الحياة االقتصادية 1.1

تعد  العوامل االقتصادية واالجتماعية من أهم العوامل المهمة والمؤثرة في الحراك السياسي في 
لفية إسرائيل، فالتحوالت االقتصادية التي شهدها االقتصاد اإلسرائيلي منذ منتصف الثمانينات وبداية األ

ي تناولتها الدراسة على المجتمع اإلسرائيلي فيما يخص الجديدة قد ظهرت تأثيراتها واضحة في الفترة الت
بعد انطالق  اا ملحوظً ا واستقرارً االقتصاد اإلسرائيلي قد شهد نموً  التوجهات السياسية، ومن المالحظ أن  

 عملية التسوية بداية التسعينات واستقرار األوضاع السياسية في المنطقة، فقد ساعدت المسيرة السلمية
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حقيق فوائد كبيرة من توجهات االقتصاد العالمي من خالل تطبيع العالقات مع كثير من إسرائيل في ت
 الدول العربية واألجنبية. 

إسوورائيل منووذ أوسوواط الثمانينووات سياسووة اقتصووادية تمثلووت بتحووول االقتصوواد  اتبعووتوموون ناحيووة أخوورى، 
ولووة موون سوووق العموول واالتجوواه اإلسوورائيلي إلووى الليبراليووة، وظهوور ذلووك موون خووالل االنسووحاب التوودريجي للد

بشووكل متسووارع نحووو الخصخصووة وتقلوويص الميزانيووة وخفووض الضوورائب وفووتح االقتصوواد اإلسوورائيلي أمووام 
السوق العالمية، وقد انعكست هذه السياسوة علوى بنيوة المجتموع اإلسورائيلي، ولوم تعود الدولوة هوي المحودد 

 .(64: 2006)جمال، األساسي لرسم السياسة االقتصادية. 
حكومات اليمين على تعزيز المستوطنات اليهودية المقامة  اصت الحكومات اإلسرائيلية وتحديدً د حر وق

في الضفة الغربية والقدس بالكثير من المزايا االقتصادية، فأصبحت المستوطنات تمثل مطلبا بالنسبة 
ن ينتقلون للعيش أو العمل للفقراء والمعوزين من اإلسرائيليين، وهذا ما يفسر زيادة عدد اإلسرائيليين الذي

عن ظروف  اقلون لإلقامة في المستوطنات بحثً الذين ينت في هذه المستوطنات، ومما ال شك فيه أن  
حياة اقتصادية أفضل سيتبنون بشكل تلقائي وجهة النظر اليمينية التي ترفض االنسحاب من الضفة 

لتيار اليسار في عدم التصويت لهذا  زمة حقيقيةأالغربية والقدس وتفكيك المستوطنات، وسيعتبرون 
 التيار  في االنتخابات التشريعية.

ا ما على الرأي العام اإلسرائيلي غالبً  الوضع االقتصاديانعكاس  ومن جهة أخرى فإن   ،هذا من جهة
أهمها توجه الحكومة الموجودة في السلطة، ومن ثم المناخ السياسي  تحدد بطبيعة عوامل أخرى لعل  ي

الناخبين وخاصة الشرائح الفقيرة ينظرون إلى المسائل االقتصادية  سائد في إسرائيل، ورغم أن  العام ال
في مواقف الناخبين، فعندما يكون  االمسألة األمنية تكون أكثر حسمً  أنها غاية في األهمية، إال أن  

ن من وجهة هم يختارون من يبدو األقدر على ضمان األمن وهو اليميالوجود نفسه في خطر فإن  
 (.96: 2008)عسيلة، نظرهم. 

حزب العمل الذي يعد زعيم معسكر اليسار الصهيوني لم يقم باتخاذ  وفي النهاية توصلنا إلى أن  
إجراءات تحد  من تلك اإلخفاقات االقتصادية واالجتماعية التي ألحقت بقطاعات واسعة من المجتمع 

لم يطرح بدائل في حمالته االنتخابية، بل  اراك فيها، وأيضً للحكومة أو االشتاإلسرائيلي، ال أثناء توليه 
عن سياسات حكومة اليمين التي سبقته،  اتهجها لم تختلف كثيرً السياسات التي ان على العكس فإن  

من مؤيديه وهو ما  اسياسية اليمين جعلته يفقد كثيرً  فشل اليسار في طرح سياسة مختلفة عن أن   ىبمعن
 .ين علي حساب اليسارزاد من شعبية اليم
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 تداعيات أزمة اليسار على الحياة السياسية في إسرائيل 1.1
 في إسرائيل أزمة اليسارعلى  تداعيات قضية القدس 1.1.1

ا بها من أماكن مقدسة لديهم ومن أهمها م  ل   ؛تحتل القدس مكانة خاصة لدى العرب والمسلمين
ا يدعي مم يين لوجود أماكن مقدسة خاصة بهم،المسجد األقصى، كما لها أهمية خاصة لدى المسيح

ماكن مقدسة خاصة بهم  وهو األمر الذي يزيد من عوامل الصراع  في المدينة المقدسة، كما أاليهود 
التي طرحت بشكل كبير لحل الصراع  واالقتراحاتملف القدس كان األكثر من حيث المبادرات  أن  

 العصور. على مر   االصراع تعقيدً قدس من أكثر قضايا حوله، كما تعد قضية ال
وضمته إلى  م1967احتلت الجزء الشرقي عام  وتتلخص وجهة النظر اإلسرائيلية حول القدس منذ أن  

القدس موحدة بشقيها الشرقي والغربي هي عاصمة  ، في أن  م1948الجزء الغربي الذي احتلته عام 
عملت  م1967رتها علي بقية المدينة عام إسرائيل المقدسة مستندة على مزاعم تاريخية، ومنذ سيط

منظمة لتهويد تلك  استراتيجيةإسرائيل علي طمس المالمح العربية واإلسالمية للمدينة من خالل 
غرافي جديد يجعل زيادة سكانها يهود لكي بنشاط مكثف من أجل خلق واقع ديم المدينة عبر القيام

 (.204 :2002)غانم، . تتغلب على عدد السكان العرب في المدينة المقدسة
أغلبية الرأي العام اإلسرائيلي، وهو  ىأحمر لد اقضية القدس ما زالت تمثل خطً  وهو ما يشير إلى أن  

ما يعطي صورة معبرة عن التوجهات اإلسرائيلية نحو القضايا الرئيسية في عملية التسوية السلمية 
سرائيلية شبه تام وموحد بين الحكومات اإل اهناك اتفاقً  ن  أوعلي رأسها قضية القدس حيث من الواضح 

حيث تتمثل هذه السياسة بعدم  ،و حزب كاديماأو الليكود أالمختلفة سواء تحت قيادة حزب العمل 
سرائيلية، وهو ما يشكل العقبة األهم في سبيل تحقيق التخلي عنها ووجودها موحدة تحت السيادة اإل

 .تقدم في العملية السلمية
وال يمكن ألي تراجع في شعبية اليسار اإلسرائيلي ألن الرؤية واحدة لجميع األحزاب، وهذا أدى إلى 

حزب في إسرائيل التنازل عن القدس بشكل من األشكال، وألن اليسار في وجهة نظر غالبية الشعب 
اإلسرائيلي هو الذي قام بعملية السالم مع الفلسطينيين وهو ما يعتبرونه جلب لهم كثير من المشاكل 

م، لذلك الناخب اإلسرائيلي ال يرى فرق في قضية 2000األمنية منذ بداية انتفاضة األقصى عام 
القدس بين اليمين واليسار ولكن يخشى من تفريط اليسار في قضايا أخرى، هذا أدى إلى تراجع في 

 شعبية اليسار في إسرائيل.
 موقف حزب العمل من قضية القدس

ح الزعيم ا في التصريحات الرسمية فقد صر  س نجده متجسدً موقف حزب العمل بشأن القد إن  
أي حكومة يشكلها لن تدخل تغيير في المنهج اإلسرائيلي الحالي إزاء  "إن   :العمالي شمعون بيرس

 ."القدس العربية والمستوطنات المقامة في األراضي العربية المحتلة
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ليسا قضية سياسية أو أمنية، ولكنها روح  "القدس ومحيطها ومن مبادئ حزب العمل التأكيد على أن  
ها عاصمة إسرائيل وستبقى مدينة موحدة تحت السيادة اإلسرائيلية مع ضمان الشعب اليهودي، كما أن  

حرية العبادة لجميع األديان، ومنح مكانة خاصة لألماكن المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين، وهذا 
ال يتجزأ من  اجزءً ا االنسحاب من القدس الشرقية ويعتبرها ا قاطعً حزب العمل يرفض رفضً  يعني أن  
 .(91: 2011)المصري، عماد، . "إسرائيل

الية، ويبدو في الظاهر أكثر لالشتراكية المختلطة بعناصر ليبر  تبنى حزب العمل سياسات أكثر مياًل وي
إلسرائيلية األخرى في حزاب اإلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين والعرب، ولكنه ال يختلف عن األ مياًل 

 (.7مؤسسة إبداع، )سياسة االستيطان وضم األراضي والموقف من القدس عاصمة موحدة لإلسرائيل. 
 حزب مبام وراتس

القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، وستضمن في أي اتفاقات السالم الحقوق  "بأن   :يقول
  ."الخاصة لألماكن المقدسة االسالمية والمسيحية

 ويحزب شين
 ويجب أن   ،القدس عاصمة دولة إسرائيل كما ورد في البرنامج التأسيسي لحزب شينوي "أن  

تبقى موحدة تحت السيادة اإلسرائيلي. ومع ذلك تشكل القدس موقعًا دينيًا ووطنيًا وثقافيًا للشعوب 
 (.92: 2011، )المصري، عماد. "يأخذ كل اتفاق سالم ذلك بعين االعتبار العربية والمسلمين، ويجب أن  

 الوضع السياسي على توجهات الجمهور اإلسرائيلي نحو اليسارتداعيات   1.1.2
المجتمع اإلسرائيلي يندفع بثبات نحو التشدد  تشير استطالعات الرأي العام اإلسرائيلي إلى أن  

، وذلك من ااع مع العرب والفلسطينيين تحديدً وتبني المواقف المتشددة من الصر  ،عن اليسارية واالبتعاد
في بعض القضايا وخاصة فيما يخص القضايا الرئيسة المتعلقة  ناإلسرائيلييخالل معرفة موقف 

عد  من أهم ت   التيقضية االستيطان  مثلبعملية التسوية السلمية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، 
ايا ال يعني عدم أهمية بقية التركيز على تلك القض لتقدم عملية التسوية، مع اإلشارة إلى أن   وقاتالمع

القضايا األخرى مثل الالجئين والدولة الفلسطينية وبعض القضايا التفصيلية المرتبطة بعملية السالم، 
من توجهات اليمين واليسار  اقترابهمواقف الرأي العام اإلسرائيلي ومدى  إلىوالتي تساعد في التعرف 

مفاوضات كامب ديفيد الثانية واندالع انتفاضة األقصى  العملية التي تعثرت بعد فشل فيما يتعلق بتلك
لنتائج استطالع الرأي عام  قراءته، كما يؤكد هذا التحليل ما أشار إليه )أشر آريان( في م2000عام 

المجتمع  " في جامعة تل أبيب، إلى أن  االستراتيجيةتم برعاية "مركز جافي لألبحاث  ، الذيم2002
ه يمكن حل الذين يعتقدون بأن   ناإلسرائيليينسبة  يمين المتشدد، حيث إن  اإلسرائيلي يتوجه نحو ال
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الصراع اإلسرائيلي العربي بواسطة اتفاقيات سالم مع الفلسطينيين والعرب هبطت بصورة حادة الى 
، كما هبطت نسبة تأييد م1999عام  (%68)، و م2001عام (%30)من  م2002عام  (26%)

عام  (%70)، و م2001عام  (%58)، من م2002عام  (%35)و إلى لعملية أوسل ناإلسرائيليي
 (.16: 2003ريان، أ. )م1999

للسووالم موون خووالل متوسووط مؤشوور السووالم  ناإلسوورائيليي( يوضووح الهبوووط فووي نسووبة تأييوود 1والشووكل رقووم )
 :الذي يجريه مركز تامي شتايمنتس ألبحاث السالم

 
ن  اتفاق أوسلو  على الرغم من أن   في الرأي العام  امؤيدً  ه وجد له صدىً بعض العيوب إال أن   كان به وا 

ه يأتي في الصالح العام لدولة إسرائيل في أن   تي تتلخصيجابياته الإاإلسرائيلي من خالل تسويق بعض 
"، فثمة انتصار الصهيونية على العرب جميعً ه اسحق رابين في الكنيست "إن  إأو كما قال رئيس الوزراء 

األمني والذي  اتفاق أوسلو بارتياب، وخاصة فيما يتعلق بالجانب ىظلت تنظر إل ىوجهة نظر أخر 
 (.5: 1995)الخالدي، يشكل أهمية كبيرة للرأي العام اإلسرائيلي. 

نسبة التأييد  فقد فاقت ،من التأييد الشعبي لعملية السالم االتي تلت االتفاق نوعً  الفترة   وقد شهدت  
وزيادة حدة  م2000، ولكن بعد اندالع االنتفاضة عام م1999عام  (%65)المعارضة وبلغت 

 2001والفلسطينيين، وتولي الزعيم اليميني أرئيل شارون لرئاسة الوزراء ) ناإلسرائيلييبين  المواجهات
( أخذت نسبة المؤيدين لالتفاق ولعملية السالم 1( وكما هو واضح في الشكل البياني رقم )م2005 –

الم بشكل عام والتفاق نسب المعارضة في الرأي العام اإلسرائيلي للس   ازدادتل المقاب تتراجع، وفي
سرائيل، صب  معظم أوسلو بشكل خاص، حيث إن   ه عقب اندالع المواجهات بين الفلسطينيين وا 
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ها السبب في الكارثة أن   ات أوسلو والقائمين عليها، معتبرً الجمهور اإلسرائيلي اليهودي غضبه على اتفاقا
 ت بهم.منية التي حل  األ

 اليسار اإلسرائيليعلى أزمة اإلسرائيلية أثر المواجهات الفلسطينية 
ا منعطفًوو م2000ل انوودالع انتفاضووة األقصووى فووي الثووامن والعشوورين موون شووهر سووبتمبر عووام شووك  

 ىعميقوووة علووو اائيلي الفلسوووطيني. فقووود تركوووت آثوووارً المسوووار اإلسووور  ىفوووي تووواريخ المسووويرة السووولمية علووو امهًمووو
التشدد، إذ حظي العنف  ىسرائيليين والفلسطينيين من زاوية رؤية كل طرف منهما لخآخر، والجنوح إلاإل

 بين ىالرغم من االختالل الواضح في موازين القو  ىلديهما، وعل المضاد بتأييد الغالبية العظميوالعنف 
لمسوولحة، واإلقوودام علووى الطوورفين فووي غيوور صووالح الفلسووطينيين، ممووا أجبوور الفلسووطينيين للجوووء للمقاومووة ا

لألمون الشخصوي لإلسورائيليين، فدرجووة  اا حقيقًيوتهديودً عمليوات فدائيوة داخول العموق اإلسورائيلي مموا شوكل 
اإلحسواس بوواألمن الشخصووي تعوود موون أهووم العواموول الرئيسوة التووي توودفع الوورأي العووام اإلسوورائيلي فووي اتجوواه 

)عسويلة، توجهاته والعكس صحيح بصوفة عاموة.  ه كلما كان يشعر باألمن تقل درجة يمينيةما، بحيث إن  

2008 :.(178 
 اإلسرائيلية موقف حزب العمل من المواجهات الفلسطينية

مي طار ما س  إلقد تصاعدت حدة الخطاب اليميني والتحق اليسار والوسط لمعسكر اليمين في 
كة "الحارس" لحماية حر  ل المستوطنونوشك   ،وزاد التنسيق بين الجيش والمستوطنين ،جماع الوطنيباإل

)يديعوت أحرنوت، حيث ازدادت شعبية شارون مقابل شعبية اليسار. ، المستوطنات والدفاع عنهم
10/6/2001.) 

البدائل السياسية واضحة أكثر: نتنياهو وحكومة  بعد عقود من األوهام، فإن  "ويقول زعيم حزب العمل: 
ثانية، نحن حزب  داخل إسرائيل، ومن جهةاليمين مع أحالم ضم خطيرة مع ماليين الفلسطينيين 

العمل وكتلة المعسكر الصهيوني مع التزام واضح باالنفصال على أساس حل الدولتين لشعبين. دولة 
لى جانبها دولة فلسطينية منزوعة السالح، بحيث تكون السيطرة  إسرائيل قوية، يهودية وديمقراطية، وا 

 (.25/4/2018خبارية، )موقع فلسطين اإل. حد قولهاألمنية بين النهر والبحر بأيدينا"، على 

لقد أثرت المواجهات الفلسطينية اإلسرائيلية، سلًبا على دور اليسار في الحياة السياسية اإلسرائيلية، 
بسبب فشل المسار السلمي الذي تبناه اليسار، فبعد قتل رئيس الوزراء اإلسرائيلي رابين، وتولي اليمين 

يل الجمهور اإلسرائيلي نحو الجنوح إلى اليمين بشكل ملحوظ باعتبار أن األمن للحكم في إسرائيل، وم
للمواطن اإلسرائيلي هو المعيار الذي يستند إليه، مما اضطر اليسار إلى سلوك اتجاه يميل إلى اليمين 
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حٍد بعيد في إسقاط حكومة اليسار  ىساهمت انتفاضة األقصى إلو كما في الطرح مع الفلسطينيين، 
، بكل ما لذلك م2001دة أيهود باراك ونجاح أرئيل شارون في االنتخابات التي جرت في مارس بقيا

من تأثيرات فعلية في خلق بيئة يمينية ساعدت في جنوح الرأي العام اإلسرائيلي في ذات االتجاه، كما 
الفلسطينيين ال  اعتقاد أن   ىها عمقت من التوجه السلبي لإلسرائيليين نحو الفلسطينيين المبني علأن  

م غير جادين في ذلك، فاالنتفاضة أتت في أعقاب قمة كامب ديفيد، والتي ات هم وأنه   ،ايريدون سالمً 
ا اإلسرائيلي في االنتفاضة تكريسً  ه المسئول عن فشلها ومن ثم رأى الرأي العامالطرف الفلسطيني بأن  

صرارً  ايد اإلحساس بالتهديد لألمن الشخصي ما في ظل تز على إفشال عملية التسوية، ال سي   اوا 
 ن  األمن وعدم الثقة في م   ىمشاعر الخوف والقلق الشديد عل ىوالوطني، وفي سعيهم للتغلب عل

فيها في حولهم، التي أصبحت سمة من سمات اإلسرائيليين المترسبة لديهم من الفترات التي عانوا 
جلب األمن من خالل  ىه الوحيد القادر علمنهم أن   اتيار اليمين اعتقادً  ىإل يونالماضي، لجأ اإلسرائيل

 .ردع الفلسطينيين
 في إسرائيل أزمة اليسارعلى  عملية االستيطان تداعيات 1.1.1

ه يعتبور الوركن ما أن ويعتبر االستيطان إحدى العقبات التي تواجه عمليوة التسووية السولمية، ال سوي  
النشواط االسوتيطاني تضواعف موع  تها األولى، كما أن  األساسي الذي قامت عليه إسرائيل كدولة منذ نشأ

 األمر قد تغير  أن  بدء عملية التسوية السلمية، في البداية لم يكن وراء تلك المستوطنات دوافع دينية إال  
 األرجوح فقود حودث ىوأصبحت المبررات الدينية أحد أهم مسوغات االستيطان في األراضي المحتلة وعل

شووار الصووهيونية الدينيووة فووي المجتمووع اإلسوورائيلي وبووروز دور حاخاماتهووا فووي تعبئووة ذلووك نتيجووة لتزايوود انت
سياسووة االسووتيطان  إلقامووة المسووتوطنات فووي األراضووي المحتلووة، وقوود كشووفت كوول األدلووة أن   ناإلسوورائيليي

اإلسرائيلية قد تواصلت بصرف النظر عن االتفاقات الموقعة، وأصبحت في نهاية المطاف هي المعوق 
ض عمليوة للصراع أعاق التطور الفلسطيني وقو   اجديدً  اجغرافيً  اها خلقت واقعً يس للمفاوضات، إذ إن  الرئ

 (.157: 2002بشارة، السالم. )
 موقف حزب العمل من االستيطان

 العدل العليا اإلسرائيلية قراًرا ، أصدرت محكمةفي واشنطن د توقيع اتفاقيات غزة أريحا أواًل بع
 ائمة لمنطقة الحرم القدسي الشريف.يقضي بملكيتها الد

وللتهرب من االلتزامات التي وقعتها الحكومة اإلسرائيلية بخصوص االلتزام بعدم بناء مستوطنات، 
ها ال تقيم مستوطنات جديدة، لجأت إلى أسلوب "تسمين المستوطنات" وتفريخها بحيث توهم العالم بأن  
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 وهي أن   ،طنين والبيوت داخل المستوطنات والنتيجة واحدةما هي في الحقيقة تزيد من أعداد المستو ن  ا  و 
 (.99: 2010)إبراهيم، بالل،  هذا التوسع سيكون على حساب األراضي الفلسطينية.

عند الحديث عن االستيطان وموقف الرأي العوام اإلسورائيلي منوه باعتبواره أحود القضوايا األكثور صوعوبة و 
ألهميوووووة  ناإلسووووورائيلييه يوجووووود اخوووووتالف فوووووي تقيووووويم ية، إال أن وووووالم الفلسوووووطينية اإلسووووورائيلفوووووي عمليوووووة الس ووووو
أو تاريخية  استراتيجيةلها قيمة أمنية  أن   ىينظرون لبعض المستوطنات عل فاإلسرائيليونالمستوطنات، 

دينيووووة، وهوووووذا النوووووع مووووون المسوووووتوطنات هووووو الوووووذي يمثووووول المشووووكلة األهوووووم عنووووود الحووووديث عووووون إخوووووالء –
األخرى كالتي تقع داخول أو بوالقرب مون التجمعوات السوكنية الفلسوطينية،  المستوطنات، أما المستوطنات

وقود  .م2005ويمكن التخلوي عنهوا كموا حودث فوي غوزة عوام  ،عليها اتشكل مشكلة أمنية إلسرائيل وعبئً ف
رافق ذلك التراجع في التأييود الشوعبي تطبيوق مون قبول الحكوموات اإلسورائيلية بزيوادة وتيورة عمليوات البنواء 

طاني في الضفة الغربية والقدس، وهو األمر الذي يشير بوضوح إلى مودى أهميوة االسوتيطان فوي االستي
ويجعلوووووه أحووووود أهوووووم المعضوووووالت فوووووي ملوووووف التسووووووية السووووولمية للصوووووراع الفلسوووووطيني  ،الفكووووور اإلسووووورائيلي

وخير دليل على ذلك تعنوت حكوموة نتنيواهو اليمينيوة فوي عودم االسوتجابة للشورط الفلسوطيني  ،اإلسرائيلي
بوقف االستيطان الستئناف المفاوضات ضاربة بعرض الحائط كل المناشدات الدولية بوقف االستيطان 

 ،المهووا حكومووة مدعومووة موون شووعبية يمينيووة متطرفووة ال تريوود الس ووالمفاوضووات، وهووذا يؤكوود أن   ىوالعووودة الوو
ي أي تسووية وتعمل على خلق جغرافية جديدة لألراضي الفلسطينية يصبح من الصعب التعامول معهوا فو

 .مستقبلية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وتطبيق فكرة إنشاء دولتين في المنطقة

 في إسرائيل أزمة اليسارعلى  جدار الفصل العنصريتداعيات عملية بناء   1.1.1
 وفي هذا الجزء سنتحدث عن الموقف اإلسرائيلي )المؤيد والمعارض( للجدار:

 الموقف المؤيد للجدار
ر، والجذور التاريخية له، ليست وليد اللحظة، وليست بالفكرة الجديدة كما تدعي فكرة الجدا

ه لردع اإلرهاب واإلرهابيين ولوقف الهجمات، وكان هناك تبريرات تذرعت إسرائيل بها إسرائيل بأن  
بية هذا الجدار تل إلقامة الجدار مثل الضرورة العسكرية والدفاع عن النفس، وكانت إسرائيل تحتج بأن  

لحاجات المواطنين اإلسرائيلية، والجيش اإلسرائيلي، ولكن الهدف أكبر من ذلك بكثير، أكبر من 
ن    األغلبية الساحقة من الشعب اإلسرائيلي تؤيد مقاومة إرهاب ومنع تسلل المقاتلين الفلسطينيين، وا 
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يؤدي إقامة الجدار  أن   هناك احتمااًل  من اإلسرائيليين أن   ( (85%حيث يرى أكثر من إقامة الجدار،
 .)دراسة خاصة حول جدار الفصل العنصري، نت(إسرائيل بشكل ملحوظ.  إلى تحسين األوضاع األمنية في

مع اقتراب موعد الجلسة األولى لمحكمة العدل الدولية للنظر في قانونية الجدار، ارتفعت أصوات و 
عالن تعديال ت في مسار هذا الجدار، وطالبت داخل إسرائيل مطالبة باستباق مجريات المحكمة وا 

حداث تعديالت على مسار الجدار الذي إفوًرا عن  باإلعالنربيل" حكومتها أممثله النيابية العامة "أدنا 
كم، وذلك قبل شروع المحكمة الدولية باستقبال المرافعات القضائية من األطراف  720يمتد بطول 

حكمة قبل إعالن هذه التعديالت سيصعب عملية الدفاع ذهاب إسرائيل إلى الم المعنية، وحذرت من أن  
 .)مشروع تعديل خط بناء الجدار الفاصل، نت(عن الموقف اإلسرائيلي. 

ولكن هذا المشروع الذي تعتزم إسرائيل تنفيذه، ما هو إال ذر للرماد في العيون لتضليل الرأي العام 
الدولية، ورغم ما جاء فيها، ورغم االنتقادات العالمي حول حقيقة الجدار، وحتى بعد قرار محكمة العدل 

إسرائيل من بناء نصف الجدار  انتهتها مستمرة بالبناء، فقد الدولية إلسرائيل لبنائها الجدار، إال أن  
أعلن أولمرت رئيس الوزراء اإلسرائيلي إنهاء بناء الجدار في   م(30/04/2006)وبقي النصف وفي 

وأعلن أنه يجب تسريع وتيرة البناء إلفشال محاوالت تنفيذ اعتداءات  الضفة الغربية بأسرع وقت ممكن،
ولمرت تسديد الثغرات أأمر  توافق على ترسيم جديد للجدار بعد أن   ضد إسرائيل، وعلى الحكومة أن  

عملية تل أبيب التي حدثت في  الموجودة في الجدار في القدس، وأكدت السلطات اإلسرائيلية أن  
)العمليات الفدائية ومواصلة بناء نفذها فلسطيني تسلل من ثغرة من الجدار في القدس.  م(03/06/2001)

 الجدار، نت(.
النصف األول من بناء الجدار "دليالن واضحان على  وانتهاءولمرت وحديثه بهذه اللغة، أموقف  إن  

فشال محاوالت العمليات االستش هادية واألمن الموقف المؤيد للجدار" وكلمات ترسيم الحدود، وا 
ينتهي بناء الجدار فوق األراضي الفلسطينية  والضرورة والدفاع عن النفس.. إلخ. ستظل تتكرر إلى أن  

المحتلة، واألن يظهر هذا الحديث في عملية بناء الجدار مع قطاع غزة بنفس األسباب والحجج السابقة 
ها تجلب لهم مريرها على شعبها بأن  في الضفة الغربية، وهذا ما يحدث في أي عملية تريد إسرائيل ت

 األمن واألمان.
 الموقف اإلسرائيلي المعارض للجدار

ه ظهووورت أوسووواط معارضوووة رغوووم األغلبيوووة السووواحقة التوووي تؤيووود بنووواء الجووودار مووون اإلسووورائيليين إال أن ووو
لية، دل على شيء فهو يدل على فشل وضعف الحكوموة اإلسورائي بناء الجدار إن   إسرائيلية واعتبرت أن  

 هنوواك حركووات إسوورائيلية ومواطنووون كووانوا فمووثاًل  ؛والمعارضووين كووانوا علووى المسووتويين الرسوومي والشووعبي
 يشوواركون الجموواهير الفلسووطينية فووي مسوويرات االحتجوواج ضوود الجوودار فووي األراضووي الفلسووطينية المحتلووة،



 تداعيات أزمة اليسار على األمن القومي

 

82 

 

 الفصل الرابع

 رسوول مئووة وواحوودوأيًضووا جنووراالت وضووباط فووي الجوويش والشوورطة اإلسوورائيلية عارضووت هووذا الجوودار، فقوود أ
تب تتراوح بين عميد ولواء وضباط سابقين كبار في من أساتذة الجامعات وكبار الضباط في إسرائيل بر  

جودار الفصول العنصوري  دوا من خاللها أن  سلك الشرطة اإلسرائيلية رسالة ألعضاء حكومة االحتالل أك  
د الموقعوون علوى الرسووالة ضور، وأك وينواقض المصوالح األمنيوة إلسورائيل وسوكانها علوى جوانبي الخوط األخ

وهووو مووا يشووكل خطووًرا أمنًيووا  ،ألووف فلسووطيني (388)الجوودار المقووام حالًيووا يضووم عملًيووا إلووى إسوورائيل  أن  
 دوا فوووي رسوووالتهم أن  عمليوووة بنووواء الجووودار سووويدفع ثمنهوووا البووواهظ جميوووع اإلسووورائيليين، وأك ووو وديمغرافًيوووا، وأن  

 (.10/10/2003 ،)الحياة .الجدار هو فشل أمني خطير

وطرح معارضو فكرة الجدار جملة من اإلشكاالت األمنية لبنائه مموا يجعول فكرتوه غيور ذات جودوى فوي 
 :ومن تلك اإلشكاليات ،الحيلولة دون عمليات المقاومة

مكانية إ لمشكلة القدس والمناطق المكتظة بالسكان، خاصة أن   ر يقدم حاًل ليس هناك جدا -
 .ستبقى واردة تجنيد شبان فدائيين هناك

من منفذي العمليات قد اجتازوا الخط األخضر عبر المعابر  (%95) تدل معطيات األمن أن   -
 .وليس عبر الحقول المفتوحة

طالق صواريخ، واألهم من ذلك هو حجم القوات المطلوبة لحراسة إليس هناك جدار يمنع  -
ذا لم يكن هناك حسم  .في مكانه في ضرب من يقترب فلن يبقى طوياًل  الجدار، وا 

رجال المقاومة لن يواصلوا استخدام نفس الطرق العادية للدخول، بل يستخدمون وسائل أخرى للمقاومة 
وسائل الطيران الخفيفة.  نفاق أو، أو حفر األ48مثل استخدام الهويات المزيفة، تجنيد شباب عرب 

 )دراسة خاصة حول: جدار الفصل العنصري، نت(.
 الفصل العنصرية بناء جدار لعمل من قضيموقف حزب ا

فنيري( الذي طالب بالتخلص من عقلية أهاجم اليسار اإلسرائيلي الجدار على لسان )أوري 
حاط أالجدار يعبر عن مخاوف يهودية قديمة، ففي العصور الوسطى  د أن  "الجيتو" بإسقاط الجدار، وأك  

الدولة التي تحيط نفسها بجدران ما  ن  يستشعروا باألمان، وأضاف أ اليهود أنفسهم بجدران من أجل أن  
 (.79: 2007)العارضة، ريم، هي إال دولة "جيتو". 

ننفصل عن الفلسطينيين قدر المستطاع بأسرع  ويقول زعيم حزب العمل )يتحساق هرتسوغ( "أتمنى أن  
رييل .. أنا. هذا هو التعايش المتاح حالًيابين "، وقال أيًضا: "سوف نشيد جداًرا ضخًماوقت ممكن

)الجزيرة نكمل الحاجز الذي يفصل بيننا وبينهم".  ننجزها، وأن   شارون .. لم يكمل المهمة. نريد نحن أن  
 (.25/2/2016نت، 
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ويتراوح بين المؤيد والمعارض على  ،الموقف العام اإلسرائيلي من الجدار غير مستقر ويمكن القول أن  
هذا الجدار ليس له أي فائدة  أن   يةاليسار  ياتبعض الشخصمنها األمن وغيرها، حيث رأت عدة أسس 

هذا الجدار له أصول تاريخية  أن   خرالبعض اآلوأنه فقط عبئ على الدولة اإلسرائيلية، فيما رأى 
حكومة باراك عام  انتهاء، وبسبب أزمة اليسار المتواجد منذ ايكون موجودً  ه يجب أن  ودينية وأن  

الوزراء المحسوبين  رار الذي يتم أخذه في الدوائر السياسية، ألن  ، ال يستطيع التأثير في القم2001
ى اليوم ال ينظرون إال لمصالحهم الشخصية وال يهمهم اليسار حت   م2001على اليسار في الفترة 

 بشيء.
في  أزمة اليسارعلى  نللفلسطينييقضية الالجئين وحق العودة تداعيات  1.1.5
 إسرائيل

الخاصة لقضية الالجئين الفلسطينيين في بداية تأسيسها، وحاولت  وضعت إسرائيل تفسيراتها 
ترسيخ هذه التفسيرات، وبخاصة في اإلعالم، والمؤسسات التعليمية، وفي المجال الدبلوماسي الدولي، 
 لغرض الهروب من مطاردة المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق اإلنسان، فيما يتعلق بقضية الالجئين

ين من ديارهم، على إثر عملية التطهير العرقي التي مورست بحقهم، قبل ومع الفلسطينيين المطرود
شكالياتها، نت(. .قيام إسرائيل  )قضية الالجئين الفلسطينيين في تعقيداتها وا 

 :يث حددت إسرائيل  التفسيرات التالية لقضية الالجئين الفلسطينيينح
 هرب الفلسطينيون من قراهم بمحض إرادتهم. 
  ٍمن األحزاب الفلسطينية، التي كانت تحارب إسرائيل، كما حدث في اللد  هاجروا بطلب

 .والرملة
  أمرت  قيادة  الجيوش العربية الفلسطينيين بالهجرة، الجيوش العربية التي )غزت(! إسرائيل عام

 .لغرض القضاء على اليهود م1948
  ض استعمالها مراكز قتالية، أمرت  قيادة الجيوش العربية السكان  الفلسطينيين بإخالء بيوتهم لغر

 .وثكنات عسكرية، كما حدث في حيفا
  ،أخليت بعض  القرى الحدودية من قبل الجيش اإلسرائيلي، لغرض الحفاظ على أرواح المدنيين

)نمرود هغلعادي، بسبب االشتباكات المسلحة بين المنظمات اليهودية والجيش العربي )الغازي(. 
12.) 
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الدكتور أسعد عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة فتحدث عنها  ،الالجئينلقضية  نيةأما التفسيرات الفلسطي
 الموسعة الفلسطينية بالتالي:

 " فاألول ينطبق على ما حدث روجخكان الواجب عليهم أن يقولوا "إخراج" بداًل من "
خراجهم بالعنف والقوه من بيوتهم، ألنللفلسطينيين غير المحاربين  الخروج  بإرعابهم وارهابهم وا 

 يوحي بمعنى الحرية واالختيار. 
  ،ال جدل أن بعض العرب قد خرجوا من تلقاء أنفسهم، ولكن األكثرية الساحقة قد خرجت كرًها

أما الذين خرجوا من تلقاء أنفسهم وهم أقلية من األغنياء والتجار الذين لهم أقارب أو متاجر 
ألطراف بين بيوت العرب وبيوت اليهود في في البالد المجاورة، وكانت بيوت هؤالء غالًبا في ا

فالضرر من خروج هؤالء ظهر عند اشتداد القتال إذ اعتصم اليهود في هذه البيوت الخالية 
 إلطالق النار على األحياء العربية المجاورة.

 حيث جاء فيه:إصدار الزعماء العرب األمر األول والذي صدر عن اللجنة القومية في حيفا ، 
ع كل عربي وعربية بالثبات وأال تفره الشائعات وأن يظل في مركزه نرجو أن يتذر  -

 وعمله.
وجاء في بيان آخر "اثبتوا في منازلكم وال تخلوها وال تذعنوا للتهديد"، وأهم من ذلك  -

أمر الهيئة العربية العليا لفلسطين، فقد منعت الخروج حتى لألطفال في برقية مؤرخة 
 م.3/3/1948في 

عربية العليا جميع الحكومات العربية عدم السماح ألي فلسطيني قادر مطالبة الهيئة ال -
 الموسعة، م22/5/2003 أسعد، ،الرحمن عبد)على حمل السالح بدخول بالدها. 

 (الفلسطينية
ن   كانت  حظيت  قضية الالجئين الفلسطينيين بالمرتبة األولى في سلسلة اهتمامات إسرائيل، فهي وا 

الرئيسة إلسرائيل هي االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية عاصمتها القدس،  أهم الموضوعات تدعي بأن  
قضية  إال أن قضية الالجئين الفلسطينيين هي أهم من موضوع )أورشليم( العاصمة األبدية، ألن  

ل مشروع تأسيس الدولة  الالجئين بمفهوم الفلسطينيين، وحسب قوانين ومواثيق األمم المتحدة ت بط 
دولة اليهود، وفق رؤية الحكومة اإلسرائيلية، وبالنظر إلى أهمية هذه القضية وخطورتها اليهودية، أو 

ها قضية في مباحثات السالم، ألن  عدة على إسرائيل، فقد جرى إرجاؤها إلى المفاوضات النهائية مرات 
خرى تفجيرية، يصعب حلها بالنظر إلى تاريخها الطويل، ومسلسل الحلول التي شاركت فيها دول  أ

كثيرة، حيث أدرك  مؤسسو دولة إسرائيل األوائل خطورة قضية الالجئين الفلسطينيين على فكرة تأسيس 
 .(7دان ياهف، ) .م1948الدولة اليهودية، قبل اإلعالن عن قيامها عام 
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ذاو   م1949 عام الفلسطيني الشعب مجموع بين من فإنه ،م1948 عام لالجئي التقديرات أقل أخذنا ا 
 أصليين مواطنين ألفا 730و الجئين، منهم ألفا 736 نحو بات فلسطيني، ألف 466و ليونام والبالغ

 الغربية الضفة استأثرت الجئين، العرب فلسطين سكان من% 50 من أكثر أصبح أي ،ديارهم في
 364 مساحته تتعدى ال الذي غزة قطاع في% 25.1 تركز حين في ،1949 عام منهم% 38بو

 العراق أما ،%1 نحو ومصر ،%9.5 واألردن ،%11.5 وسوريا ،%13.6 لبنان وفي مربعا، كيلومترا
 الالجئين قضية بروز ومنذ ،م1948 عام الالجئين مجموع إجمالي من% 0.5 نحو على فاستحوذ
 عن وتعويضهم ديارهم، إلى عودتهم بوجوب تقضي التي القرارات عشرات المتحدة األمم هيئة أصدرت
 . قراهم وتدمير القسري الطرد نتيجة بهم لحقت التي األضرار
 القرار القرارات هذه أهم ومن الدولية، الشرعية عن الصادرة القرارات تنفيذ الدوام على إسرائيل ورفضت

( 302) والقرار ،م1948 األول كانون/ديسمبر في المتحدة لألمم العامة الجمعية عن الصادر( 194)
 كانون/يناير 26 في الصادر( 512) والقرار ،م1950 األول كانون/ديسمبر من الثامن في الصادر
 .م1952 الثاني
 ديارهم إلى الالجئين لعودة فرصة تحقيق لجهة بنودها في قريبة أخرى قرارات إلى إضافة هذا

 دخول بعد جديدة مرحلة الفلسطينيين الالجئين قضية ودخلت. ممكنة فرصة أقرب في وتعويضهم
 أيلول/سبتمبر في" أوسلو اتفاقية" وتوقيع ،"إسرائيل" مع تسوية ضاتمفاو  الفلسطينية التحرير منظمة
ل إذ ،م1993  إلى الجوهرية القضايا من وغيرها الالجئين قضية الطرفين من المفاوضون أج 

 المتحدة الواليات رسمتها تسوية عملية إطار في الالجئين قضية دخلت وهكذا الدائم، الوضع مفاوضات
)السهلي، نبيل، الالجئون عام  .م1991 عام نهاية مدريد اإلسبانية العاصمة في خطواتها أولى وبدأت
  ، الجزيرة نت(.2014

كواتبو المقوواالت اليمينيووون، الوداعمون للقضوواء علوى قضووية الالجئووين الفلسوطينيين بووربط قضووية  لوم يكتووف  
عموودوا إلووى مطوواردة الالجئوين الفلسووطينيين بأحووداث التواريخ، واعتبارهووا ضوومن سولة )اللجوووء الوودولي(، بول 

حقوووووق اإلنسووووان، وعلووووى رأسووووها حووووق  واحتوووورامالجمعيووووات اليسووووارية اإلسوووورائيلية التووووي توووودعو لإلنصوووواف، 
الم اآلن، وجنووود يكسوورون الصوومت، االحتفووال بووذكرى )نكبووة فلسووطين بإقامووة إسوورائيل(، مثوول حركووة الس وو

ذه الجمعيووات اليسووارية، ال وجمعيووة بتسوويلم، وحركووة يوويش ديوون، وعيوور عموويم، وغيرهووا، وبووالرغم موون أن  هوو
ووروا منهووا، ولكنهووا ت نووادي بضوورورة إيجوواد حوول  توودعم حووق عووودة الفلسووطينيين إلووى موودنهم وقووراهم التووي ه ج 
عوووادل وم نصوووف لقضوووية الالجئوووين الفلسوووطينيين، وهوووي فوووي الوقوووت نفسوووه، ال تووودعم عوووودة كووول الالجئوووين 

 صورة ودعوم حوق بعوض الفلسوطينيين، وتحصور جهودهوا فوي منام1948الفلسطينيين، الذين هجروا عام 
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في الحصول علوى موافقوة إسورائيلية لجموع الشومل فوي اإلطوار العوائلي فقوط، حيوث اتسوعت  دائورة حصوار 
ا ربطهوا بالالسوامية واإلرهواب فوي صوورة مفتوي فلسوطين الحواج قضية الالجئين الفلسطينيين لتشمل أيضً 

)إسوورائيل  .إلووى طوورد اليهووود المقيمووين فووي تلووك الوودوله يوودعو كوول الوودول العربيووة أموين الحسوويني، فووات هم بأن وو

 (.2015-5-14هايوم، 
الالجئوووووين  ةوازاموووووفوووووي  ناإلسووووورائيلييوقاموووووت الحكوموووووات اإلسووووورائيلية المتعاقبوووووة بإثوووووارة قضوووووية الالجئوووووين 

سووع ، وات  نالفلسووطينييالفلسووطينيين موون أجوول كسووب العطووف الوودولي لقضوويتهم وتهموويش قضووية الالجئووين 
في هذا االتجاه ووصل إلوى بعثوة إسورائيل فوي األموم المتحودة برئاسوة، )دانوي دانوون(، فقود نشاط  إسرائيل 

ا على نظرية ردً  م(1970 -1948)نظمت  البعثة  مؤتمر  المهاجرين اليهود من الدول العربية، من عام 
 (850,000)عووودد المهووواجرين اليهوووود وصووول إلوووى  المهووواجرين الفلسوووطينيين، وأشوووار المحتفلوووون إلوووى أن  

والووذي  م1948موون الوودول العربيووة، أي أكثوور موون عوودد المهوواجرين الفلسووطينيين منووذ عووام  ايهودًيوو امهوواجرً 
 (.2015-12-3صحيفة تايمز أوف إسرائيل ) .فقط (700,000 -650,00)  حصاءات منيبلغ وفق اإل

 موقف حزب العمل من قضية الالجئين
الخطة السعودية )أي مبادرة السالم طرح حزب العمل مسار سالم إقليمي شامل، يتطرق إلى 

هدف أي  ا لمفاوضات من أجل تسوية الصراع بين إسرائيل والدول العربية. إن  العربية( لتشكل أساسً 
ويتم حل قضية الالجئين )الفلسطينيين( في إطار اتفاق  ،الم والتعاون في المنطقةاتفاق هو تحقيق الس  

حق العودة، ويرفض حزب العمل لدولية، لكن من دون منح معقول، بمشاركة الدول العربية واألسرة ا
 (.18/9/2014)موقع مدار، انسحابات أحادية الجانب. 

لها، وذكر برنامجه السياسي  الم تكن تكرارً  م رؤية ال تبتعد عن السياسات المعلنة إن  حزب العمل قد  
لتسوية  االعرب سيتضمن مشروعً  م متوقع معأي اتفاق سال في العديد من االنتخابات البرلمانية، أن  

ا األردن ودول الخليج سيم   ال الدول العربية جميعً مشكلة الالجئين خارج حدود الدولة، بحيث ستدعى ا
"إسرائيل" ترفض حق الالجئين  للمشاركة في تسوية المشكلة، وسيجند رأسمال دولي لهذه الغاية، ألن  

 ، نت(.4/4/2018عامر، عدنان، )أبو  .في العودة لألرض الواقعة تحت سيادتها

، نواإلسرائيليي نيوجد إجماع بين اليسار واليمين على قضية الالجئين في المفاوضات بين الفلسطينيي
ويمكن القول حيث أن اليسار واليمين قام بتأجيل قضية الالجئين في المفاوضات إلى الحل النهائي. 
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ن  إسرائيل  غير مستعدة لعودة الالجئين الراغب أن   كل قرارات  ين إلى بيوتهم وفق المطلب الفلسطيني، وا 
ا، وتقوم إسرائيل بتشجيع مبادرات الحلول األمم المتحدة بهذا الخصوص قرارات مرفوضة إسرائيليً 

، وأطلقت على هذا اا وطنيً ا قانونيً الفردية لقضية الالجئين، والتي تجعل منها قضية فردية، وليست حقً 
 ه سيجد بأن  يتابع ممارسات االحتالل، فإن   ن  لعائالت( في إطار إنساني، وم  الملف اسم: )جمع شمل ا

ا بال شعب، عمدوا إلى تفريغ األرض من هم استوطنوا أرضً المحتلين عندما فشلوا في إقناع العالم بأن  
دف إلى سكانها الفلسطينيين منذ اليوم األول لالحتالل، فقد كان تأسيس المنظمات اإلرهابية اليهودية يه

من أرضهم بواسطة المجازر، والطرد المنظم، وتعمل األحزاب اليمينية واليسارية  نالفلسطينييتهجير 
 . نالفلسطينييعلى حد سواء إلنهاء ملف الالجئين 

 في إسرائيل أزمة اليسارعلى  والعرب نالفلسطينييتداعيات عملية السالم مع  1.1.1
ا طرح عدة عامً  (40)قبل أكثر من  67حرب حزيران شهد الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي منذ 

خطط سالم ومفاوضات، وبعض مسارات التفاوض كللت بالنجاح بما في ذلك المفاوضات بين مصر 
سرائيل وبين إسرائيل واألردن لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق فيما يخص النزاع الجوهري بين  وا 

 سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، نت(.)تاريخ محادثات ال .اإلسرائيليين والفلسطينيين
، واستمروا بها ونقد بدأها اليساري نالفلسطينييعملية السالم مع العرب وخاصة  وهنا يمكننا القول بأن  

 ضو حتى تراجعهم في الساحة السياسية وجاء اليمين بزعامة حزبي الليكود وكاديما ليكملوا مشوار التفا
بالملف الخاص بالتنسيق األمني وبعض الشؤون المدنية  واالكتفاء ىدو ولكن دون ج نالفلسطينييمع 

 وهذا ما يحصل إلى اليوم. 
 لفي  إسرائي أزمة اليسارعلى  ردنتداعيات قضية غور األ  1.1.1

 استيطان إسرائيل لغور األردن
 تحت سيطرة المجالس االستيطانية اإلسرائيلية، حيث يعيش نحو ايقع معظم غور األردن حاليً 

ويستهلكون المصادر الفلسطينية الضئيلة على  ،مستوطنة (31)غير شرعي في  امستوطنً  (8300)
الذين يعيشون في  نًيافلسطيني (47,000)حساب السكان الفلسطينيين األصليين، وبينما يستهلك ال 

لكون يسته امستوطنً  (8300)، فان ال امليون متر مكعب من الماء سنويً  (37)غور األردن ما معدله 
، ويأخذون مياه الفلسطينيين لفالحة األرض بينما يقيدون اويً مليون متر مكعب من الماء سن (41)

 : نت(.2017)النعامي، لى مصادر المياه. إإمكانية وصول الفلسطينيين 
 جدار غور األردن

كانت الحكومة اإلسرائيلية تخطط في السابق لبناء جدار على طول الطرف الغربي لغور 
يمر قطاع الجدار إلى الغرب من العقبة، بحيث يفصل القرية عن  وكان من المفروض أن    ،األردن

سلسلة من نقاط التفتيش وحواجز الطرق  االحكومة اإلسرائيلية وضعت حاليً  بقية الضفة الغربية، ولكن



 تداعيات أزمة اليسار على األمن القومي

 

88 

 

 الفصل الرابع

ما يمنع جديدة للتصاريح، م اوفرضت شروطً  ،على الشوارع التي تربط غور األردن ببقية الضفة الغربية
جدار غور األردن لم يتم  وهكذا وبالرغم من أن    لى غور األردن،ا  الفلسطينيين من حرية الحركة من و 

المنطقة أصبحت من الناحية الفعلية مفصولة عن بقية الضفة الغربية بنقاط التفتيش التي  بناؤه، فان  
 (.8/2004/ 9 ،)هآرتس .لها نفس تأثير الجدار

 ضية غور األردنموقف حزب العمل من ق
جميع األحزاب التي تشكل اليسار الصهيوني، وعلى رأسها حزب العمل، تؤيد االحتفاظ  إن  

ت أنماط تصويت المستوطنين في "غور األردن" على تأييدهم باطراد لحزب وقد دل   ،بغور األردن
ا ها قد أعلنت حربً ن  وفي الوقت الذي توسع فيه إسرائيل مشروعها االستيطاني في غور األردن فإ ،العمل

 ، نت(.9/11/2017)النعامي، صالح،  .على الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة

ألحياني: "إننا نواجه اليوم تحديات كبيرة في  رئيس المجلس االستيطاني في غور األردن ديفيد ويقول
ولة إسرائيل، وبدون وجود غور األردن، لكننا نعلم أنه بدون الغور فال يمكن تحقيق أمن نهائي كامل لد

االستيطان اإلسرائيلي في غور األردن يحظى  المستوطنين فيه فإنه ال يمكن استمرار االحتفاظ به، ألن  
ه مصلحة قومية إلسرائيل من الدرجة بحالة إجماع إسرائيلية كاملة، تتجاوز خالفات اليمين واليسار، ألن  

 ، نت(24/7/2018)أبو عامر، عدنان،  ."بهاألولى، ما يتطلب تطوير الغور، واالهتمام 
يعتبر  هألن   ؛تتخلى أو تنسحب من غور األردن جميع حكومات إسرائيل ال يمكن أن   من المالحظ أن  

بالنسبة لدولتهم كما يقولون، ويعتبرونه من أهم الخطوط الدفاعية لألمن القومي  اذو مكانه مهمة جدً 
موفاز لصحيفة هآرتس في  لشاؤو دفاع اإلسرائيلي السابق اإلسرائيلي، وهذا ما صرح به وزير ال

، وغور االستيطانية)الحدود المستقبلية إلسرائيل سوف تشمل الكتل  :حيث قال م(27/2/2006)
 األردن(.
 في إسرائيل أزمة اليسارعلى  تداعيات الملف النووي اإليراني 1.1.8

ي النقاشات داخل أروقة المؤسسة يحظى الجدل حول الملف النووي اإليراني مكانة بارزة ف
خطر البرنامج  اإلسرائيلية سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى األكاديمي والبحثي، فإن  

يهدد كيانهم ووجودهم، لذلك يعد  تأثير هذا الملف على الرأي  ااإليراني يعده اإلسرائيليون خطرً النووي 
في البيئة الخارجية التي جعلت الجمهور  اا بارزً ت دورً ي من أهم العوامل التي لعبالعام اإلسرائيل
 .ا ما يبحث عن قيادة قوية ومتشددة باستطاعتها التعامل مع هذا التهديد بحزماإلسرائيلي غالبً 

وهناك اتفاق بين جميع المستويات في إسرائيل حول خطورة هذا الملف في حال استطاعت إيران 
بعملية تقييم لمخاطر هذا الملف،  باالستمرارلك يقوم اإلسرائيليون امتالك السالح النووي، وبناء على ذ



 تداعيات أزمة اليسار على األمن القومي

 

89 

 

 الفصل الرابع

محاولين الوقوف على مستجداته وأدق تفاصيله في سبيل الوصول إلى أفضل الخيارات من أجل 
ه ال توجد عالقة بين إلسرائيل، كما أن   واالستراتيجيةالتعامل مع هذا الخطر وفق المفاهيم األمنية 

خطر النووي وبين إمكانية تحقيق هذا الخطر، إال أن هناك إجماع وقناعة في مستوى االهتمام بال
)نحاس، السالح النووي اإليراني خطر  عليها، وله تأثيرات على الوضع االستراتيجي.  إسرائيل بأن  

2009 :95). 
 ل من قضية الملف النووي اإليرانيموقف حزب العم

تفاق ورأته سيًئا جد ا، وانتقدت في الوقت نفسه فضت أحزاب المعارضة الصهيونية بالمثل االر 
نتنياهو لفشله في التصدي للمشروع النووي اإليراني ولتوتيره العالقات مع اإلدارة األميركية، األمر الذي 

رئيس حزب "المعسكر الصهيوني" وزعيم  هرتسوغ قسحاإ حأث ر في مضمون االتفاق. فقد صر  
ه وعلى الرغم من إلى أن   هرتسوغوأشار  ،ويهدد أمن إسرائيلالمعارضة أن  االتفاق النووي سيئ 

ه عند الحديث الخالفات مع نتنياهو بشأن إدارته للملف النووي وبشأن خالفه مع اإلدارة األميركية، فإن  
ه على عن أمن إسرائيل فإن  المعسكر الصهيوني يقف موحًدا وبكل قوة من أجل أمن إسرائيل، وأن  

)الموقف . ضة على السواء مواجهة نتائج االتفاق على المستويين القريب والبعيدالحكومة والمعار 
 ، نت(.27/7/2015اإلسرائيلي من االتفاق النووي اإليراني: 

على  ايعتبر خطرً  هألن   ؛اإليرانيالملف النووي  أزمة حزاب اليسارية تأثرت مناأل وخالصة القول أن  
عن شخصية قوية وصارمة لتكون قادرة على التعامل مع الملف  إسرائيل، والمجتمع اإلسرائيلي يبحث

 ن  ه هو م  "أن   م(17/7/2018في )ولعل ما صرح به رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو  ،اإليرانيالنووي 
"، كل ذلك أدى إلى تقهقر شعبية اإليرانيالنووي  االتفاقمن  باالنسحاب بترام أقنع الرئيس األمريكي

منية في إسرائيل والتي تلعب التهديد النووي اإليراني أحد أهم أركان المسألة األ ألن   ئيل،اليسار في إسرا
 .عن األحزاب اليسارية االبتعاداإلسرائيليين إلى  في دفع اارزً ب ادورً 
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 عد االستراتيجي لتداعيات أزمة اليسار على األمن القوميالمبحث الثاني: الب   1.2
 مقدمة:

سرائيل، حيث يتم إالرئيسة لدولة  االستراتيجيةاألمن القومي قائمة األهداف  يتصدر موضوع
ا لوجود الدولة، ويرتبط ذلك ها تشكل مرادفً تحليل األوضاع والمتطلبات الخاصة بهذه المسألة على أن  

مل إزاء المخاطر والتهديدات الداخلية والخارجية من خالل الع اإلسرائيليبالحفاظ على األمن القومي 
باتجاه تحليل المتغيرات الداخلية والخارجية التي تخضع لمعطيات الواقع الراهن على المستوى الداخلي 

ا نظرً  ؛اإلسرائيليالفكر السياسي  فيفاألمن من القضايا الرئيسية  وتحوالت السياسة الدولية، واإلقليمي
قد وضع ديفيد بن جوريون رئيس المنطقة، ف فيالرتباط قضية األمن بنظرة دولة إسرائيل إلى وجودها 

وزراء إسرائيل الفرضيات األساسية لنظرية األمن اإلسرائيلية، ثم طورتها القيادات اإلسرائيلية المتعاقبة 
المنطقة  فيخطار والتحديات التي تواجهها إسرائيل وبما يتجاوب مع موازين القوى بما يتناسب مع األ

 (.1991)طاهر، والعالم. 
هومها " لألمن القومي" استندت على مبادئ صهيونية منها " نكون أو ال نكون"، وعلى فإسرائيل في مف

قضية "األمن" هي المفتاح الرئيسي لجميع  ها "في تهديد مستمر" من الدول العربية، وأن  اعتبار أن  
ء خطوطها السياسية ومنهج عمل الحكومات والقيادات األمنية والعسكرية، وانطلقت إسرائيل في بنا

قواعد نظريات األمن  حيث إن   ،نظرياتها "األمنية" على العوامل الديمغرافية واالقتصادية والجيوسياسية
نظرية  اإلسرائيلي، تعتبر في تطور دائم بناًء على إدراك القيادة العسكرية واألمنية اإلسرائيلية، كما أن  

ما في ظل مفاهيم ابتة، ال سي  تعبر بأنه من الصعب المحافظة على نظريات ث الصهيونيةاألمن 
 : نت (.2003)عباس،  .الصهيونية التي تتمحور حول التوسع والسيطرة ةاأليدولوجي

اإلطار العام لألمن القومي يكون  الطبيعة الدينية والوظيفية للدولة العبرية تستلزم أن   إن   :ويمكن القول
ياسي؛ فهو عملية تكميلية لسد الثغرات المفتوحة في بالدرجة األولى، أما اإلطار الس اعسكريً  اا أمنيً إطارً 

مفهوم األمن اإلسرائيلي، وما هي  إلىاإلطار العسكري، لذلك سنحاول من خالل هذا المبحث التعرف 
 .وطرق تحقيقها االستراتيجيةمرجعياته ومحدداته ونظريته وأهدافه 

 ماهية األمن القومي اإلسرائيلي  1.2.1
الوضووع الوودفاعي لدولووة إسوورائيل يختلووف عوون وضووع معظووم أمووم العووالم،  أن   "اعتبوور تسووفي شووور 

فالتهديوود العسووكري المسووتمر منووذ إقامووة إسوورائيل، موون جانووب الوودول العربيووة يضووع أمامهووا مشووكلة وجووود 
كمووا  "أساسووية، ويلووزم بإقامووة قوووة عسووكرية تكووون قويووة بمووا فيووه الكفايووة لمواجهووة هووذا التهديوود والتصوودي لووه

توجد دولة في العالم تعتبر مسألة األمن القومي حيوية لوجودها كما هي إلسرائيل، حيوث ه  ال يعتبر أن  



 تداعيات أزمة اليسار على األمن القومي

 

91 

 

 الفصل الرابع

مسووألة األموون القووومي بالنسووبة لهووا ليسووت مسووألة وجووود قووومي فحسووب، بوول هووي مسووألة حيوواة أو موووت  ن  إ
 بالنسبة

قى مجال األمن القومي يب لمواطنيها، وال يوجد مكان في العالم ينطبق عليه قول جون كيندي، أن  
 : نت(.2003)عباس، بإمكانه قتلنا  بأكثر مما ينطبق على إسرائيل.  اواحدً  خطأً  النشاط، حيث  أن  

ع هذا طرأ على مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي بعض التعديالت نتيجة الحروب العربية اإلسرائيلية، م
غي ر عبر هذه السنوات فقط أدوات والمتغيرات والمعطيات الجغرافية والسوياسوية الناجمة عنهوا، وما ت

 (. 1991)طاهر، تحقيق هذا األمن ولكن ليس بمعنى التغي ر الكامل أو اإلحالل. 
عن أمنهم  اإلسرائيليونإذا غفل  هألن  ويعتبر األمن القومي اإلسرائيلي ركيزة أساسية لدولة إسرائيل، 

 احتاللدولة إسرائيل دولة  يرى أن   ، بسبب وجودهم في محيط عربيلهم كارثة تحدثواحدة قد لحظة 
 إذا أرادت أن   لإسرائي وغاصبة لألرضي الفلسطينية، وبسبب الحروب السابقة معهم،  وهذا واضح ألن  
 تنشر جيشها على كل الحدود ال يكفي هذا الجيش لتغطية هذه الحدود الواسعة.

 اإلسرائيليمرتكزات األمن القومي  1.2.2
  :يما يليقوم على  رائيلياإلساألمن  يمكن القول

 .نظرية األمن اإلسرائيلي والحدود اآلمنة     
 والتي تقوم  "القوة الكاملة الضاربة"ويقوم على مبدأ االستعداد التام، وعلى نظرية  ،استخدام القوة

يحمي إسرائيل، ويمنع الدول العربية  ا منيعًا وقويً ورة امتالك قوة كبيرة تشكل عاماًل على ضر 
وتعرف هذه النظرية بنظرية الردع ضد الدول  ،ولة بالقيام بأي عمل عسكري ضدهامن المحا
 .العربية

  ى دعم بحاجة ماسة إل ااعدة فإسرائيل كانت وستبقى دائمً مظاهر الدعم والمس جميعتأمين
لضمان استمرارها، وعملية الدعم ترتبط بطبيعة  اا وعسكريً ا واقتصاديً المجتمع الدولي لها سياسيً 

ف المحيطة بها، وبصفاتها كيان عنصري استيطاني ال يمتلك مقومات الدولة، سواء من الظرو 
الناحية الجغرافية، التي تتصف بصغر المساحة والتي تشكل أحد المظاهر السلبية في نظرية 

 (.1991)طاهر، األمن اإلسرائيلي وكونها محاطة بالدول العربية من جميع الجهات. 
 على سياسة األمن القومي اإلسرائيليالمحددات المؤثرة  1.2.1

التقاليد العسكرية اإلسرائيلية ضمن مجموعة من  في  )األمن القومي( األمنييندرج المفهوم 
ا، وهذا ا أو حديثً دول العالم قديمً   إطار عام من المبالغة، لم تعهده فيالعناصر التي تعبر عن ذاتها 

ي محاولة عربية التخاذ بعض التدابير الدفاعية، ضد اإلطار العام يهدف أول ما يهدف إلى مجابهة أ
 إلعادةواتخاذ اإلجراءات الالزمة المنطقة،  فيأسلحة الدمار الشامل التي تنفرد إسرائيل بامتالكها 
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دون الوصول للسالم في المنطقة، ومحاولة تطويع األنظمة ترتيب المنطقة العربية بما يخدم مصالحا 
ض الدول االقليمية ألثارة العداء بين الدول العربية وبعض دول المحور العربية، وما تثيره حول بع

 الجغرافي ومحاوالت تشكيل تحالف عربي تقوده إسرائيل لمواجهة إيران وتركيا.
أي نهوض عسكري ألي  إلحباطجميع امكانيتها العسكرية واإلعالمية  وفى الوقت ذاته تضع إسرائيل

العربي الوحيد  االستراتيجين يدفع هذه الدولة إلى تغيير الخيار قوه عسكرية عربية يمكن بواسطتها أ
موسى، حسين، ) المتمثل في السالم مع إسرائيل إلى خيارات أخرى تمثل خطًرا فعلًيا على إسرائيل.

 .: نت(2017
كما أنها تحاول دائًما دعم قواها االستخبارية وتطويرها من خالل أدواتها المختلفة، لجمع المعلومات 

البيانات، ومن ثم التعامل مع أي تطورات سلبية تؤثر في األمن القومي اإلسرائيلي، والتي تمتد إلى و 
درجة قيامها بتدخالت عسكرية في الدول العربية؛ إلجهاض المشاريع العسكرية العربية، كما حدث في 

ة إسرائيلية قصف المفاعل النووي في كاًل من العراق وسوريا، وما يحدث اليوم من ضربات عسكري
على مستوى جميع األسلحة، وخاصة الطيران الحربي، في ضرب العديد من المواقع السوريا، والتابعة 

 إليران وحزب اهلل.
 األمن القومي اإلسرائيلي محددات 1.2.1

 :  محددات داخليةأواًل 
مثل قد يضطر المعسكر اليساري من أجل األمن القومي اإلسرائيلي إلى التحالف مع الليكود 
 مشاركة حزب العمل في حكومة شارون وأولمرت، لوجود محددات داخلية مهمة تمثلت فيما يلي:

              والهجرة إسرائيل، ، والديمغرافيا المرتبطة بالهجرة إلى استراتيجيإشكالية الجغرافيا وعدم توافر عمق  .1
 .لعكسية منها إلى الخارجا
 .تلةالتوسع االستيطاني في األراضي الفلسطينية المح .2
  اليهودية . موقف الفكر الديني اليهودي وصعود التيار الديني المتشدد، ووضع العقيدة األيديولوجية 3

 .في خدمة العقيدة األمنية
 .العسكرية واالستراتيجيةالوضع االقتصادي الداخلي وأثره على تطور السياسة األمنية  . 4
اربهم مع فلسطينيي الخارج، أو التقارب داخل إسرائيل، والمخاوف من تق 1948 ينييوضع فلسط  .5

 .مع الجماعات اإلسالمية، خاصة حماس والجهاد
  وعدم القدرة على تطوير العالقات مع الدول العربية. طينيةالقضية الفلس فشل تسوية .6
صحيفة الفكر: )موسى، .  حماية الجبهة الداخلية لما لها من أهمية لبقاء الدولة، واستمرار وجودها. 7

2017 .) 
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 دات  إقليمية: محداثانيً 
 . األصولية اإلسالمية واإلرهاب.1
 . موقف الجبهة الشمالية من سورية وحزب اهلل.2
دول المنطقة بتطوير قدراتها االقتصادية والعسكرية وتكنولوجيا المعلومات  اهتمام. أوجه 3

 واالتصاالت.
 . التقارب العربي العربي وانعكاسه على أمن إسرائيل.4
 : نت (.2003)عباس، صعود قوى إقليمية تهدد أمن إسرائيل، خاصة إيران.  .5
 دولية محددات: االثً ث

الصراع مع سواء على مستوى  ،لعبت المحددات الدولية دوًرا مهًما في رسم السياسة اإلسرائيلية
قامة إنحو يجابًيا إالتي شهدت تطوًرا  ،على مستوى العالقات العربية اإلسرائيليةالفلسطينيين أو 

 قليمية أخرى مثل إيران.إقامة تحالفات ضد دول إعالقات طبيعية وصلت إلى 
أما العالقة مع الفلسطينيين فأنها شجعت تيار اليمين اإلسرائيلي على حساب تيار اليسار المتراجع 

صهيوني اليمين اإلسرائيلي ال وانفراد ،في رفض المبادرات اإلقليمية والدولية لتسوية الصراع ،سياًسا
والهدم للمنازل الفلسطينية بتشجيع من الواليات المتحدة  االستيطان، واستمرار ،بقضايا لحل النهائي

القناعات األمريكية السابقة مختلفة تماًما في ظل اليسار الحاكم، خاصة بعد بعد أن كانت  ،األمريكية
، الداعمة بشكل كامل إلسرائيل في ييلانفراد الواليات المتحدة األمريكية بتسوية الصراع العربي اإلسرائ

خراجها من دائرة المفاوضات مع  كل قضايا الخالف، ولمحاولة إنهاء قضية الالجئين وقضية القدس، وا 
 الفلسطينيين.

 وهذه المحددات يمكن حصرها كما يلي:
 .معها قوية تيجيةاسترا بعالقة إسرائيل وتمتع العالمي، النظام بقمة األمريكية المتحدة الواليات انفراد. 1
 (.الناتو) األطلسي شمال وحلف األوروبي االتحاد مع اإلسرائيلي الشراكة نظام تعزيز. 2
 .والقوقاز الوسطى وآسيا إفريقيا في اإلسرائيلي الوجود دعم. 3
: الفكر صحيفة، موسى). االستراتيجية أهدافها تنفيذ من تحد دولية، ضغوط ألي إسرائيل تعرض عدم. 4

2017.) 
 سيطرة مفهوم األمن والردع في حل القضايا 1.2.5

اإلسرائيلي، في التعامل مع جميع القضايا  االستراتيجير عامل األمن والردع على الفكر سيط  
السابقة والحالية والمستقبلية، وثمة إجماع إسرائيلي حول استخدام الردع بالقوة العسكرية، بوصفه 

العبرية، وحافظ على بقائها ووجودها، وهو الذي فرض السالم  العنصر الرئيسي الذي قامت عليه الدولة
مع العرب؛ ولذلك تبنت الدولة فكرة الدولة العسكرية، إلقامة مجتمع عسكري يعو ض النقص الديمغرافي 
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كما ثمة قناعة إسرائيلية أخرى، بقوة الردع العسكري والنووي، وقدرتهما على فرض شروط ومواقف 
 . : نت(2003)عباس،  ا اإلقليمية. إسرائيلية، لحل القضاي

ما اتفقت  المقاومة وضد السلطة وهو ما يتعارض معحزب العمل طرح قضايا تشديد الضربات ضد 
في السابق على  إسرائيل قد ورات لعل  و عليه في اتفاقيات مع السلطة والتوجهات السلمية بشكل عام، 

تمت في قطاع غزة،  م1967حيث في حرب عام ، نقل المعركة خارج إسرائيل لتأمين الجبهة الداخلية
مع  م2006في لبنان، ولكن عندما حدثت حرب  م1982في مصر، وفي عام  م1973وفي عام 

إلى التأثير على الحكومة  ىقام بقصف أغلب المدن اإلسرائيلية، وهذا أدعندما حزب اهلل اللبناني 
وعام  م2008دوان اإلسرائيلي عليهم عام اإلسرائيلية بشكل كبير، وهذا ما حصل مع قطاع غزة في الع

 .م2014وعام  م2012
 متطلبات إسرائيل األمنية خالل العقد القادم 1.2.1

 . على المستوى اإلسرائيلي1
 :المحافظة على قدرات الدولة الشاملة وتعظيم مكانتها اإلقليمية العظمى بعد تفعيل الخطتين

لتطوير المؤسسة العسكرية، ومنع ظهور منافسين  "م2012تيفين "، و الخطة  "م2028إسرائيل حتى "
 آخرين لها )إيران، وتركيا، ومصر، والسعودية، ودول الخليج العربي(.
، م(2008/2009)، وغزة م2006ويعتبر تجاوز مرحلة هيبة الردع اإلسرائيلي خالل حرب لبنان 

وف مواصلة حزب اهلل ظر  فيتحقيق األهداف  فيفشلها  فيوالتي أبرزت حدود قوتها بوضوح خاصة 
ا ومحدودية قدرتها لحسم الصراع مع وى جديدة غير مواتية لها استراتيجيً وحماس فرض موازين ق  

 (.2010،  الحسانية)الجماعات المسلحة بالقوة العسكرية. 
الحرب القادمة شمال إسرائيل سيجتاج فيها حزب اهلل شمال  وأشار الخبراء العسكريون اإلسرائيليون أن  

ستكون  الحرب القادمة ائيل خاصة منطقة الجليل باآلالف من المجموعات القتالية الصغيرة، كما أن  إسر 
بعضهم أشار إلى خشية الجيش  ى أن  نسبة إلى الجماعات اإلسالمية حت   "جيوش أنصار" مع

 .(2007. )سويلم اإلسرائيلي إلى ما هو قادم
مركز الضعف اإلسرائيلي، فانهيارها هو انهيار لكيان  عطاء عناية خاصة للجبهة الداخلية اإلسرائيليةإ

نتائج الحرب المستقبلية مع إسرائيل سوف  حالة التهديدات عالية الكثافة، إن   فيالدولة وزوال وجودها، 
تقرر بناًء على ما سيحدث على الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، وبقدر صمودها أمام الجبهة الداخلية 

ا عن الحروب السابقة، إضافة إلى حروب المستقبل ستكون مختلفة جوهريً  ذلك فإن  للدول المعتدية، ول
 (. 1991)طاهر،  .االستعداد لمواجهة انتفاضة وعصيان مدني فلسطيني خالل المرحلة القادمة
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 اإلسرائيلي –. على مستوى الصراع العربي 2
الفلسطينية  األراضينسحاب من نظرية األمن اإلسرائيلي لال ناهاثمة أربعة مبادئ رئيسية تتب

المشروط، ونزع السالح والتعاون األمني  االستراتيجيالعمق  فيوالعربية المحتلة، وتتركز هذه المبادئ 
 قبل السالم، ومن دون إطار األمن أواًل  فيوالسيطرة على األجواء والمنافذ البرية والبحرية والجوية 

إلى إدارة الصراع لكسب الوقت والعمل على تصفية  تحقيق هذه المبادئ فال حل للصراع والتحول
  (.1991)طاهر،   .ألمر الواقعلا القضايا طبقً 

المقاومة في لبنان وفلسطين تمتلك من القوة ما يمنعها  ألن   ؛كل هذه األمور لن تتم في الفترات القادمة
 وتسليم السالح والتراجع عن تحرير أراضيهم بشكل كامل. االستسالممن 
 لى مستوى القضية الفلسطينية. ع1

، وهو ثنائية القومية"دولة "هناك أربعة خيارات مطروحة لحل القضية الفلسطينية، األول قبول 
بتشكيل اتحاد ” الكونفدرالياالتحاد ”  فيالدولة، والثاني   ألنه يمس يهودية ؛مرفوض من إسرائيل

نما  كونفدرالي بالوطن البديل في األردن وغزة وبشروط قاسية، ونتنياهو األن ال يعترف بحل الدولتين، وا 
يكون األمن بين إسرائيل وأي دولة كنتونات، وال يوجد تواصل بينهما بسبب المستوطنات، وفي أي 

ا؛ أما الحل مع الدول العربية، وهو مرفوض عربيً  األراضيوهناك حل هو تبادل حكم ذاتي في حقيقته. 
وهو ما توافق عليه النخبة اإلسرائيلية بأسس ومبادئ وشروط، قد الرابع فهو إقامة دولتين متجاورتين، 

تكون صعبة للجانب الفلسطيني ما يدفع إسرائيل إلى االبتعاد عن حل الصراع والتحول إلى إدارة 
 .(2010، ة)الحساين .الصراع لتصفية القضية الفلسطينية

 . على مستوى الجوالن السورية1
 –يتركز المنظور اإلسرائيلي لحل الصراع السوري ن، و ترفض إسرائيل التفاوض حول الجوال

 ثم يمكن بعدها عدد من القضايا اإلقليمية أواًل  فيتعديل سلوك النظام السوري  في –اإلسرائيلي 
العالقة السورية مع حزب اهلل والمقاومة  التفاوض بشأن الجوالن، حيث تشترط إسرائيل فصل

اإليرانية وكوريا الشمالية،  –للبنانية، وفصل العالقة السورية الشئون ا فيالفلسطينية، وعدم التدخل 
 .(2012)الفاعورى،  .وتعديل انحياز السياسة مع روسيا االتحادية

 :اآلتي فيتتلخص الرؤية اإلسرائيلية لالنسحاب من الجوالن 
أنشطة  يأبالمشروط: فهو مرتبط بإقامة منطقة عازلة خالية من القيام  االستراتيجيالعمق  :أواًل 

قامة مراكز إنذار مشتركة أو بواسطة طرف ثالث  .عسكرية ومنطقة أخرى محدودة القوات وا 
عادة انتشارها شمال سورية وتخفيض الترسانة  :اثانيً  نزع السالح: تخفيض حجم القوات السورية وا 

مدى شمال الصاروخية، خاصة المتوسطة والبعيدة المدى وعدم انتشار الصواريخ المتوسطة والقصيرة ال
 إسرائيل وفرض نظام لمراقبة الحد من التسلح السوري.
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مكافحة  في، للتعاون األمني أمريكية: تأسيس اتفاقية أمنية مشتركة وبضمانات األمنيالتعاون  :اثالثً 
 .اإلرهاب

 "منطقة آمنة"، والتمسك بشريط حدودي شرق بحيرة طويلة 67عدم العودة إلى حدود عام : ارابعً 
 (.2013)فهمي ،  بحيرة طبرية. السيطرة على مياه فيا إسرائيلية، والتمسك بحق إسرائيل بوصفها أرضً 

تعتبر إسرائيل دولة متغطرسة وال تخرج من أي مكان إال إذا تضررت مصالحها، وكانت تكلفة بقائها 
ن أي فسيخرجون م ناإلسرائيلييأكبر من وجودها في هذا المكان، ولكن إذا كانت هناك قوة تؤثر على 
 مكان محتل، كما حصل معهم في جنوب لبنان وقطاع غزة في السابق.

 الثورات العربية وأثرها على محددات سياسة األمن القومي اإلسرائيلية 1.2.1
شهدت بعض الدول العربية ثورات توالت بعدد التحوالت التاريخية ولحظات مصيرية ال تقل 

العثمانية، ومنذ سايكس/بيكو، وهذه التحوالت اإلقليمية أهمية عن تلك التي عرفت منذ انهيار الدولة 
وثورة الضباط األحرار واتفاقيات كامب ديفيد والثورة  الصهيونيالتي نشأت عند إعالن دولة الكيان 

تغيرات تنبئ بتغيير كبير حول مصير الكيانات القطرية واألنظمة السياسية القائمة  ياإليرانية، وه
أقطار بدأت ساحاتها تتأثر  فيبقاتها الحاكمة، تقودها ثورات شعبية وتظاهرات ودساتيرها وقوانينها وط
  .(2012الفاعورى،بالثورات المحيطة بها. )

لت الثووورات العربيووة الشووعبية التووي انطلقووت موون تووونس وانتقلووت إلووى مصوور وليبيووا ودول عربيووة أخوورى شووك  
تحديود مسوتقبل المنطقوة،  فويلتداعيات الثوورات  انظرً  ؛الدول اإلقليمية والعالمية جميعواهتزت لتداعياتها 

المنطقووة العربيووة بعووين الخوووف والفووزع ممووا  فوويإسوورائيل موون أهووم الوودول التووي تابعووت األحوداث  ا ألن  ونظورً 
 عودمرحلوة موا ب فيستترتب عليه من آثار وسارعت إلى دراسة السيناريوهات المستقبلية، لشكل عالقاتها 

ا مووع الوودول التووي توورتبط معهووا بعالقووات دبلوماسووية ومعاهوودات وخصوًصووالثووورات، مووع محيطهووا العربووي، 
توقعوووت  المرحلوووة الثانيوووة مووون الثوووورات العربيوووة، إذ فووويا سوووالم، كوووذلك لوووم يتسوووق الفكووور الصوووهيوني معرفًيووو

يسووتولى الجوويش المصووري علووى  االسووتخبارات اإلسوورائيلية وبعووض مراكووز األبحوواث مووع بدايووة األزمووة أن  
السولطة، واتفوق أغلوب البواحثين موع التقوديرات االسوتخبارية  فويدرامواتيكي  تغييور   الحكم ولن يكوون هنواك

 األمر سيؤول إلى عمر سليمان، لكن الجيش بدأ ينحاز إلى مطالب شباب الثورة بعد أن   اإلسرائيلية بأن  
 وقوود ،حسومت معركووة الشوارع، وكانووت عكووس اآلموال التووي تووم رسومها لتحقيووق األهووداف والغايوات المرجوووة

العوالم العربوي  بداية الثورة، بوأن   في لاما ز مصر زيفي  فيتبين ذلك من قول السفير اإلسرائيلي السابق 
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، وأن المصريين يرجمون القارب لكنهم لن يغرقووه، وأي أن موا يجورى هوو تغيور سوطحي، ”شبه ثورة“ في
 (.ةاالستراتيجي للبحوث والدراسات)الجبوري، المعهد العربي  .بنية السلطة فياألمر لن يصل لتغير جذري  وأن  
فكرة تخلى الواليات المتحدة عن حلفائها )شاه إيران، بن على، مبارك، إبعاد  أن   فيخوض إسرائيل ت

قد تتكرر مع إسرائيل إذا كان هناك ضغط على الواليات   الحريري عن رئاسة الوزراء اللبنانية(
على  حرنوت أن  أيديعوت  فيليقول  ين بن يشااإلسرائيلي رو  االستراتيجيالمتحدة، وهو ما دعي 

بعض األمريكيين يرون   ا على أن   متزايدً هناك دلياًل  ألن   ؛ا على ذاتهاتصبح أكثر اعتمادً  إسرائيل أن  
 فيكوردسمان  أنتونياألمريكي  االستراتيجير عنه الخبير عب   وأن   قما سبإسرائيل كعبء، وهو 

 . م2010زيران الثاني من ح فينيويورك تايمز 
 :اآلتي فيمعالجته للثورات العربية  فيويمكن تحديد أبرز مالمح الفكر الصهيوني 

  الفكر  توقع حدوثها، وفى توقع مسارها، بل يمكن القول بأن   فيحصول فشل واضح وكبير
ا يجرى، وقد شمل الفشل اإلسرائيلي مراكز دراساتهم م  ا ل  مجمله كان أكثر إدراكً  فيالعربي 

 تخباراتهم وتقديرات مفكريهم على اختالف توجهاتهم. واس
   تقدير التيارات الفكرية الصهيونية للنتائج  فيا يحدث م  حدوث ارتباك وعدم تقدير صحيح ل

 (. 2012)الفاعورى ،  للتشاؤم. السمة العامة أكثر مياًل  المترتبة على هذه الثورات، رغم أن  
 ن  إ، حيث افي صالح إسرائيل بشكل كبير جدً  جاءتعربية ما تسمى بالثورات ال يمكن القول بأن  

سرائيل في هذه األوقات في أعلى مستوياته رعون ذهم يتألن   ؛التنسيق بين بعض الدول العربية وا 
تنظيم داعش من التنظيمات التي يعتمد عليها من قبل المخابرات العالمية لمحاربة أي  ، ولعل  باإلرهاب

مى بالثورات كل ما يس   ق، وليبيا، ومصر، وقطاع غزة، أكبر دليل على أن  مكان، وما حدث في العرا
 العربية كذبة كبيرة قامت بها المخابرات العالمية.

 مرحلة ما بعد الثورات العربية فيحددات سياسة األمن القومي  اإلسرائيلي م
صرية على ا المالمنطقة العربية، وخصوصً  فيتحاول إسرائيل من خالل ما يحدث من ثورات 

إسرائيل بالحديث عن  فيالوضع اإلسرائيلي، فقد بدأت الدوائر السياسية ومراكز البحث والتفكير 
 : نت(.  2014)موسى، مرحلة ما بعد الثورات العربية.  فيضرورة اعتماد استراتيجيات جديدة 

 ضوء الثورات العربية  فيمستقبل محددات  سياسة  األمن القومي اإلسرائيلي 
 فيوهذا ما يميزها ويساهم  ،العقيدة العسكرية اإلسرائيلية الفكر األيديولوجي المتطرف تتبنى

االستفادة من دروس التاريخ العسكري اإلسرائيلي والعالمي، واالعتماد المطلق على الدعم األمريكي، 
يطلقون عليه هم ى أن  وثمة ترابط وعالقة اجتماعية بين الجيش اإلسرائيلي والمجتمع اإلسرائيلي، حت  

ا، والقوة العسكرية هي أداة ا متطورً ا عسكريً ، وهكذا بات المجتمع اإلسرائيلي مجتمعً "جيش الشعب"
العقيدة العسكرية اإلسرائيلية هي جزء أساسي من مكونات النظرية  لتحقيق أهداف الدولة، ولذلك فإن  
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وقائية والردع، التفوق، نقل المعركة إلى األمنية اإلسرائيلية، فالعقيدة اإلسرائيلية ترتكز على الحرب ال
أرض الخصم، سياسة فرض األمر الواقع، استثمار الموقف الدولي، واالنتقام السريع والرد الفوري، كما 

ا بالمتغيرات الداخلية عسكرية جديدة، ارتباطً  استراتيجيةالعقيدة العسكرية تتطور بشكل دائم لتأسس  أن  
 (. : نت2014)موسى، والخارجية. 

 مرحلة ما بعد الثورات العربية فيإسرائيل  فيمستقبل نظرية األمن 
وسيظل هذا رهن حقائق وتاريخ  ،اا ومستمرً ا دائمً سيبقى مفهوم األمن بالنسبة إلسرائيل هاجسً 

جغرافيا الصراع، وبمقدار شهية إسرائيل للتسلح اتسعت دائرة التحديات واألخطار تستشعر بها فبرغم 
وتوسع رقعتها وفى مجال القدرات العسكرية التي  األراضيمجال احتالل  فيي حققتها اإلنجازات الت

ع توفير ها لم تستطأن   إال ،ى بها وهيبة جيشهاالمجال النووي وقوة الردع التي تتحل فيتملكها خاصة 
سر  فياألمن لسكنها وفى الوقت الذي يتركز فيه الحديث  ائيل الوقت الراهن على السالم بين العرب وا 

الحرب ما تزال هاجسا ويمكن االستنساخ بأن الحيازة اإلسرائيلية لمزيد من القوة العسكرية تغرى  فأن  
المنطقة أكثر مالئمة لها، كما يتضح من معطيات  فيجديدة حلول إسرائيل باالندفاع نحو إيجاد 

ية على تقديم تنازلت ال تؤثر الدراسة فإن العقيدة األمنية اإلسرائيلية بدأت تتكيف ببناء قدرتها العسكر 
المحدودة أو  االستراتيجيةاإلقليم ذات األهمية  فياألمن اإلسرائيلي بمعنى تقديم تنازالت  جوهر في
مواجهة أسلحة  فياإلسرائيلي لتعزيز قدراته الدفاعية  األمنييمكن بطرق أخرى وباتت التفكير  التي

 . (2011)رودمان، . الدمار الشامل والحرب على اإلرهاب
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 الرابع خص الفصلمل
والتي  ،سرائيليمن القومي اإلزمة اليسار على األأتناول هذا الفصل بالتحليل والدراسة تداعيات 

عن اليسار خالل الفترة التي تناولتها الدراسة، حيث  االبتعادمنها التحوالت السياسية اإلسرائيلية نحو 
رت بشكل واضح على خيارات الجمهور اإلسرائيلي تمع اإلسرائيلي أث  التركيبة الفسيفسائية للمج ظهر أن  

من خالل تحليل استطالعات الرأي العام حول بعض القضايا  ويظهر ذلك جلًيابين اليمين واليسار، 
المفصلية المتصلة بعملية التسوية السلمية للصراع العربي اإلسرائيلي التي تناولها الفصل وهي الموقف 

يمكن التأكيد على خالصة  حيث ،من قضية القدس، وكذلك الموقف من قضية االستيطاناإلسرائيلي 
المجتمع اإلسرائيلي يندفع بثبات نحو التطرف السياسي وتبني المواقف اليمينية من الصراع  مفادها أن  

 تبين من خالل تناول البيئة الداخلية والتي ضمت العوامل األمنيةوقد  مع العرب والفلسطينيين،
ا البيئة الخارجية والتي انطوى تحتها تأثير انتفاضة وأيضً  واالقتصادية واالجتماعية والديمغرافية،

، والموقف األمريكي الداعم لليمين اإلسرائيلي، وكذلك التهديد م2000األقصى التي اندلعت عام 
على التقدم في حل  البً مر الذي أثر سأل، وهو ار على شعبية اليسار اإلسرائيليالذي أث  النووي اإليراني 

مشاريع السالم  أهم هذه القضايا قضية القدس، حيث إن   ومنالقضايا المتفق عليها مع الفلسطينيين، 
خضاعهابتأجيل طرحها  ،عجزت عن معالجة قضية القدس للمساومات والتسويف إلى ما يسمى  وا 

 ،ولوية ولم تبرز بما تستحقحين لم تعط حق األ االنهائي مما أضعف مكانتها دوليً  مفاوضات الحل
القدس غير قابلة  ايتزحزح عنه معتبرً  وذلك في ظل تعنت وعناد )إسرائيلي( احتفظ بموقفه دون أن  

للتقسيم وتحت سيادته وهي عاصمة )إسرائيل( األبدية إلى جانب ذلك هدف الحكومات اإلسرائيلية 
يصعب معه تجاهل الحضور اإلسرائيلي  المتعددة من عمليات التهويد المبرمجة في القدس، وخلق واقع

في المدينة، وعزل القدس الشرقية عن المراكز العمرانية في الضفة الغربية من خالل تطويق المدينة 
بأحزمة بشرية استيطانية هي بمنزلة حواجز نفسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بين اليهود والعرب، 

سواء  ه،ل العنصري وتعريفه واآلراء اإلسرائيلية حولكما وتطرق هذا الفصل للحديث عن جدار الفص
 االحتالل وكيف أن   ،نالفلسطينيييج على قضية الالجئين ر ، وكذلك تم التعله رافضة أم المؤيدةالكانت 

كما ، المهجرين بالعودة لديارهم نالفلسطينييبحق  لالعترافاإلسرائيلي رفض كل الوسائل الرامية 
 .اقف الرامية لحل هذه القضيةوأبرزت الدراسة أهم المو 

هووذا الفصوول إلووى أهووم جوانبهووا وسوولط الضوووء علووى أهووم  أمووا فيمووا يخووص قضووية غووور األردن فقوود تطوورق
كمووا ورصوود هووذه  موون حقهووم فيووه، نالوسووائل التووي اسووتخدمها االحووتالل للسوويطرة عليووة وحرمووان الفلسووطينيي

بورازاألمنيوة إلسو االستراتيجيةالعوامل التي تساهم في رسم  الفصل  مصوادر رائيل وعملوت علوى تحليول وا 
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م رؤيووة توضووح التغيوورات والتحوووالت التووي طوورأت علووى مفهوووم األموون قوود  و التهديوود المحتملووة لهووذه النظريووة، 
  .والسياسية في المنطقة االستراتيجيةاإلسرائيلي في ظل تغيير المعطيات 
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 ملخص الدراسة
يوورات السياسووية والحزبيووة فووي إسوورائيل، كووان لهووا أثرهووا علووى السوواحة التغوأخيووًرا يمكوون القووول أن 

الحزبيووة اإلسوورائيلية، وذلووك موون خووالل بووروز واختفوواء أحووزاب، باإلضووافة إلووى تعوودد الشخصوويات القياديووة 
علووى المسوورح السياسووي اإلسوورائيلي، ويظهوور المشووهد الحزبووي اإلسوورائيلي حالووة االنشووقاق والتشوورذم التووي 

عمليووات  (5)إلسوورائيلي، حيووث بلغووت عوودد العمليووات االنتخابيووة خووالل العقوود الماضووي يعيشووها المجتمووع ا
حكومووات، مووع عوودم ثبووات أي حكومووة لموودة تزيوود عوون عووام ونصووف أو عووامين  (8)انتخابيووة مووع تشووكيل 

وأهم المالحظات التوي على األكثر، وهو ما أدى إلى تعدد الشخصيات القيادية على المسرح السياسي، 
لدراسووة أن القيووادة السياسووية علووى المسووتوى الحزبووي والحكووومي شووهدت تغيوورات دراماتيكيووة، توصوولت لهووا ا

 بين بروز قيادات واختفاء أخرى عن الساحة السياسية ثم ظهورها مرة أخرى كمنقذ سياسي وحزبي.

ه يعاني معق دة من الحذر والشك، بسبب ما انتقاليةيعيش المجتمع اإلسرائيلي في الوقت الراهن حالة و 
من تفاعالت وصراعات داخلي ة على أكثر من صعيد، تجاوزت حدود الخالف، حول القضايا الجوهري ة 

ا أو المزمنة، لتصل إلى المداخل الرئيسة للعالقات مع المحيط العربي واإلسالمي القريب والبعيد سلمً 
تهديدات وصيحات ا في ، األمر الذي يتجل ى حاليً اقتصاديةا وضمن أي شروط جيو سياسية وجيو حربً 

الحرب المتتالية التي تصدر عن القادة السياسيين والعسكريين اإلسرائيليين على حد  سواء، األمر الذي 
 باستطاعتها فعاًل  ها عندما وجدت أن  تكون دولة طبيعي ة، ألن   إسرائيل ال يمكنها أن   يدل  على أن  

ل إلى عالقات سالم مع محيطها، رفضت ذلك وبدأت  تبحث عن أسباب لنزاعات جديدة توف ر التوص 
، ولكن الناظر اليوم يرى إقبال بعض الدول لمجتمعها فرصة إلعادة ترميم لحمته ووحدته الداخلية

 العربية على التطبيع وتقوية العالقات مع إسرائيل وبعض الدول اإلفريقية ودول أوروبا مع بقاء إسرائيل  
 ل.بجميع أنواع أسلحة الدمار الشام ةمدجج

ومن خالل الشعارات واإلنذارات التي أطلقها كاًل من إيهود باراك زعيم حزب العمل وأرئيل شارون زعيم 
الملتبسة ما بين باراك وشارون كزعيمين ألكبر حزبين  االزدواجيةهذه حزب الليكود، تبي ن أن  

حيث لم يعد أحدهما يؤمن و  ،صهيونيين تشهد على تقارب الحزبين بنسبة كبيرة من الناحية األيديولوجية
لم " أرض إسرائيل"بتقسيم ما يسم ى  االر ض كما إن  ، بأرض إسرائيل الكاملة واآلخر يرفض هذا اإليمان

بين الطرفين، إلى خالف حول األسلوب ، على طرف دون آخر وتحو ل الخالف الجوهري ايعد حكرً 
تقد م فإن  لألسلوب نفسه في دولة عنصري ة  وبالرغم مم ا ،حول المبدأ والعقيدة وليس خالًفاوالكمي ة، 

ومن بين هذه المظاهر ، وطائفية مثل إسرائيل أهمي ة غير ضئيلة لتوفير أسباب التناحر وعدم اإلجماع
 .ا العالقة بين المتدي نين والعلمانيينأيضً 
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 اإلسرائيلية اطيةالديموقر  المؤس سات آلي ة عمل تعطيل إلى أد ت الحس اسة الخالفات هذه أن   الملفت ومن
لى  بسياسات القبول على وترغمها الكبرى الحزبي ة القوى تستنزف جديدة داخلي ة لعبة شروط فرض وا 

ة، مصالحها مع تتناقض  من وحيد مخرج أمام ويضعفها السلطة، رأس على استقرارها يهد د مم ا الخاص 
 من البداية نقطة إلى المفرغة لدائرةا تعود وهكذا، الوطنية الوحدة حكومات يسم ى ما مخرج وهو المأزق
 في اإلجماع انعدام وهو ،إسرائيل في الصهيوني الن ظام أزمة مظاهر من اأيضً  آخر مظهر ثم ة، و جديد

زعيم ال يستطيع أن يوحد  باراك من جعلت المعق دة المعادلة هذه، ومقبولة واضحة زعامة على اليسار
ما أضعف اليسار اإلسرائيلي بشكل ملفت للنظر، فلم يستطيع خلفة اليسار، أو أن يكون ممثاًل عنهم، م

الوصول للحكم منذ سنوات طويلة، حتى أن تأثيره في الساحة السياسية في إسرائيل ضعيف إلى درجة 
ملموسة لحساب اليمين اإلسرائيلي، الذي استطاع فيه الليكود واليمين تحقيق مكاسب سياسية على 

 حساب اليسار.
والتي  ،سرائيليمن القومي اإلزمة اليسار على األأتداعيات  عن تحليل والدراسةبال وتم الحديث

عن اليسار خالل الفترة التي تناولتها الدراسة، حيث  االبتعادمنها التحوالت السياسية اإلسرائيلية نحو 
إلسرائيلي رت بشكل واضح على خيارات الجمهور االتركيبة الفسيفسائية للمجتمع اإلسرائيلي أث   ظهر أن  

من خالل تحليل استطالعات الرأي العام حول بعض القضايا  ويظهر ذلك جلًيابين اليمين واليسار، 
المفصلية المتصلة بعملية التسوية السلمية للصراع العربي اإلسرائيلي التي تناولها الفصل وهي الموقف 

مكن التأكيد على خالصة ي حيث ،اإلسرائيلي من قضية القدس، وكذلك الموقف من قضية االستيطان
المجتمع اإلسرائيلي يندفع بثبات نحو التطرف السياسي وتبني المواقف اليمينية من الصراع  مفادها أن  

تبين من خالل تناول البيئة الداخلية والتي ضمت العوامل األمنية وقد  مع العرب والفلسطينيين،
الخارجية والتي انطوى تحتها تأثير انتفاضة  ا البيئةوأيضً  واالقتصادية واالجتماعية والديمغرافية،

، والموقف األمريكي الداعم لليمين اإلسرائيلي، وكذلك التهديد م2000األقصى التي اندلعت عام 
ا على التقدم في حل مر الذي أثر سلبً أل، وهو االذي أث ر على شعبية اليسار اإلسرائيليالنووي اإليراني 

مشاريع السالم  أهم هذه القضايا قضية القدس، حيث إن   ومنينيين، القضايا المتفق عليها مع الفلسط
خضاعهابتأجيل طرحها  ،عجزت عن معالجة قضية القدس للمساومات والتسويف إلى ما يسمى  وا 

 ،ا حين لم تعط حق األولوية ولم تبرز بما تستحقمفاوضات الحل النهائي مما أضعف مكانتها دوليً 
ا القدس غير قابلة يتزحزح عنه معتبرً  ائيلي( احتفظ بموقفه دون أن  وذلك في ظل تعنت وعناد )إسر 

للتقسيم وتحت سيادته وهي عاصمة )إسرائيل( األبدية إلى جانب ذلك هدف الحكومات اإلسرائيلية 
المتعددة من عمليات التهويد المبرمجة في القدس، وخلق واقع يصعب معه تجاهل الحضور اإلسرائيلي 
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لقدس الشرقية عن المراكز العمرانية في الضفة الغربية من خالل تطويق المدينة في المدينة، وعزل ا
بأحزمة بشرية استيطانية هي بمنزلة حواجز نفسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بين اليهود والعرب، 

 رافضة أمالسواء كانت  ه،تطرق عن جدار الفصل العنصري وتعريفه واآلراء اإلسرائيلية حولوتم الكما 
اإلسرائيلي رفض  االحتالل وكيف أن   ،نالفلسطينيييج على قضية الالجئين ر ، وكذلك تم التعله المؤيدة

كما وأبرزت الدراسة أهم ، المهجرين بالعودة لديارهم نالفلسطينييبحق  لالعترافكل الوسائل الرامية 
ط الضوء يسلتم جوانبها و إلى أه وقضية غور األردن وتم التطرق ل، المواقف الرامية لحل هذه القضية

 وتم كما من حقهم فيه، نعلى أهم الوسائل التي استخدمها االحتالل للسيطرة علية وحرمان الفلسطينيي
براز مصادر  االستراتيجيةرصد العوامل التي تساهم في رسم  األمنية إلسرائيل وعملت على تحليل وا 

تغيرات والتحوالت التي طرأت على مفهوم األمن م رؤية توضح الي  قدتو التهديد المحتملة لهذه النظرية، 
  .والسياسية في المنطقة االستراتيجيةاإلسرائيلي في ظل تغيير المعطيات 
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 :النتائج والتوصيات

 نتائج الدراسة: أواًل:
دارة السياسية الخارجية والداخلية في إسرائيل وجود مبادئ وأفكار وبرامج كثيرة مختلفة لرسم  .1 وا 

من  عدة ظواهربوذلك بسبب طبيعة النظام الحزبي في إسرائيل الذي يتميز  ؛والتأثير فيها
 أهمها حالة التعددية الحزبية العالية، وكثرة عدد األحزاب بالنسبة لعدد السكان.

وينتمي إلى فئة المجتمعات عميقة  ،ينيغوي والديتسم المجتمع اإلسرائيلي بالتعدد العرقي والل   .2
االنقسام أو المنقسمة بعمق، بفعل طبيعته االستيطانية من خالل الهجرات اليهودية المتنوعة 

في نشأته وعناصر تكوينه،  امجتمع اإلسرائيلي استثناًء فريدً ولذلك يعد ال، من كل أقطار العالم
 وذلك نتيجة التكوين غير الطبيعي.

إمكانية ا إلى هو األقرب إسرائيليً و تجاه المؤسس لدولة إسرائيل، الي هو االيسار الصهيون .3
مثل معسكر السالم يصنف نفسه بأنه ي كونه، التوصل إلى حل سياسي قائم على حل الدولتين

نادي بضرورة الوصول إلى صيغة حل تنهي الصراع بين الفلسطينيين ، ويفي إسرائيل
 إحداها يهودية واألخرى فلسطينية. ين،واإلسرائيليين أساسها هو إقامة دولت

واكب السياسة ت تاللظروف السياسية والعسكرية، وال ز بحسب ا تغيرةم األمن اإلسرائيلينظرية  .4
والمتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية، فهو مفهوم ال يتحقق إال من خالل السيطرة الفعلية 

قامت على مفهوم الردع والحرب االستباقية  على المنطقة وفق للنظرية األمنية اإلسرائيلية التي
  والحدود اآلمنة.

 تختلف األحزاب في إسرائيل وتصنف ضمن دوائر اصطالحية كون المجتمع اإلسرائيلي .5
 .ثنية ودينية وأيديولوجيةإيخضع النقسامات عديدة 

من  التحوالت والتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية التي ظهرت على المجتمع اإلسرائيلي .6
عن  اوجعلته يتجه بعيدً  الناحية السياسية أثرت على التوجه السياسي للجمهور اإلسرائيلي،

 اليسار وصعود اليمين. النهياراليسار مما أدى 
من الناحية التاريخية في  اا كبيرً دورً في المجتمع اإلسرائيلي التصدعات االجتماعية لعبت  .7

الثالث: جناح اليسار الصهيوني، وجناح اليمين تشكيل األجنحة الحزبية اليهودية التقليدية 
 الصهيوني، وجناح األحزاب الدينية الصهيونية وغير الصهيونية.

يحتوي على العديد  اكونه مجتمعً  ؛العوامل الديمغرافية العديد منيتأثر الرأي العام اإلسرائيلي ب .8
ة، كاليهود من خلفية الطوائف والجماعات اليهودية المختلفة في األصول العرقية واللغوي من

 .(، واليهود من خلفية إثنية شرقية )السفارديم(األشكنازغربية )
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تعد  العوامل االقتصادية واالجتماعية من أهم العوامل المهمة والمؤثرة في الحراك السياسي في  .9
إسرائيل، فالتحوالت االقتصادية التي شهدها االقتصاد اإلسرائيلي منذ منتصف الثمانينات 

لفية الجديدة قد ظهرت تأثيراتها واضحة في الفترة التي تناولتها الدراسة على المجتمع األ وبداية
ا االقتصاد اإلسرائيلي قد شهد نموً  اإلسرائيلي فيما يخص التوجهات السياسية، ومن المالحظ أن  

سية في بعد انطالق عملية التسوية بداية التسعينات واستقرار األوضاع السيا اا ملحوظً واستقرارً 
المنطقة، فقد ساعدت المسيرة السلمية إسرائيل في تحقيق فوائد كبيرة من توجهات االقتصاد 

 العالمي من خالل تطبيع العالقات مع كثير من الدول العربية واألجنبية.
ا منعطفً  م2000شكل اندالع انتفاضة األقصى في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر عام  .10

عميقة  افقد تركت آثارً  ،السلمية علي المسار اإلسرائيلي الفلسطيني في تاريخ المسيرة امهمً 
التشدد، إذ  ىاإلسرائيليين والفلسطينيين من زاوية رؤية كل طرف منهما لخآخر، والجنوح إل ىعل

 .حظي العنف والعنف المضاد بتأييد الغالبية العظمي لديهما
ه يعتبر الركن ما أن  وية السلمية، ال سي  يعتبر االستيطان إحدى العقبات التي تواجه عملية التس .11

النشاط االستيطاني  األساسي الذي قامت عليه إسرائيل كدولة منذ نشأتها األولى، كما أن  
لم يكن وراء تلك المستوطنات دوافع دينية إال  حيثتضاعف مع بدء عملية التسوية السلمية، 

مسوغات االستيطان في األراضي  األمر قد تغير وأصبحت المبررات الدينية أحد أهم أن  
األرجح فقد حدث ذلك نتيجة لتزايد انتشار الصهيونية الدينية في المجتمع  ىوعل ،المحتلة

إلقامة المستوطنات في األراضي  ناإلسرائيليياإلسرائيلي وبروز دور حاخاماتها في تعبئة 
 .المحتلة

 ؛أو تنسحب من غور األردنتتخلى  جميع حكومات إسرائيل ال يمكن أن   من المالحظ أن   .12
بالنسبة لدولتهم كما يقولون، ويعتبرونه من أهم الخطوط  ايعتبر ذو مكانه مهمة جدً  هألن  

 الدفاعية لألمن القومي اإلسرائيلي.
الغلو والتشدد فيها جعل  لذلك فإن   ؛نلإلسرائيلييمسألة األمن مسألة ذات أهمية خاصة  تعتبر .13

التدريجي لليسار  االنحدارفكار اليمينية مما أدى إلى التشدد واأل الشارع اإلسرائيلي يتوجه نحو
اإلسرائيلي نحو التشدد، وقد دعم هذه الفكرة التفكك المجتمعي الذي يتميز به المجتمع 

 اإلسرائيلي، وأدى إلى تقهقر اليسار اإلسرائيلي بشكل عام.
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 :الدراسة توصيات ثانًيا:
، م1948وى اليسار من قبل الناخبين من عرب تضم ق  دعم مشاركة أي حكومة مستقبلية س .1

يؤدي  يكون لليسار في إسرائيل مكانة وكلمة، ما من شأنه أن   والعمل على الضغط باتجاه أن  
 إلى استقرار المنطقة.

 ةساالقيام بتسليط الضوء على الدراسات واألبحاث التي تبرز قضايا اليسار اإلسرائيلي، ودر  .2
 أسباب انهياره.

بهدف  ؛ين إسرائيل من العرب على دعم التكتالت الصغيرة المساندة لليسار اإلسرائيلحث سكا .3
إعطاء فرصة لليسار لفرض نفسة من جديد، والحصول على أصوات تعيد له مكانته في 

 الكنيست اإلسرائيلي.
دعم القيادة الفلسطينية والمؤسسات ذات الشأن األبحاث والدراسات التي تتعمق باليسار  .4

 ئيلي، وتقديم المساندة للباحثين في هذا المجال.اإلسرا
العمل على تشكيل جسم فلسطيني قادر على التأثير في صناعة القرار الفلسطيني، من خالل  .5

( في إسرائيل، بضرورة توحيد الجهود واألصوات م1948ب ر دعم وتوعية فلسطينيي الداخل )ع
 هم في الكنيست وتشكيل الحكومة.ملاالنتخابية داخل الوسط العربي، من أجل إبراز دورها ا

ضرورة التركيز واالهتمام بطبيعة المفاهيم األمنية اإلسرائيلية، ومرتكزاتها للعمل على استدراكها  .6
لألخطاء الماضية، وتالشيها في المفاوضات  تفادًيامن قبل صناع القرار السياسي الفلسطيني، 

 القادمة. 
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 مراجع:قائمة المصادر والثالثًا: 

 :العربية : الكتبأواًل  5.1.1
"، العقيدة األمنية اإلسرائيلية وحروب اسرائيل  في العقد األخير(، "2015أحمد، خليفة، ) .1

 .بيروت ،دراسات لجنراالت وباحثين إسرائيليين كبار، مؤسسة الدراسات الفلسطينية

، جمعية "نظرة على األحزاب والحركات السياسية اإلسرائيلية" (،1985، )بدر، كاميليا .2

 الدراسات العربية، القدس.
ناقضات الديمقراطية "، دراسة في تمن يهودية الدولة حتى شارون(، "2005بشارة، عزمي، ) .3

 .رام اهلل، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية اإلسرائيلية،

اعية الحراك السياسي في إسرائيل بأبعاده االقتصادية واالجتم" (،2006) أبو جابر، إبراهيم، .4
، مركز دراسات الشرق األوسط": تأثيرات األمن في الحراك السياسي في إسرائيل، واألمنية
 .عمان

"، مركز األبحاث منظمة اليمين الصهيوني نشأة عقيدة وسياسة(، "1978جريس، صبري، ) .5
 التحرير الفلسطينية، بيروت.

الطبعة   ,"الدولة أصول إدارة –أصول دراسات األمن القومي " (،2010، )حبيب، إبراهيم .6
 األولى، دائرة المكتبات بوزارة الثقافة الفلسطينية، فلسطين.

، الشخصية اإلسرائيلية" )توجهات المجتمع االسرائيلي نحو السالم((، "1998حسن، محمد، ) .7
 ،مركز الدراسات الشرقية، جامعة القاهرة. 1ع

قتصادية واألمنية الحراك السياسي في إسرائيل بأبعاده اال(، "2006حيدر، عزيز، ) .8
 .عمان، ، مركز دراسات الشرق األوسط"واالجتماعية

 "، دار الكرمل للنشر، عمان.معسكر اليمين الصهيوني(، "1988خالد، محمود، ) .9

، العالقات السياسية والدولية واستراتيجية إدارة األزمات (,2005)الخزرجي، ثامر،  .10
 دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن.
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 .القاهرة، "، مكتبة مدبوليإدارة االزمات(، "1990ضيري، محسن، )الخ .11

نظرية األمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل (، 1983ربيع، حامد، ) .12
  القاهرة.,  في منطقة الشرق األوسط الدولي

مؤسسة ، "2001إسرائيل دليل عام " (،2004) أبو رمضان، موسى وآخرون، .13
 .يروتب، الدراسات الفلسطينية

"، دراسة النظام السياسي والحكومات الديمقراطية(، "2007سالمة علي، جمال، ) .14
 .، القاهرةتأصيلية للنظم البرلمانية والرئاسية، دار النهضة العربية

دار الجليل  األعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود,م( 1994السعدي، غازي، ) .15
 للنشر والدراسات واالبحاث الفلسطينية، عمان.

القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة م(، 1994الشامي، رشاد ، ) .16
 ( الكويت.186، سلسلة عالم المعرفة العدد )السياسة

 ، باريس.1، طحرب الفضاء ونظرية األمن اإلسرائيلي(، 1991طاهر، عالء، ) .17

"، سلسلة ألمن القومي اإلسرائيلي نظريات ومستوياتا(، "2003عباس، خضر، ) .18
 علم النفس األمني، مركز الوعي للدراسات والتدريب، فلسطين، غزة. 

التصدعات االجتماعية وتأثيرها في النظام (، "2010عبد العالي، عبد القادر، ) .19
 "، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان.الحزبي اإلسرائيلي

ات "، مؤسسة الدراساألحزاب السياسية في إسرائيل(، "1981عبد اهلل، هاني، ) .20
 الفلسطينية، بيروت.

فتاوى الحاخامات: رؤية موضوعية لجذور (، "2010عبد الوهاب، منصور، ) .21
 "، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.التطرف في المجتمع اإلسرائيلي
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التحول نحو اليمين في ظل  -الرأي العام اإلسرائيلي(، "2008عسيلة، صبحي، ) .22
 لدراسات السياسية واالستراتيجية، القاهرة."، مركز األهرام لعملية التسوية

نقابة –"، مركز الدراسات الديمقراطية السياسية في إسرائيل، "(1985) ،العلي، وليد .23
 .القدس، المحامين

الفلسطينيون في إسرائيل سياسات األقلية األصلية في (، "2009غانم، أسعد، ) .24
 .هللارام  ،مدار المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية "،الدول

ي للدراسات اإلسرائيلية "، المركز الفلسطينالمشهد األمني(، "2009غانم، هنيدة، ) .25
 .رام اهلل، )مدار(

"، الدار المتحدة إسرائيل, األحزاب السياسية وتطّلعاتها(، "2000غوانمة، نسرين، ) .26
 للنشر، عمان.

 -ة مدبولي"، مكتبشكل الدولة وأثره على األمن القومي(، "1997قدورة، عمر، ) .27
 القاهرة.

، "، مكتبة مدبوليالدين والسياسة في إسرائيل(، "1999ماضي، عبد الفتاح محمد، ) .28
 .القاهرة

أزمة الفكر والممارسة الصهيونية بين اليسار الصهيوني (، "2013مخول، عماد، ) .29
 ".واليسار المناهض للصهيونية

اته المفهومية األمن القومي اإلسرائيلي في تطور (، "2006مرتضى، إحسان، ) .30
 ، بيروت.2"، طوالعمالنية

" ، المجلد موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، "(1999) ،المسيري، عبد الوهاب .31
 .بيروت، دار الشروق ،7

، دار النشر والتوزيع، 2"، طنظرية األمن اإلسرائيلي(، "2009المصري، محمد، ) .32
 فلسطين.
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يصدر  الصهيونية واإلسرائيلية,األعالم والمصطلحات (، 2009منصور، جواني، ) .33
 عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلي، مدار.

، "، شركة الربيعاتأصول النظم السياسية المقارنة، "(1987) ،المنوفي، كمال .34
 .الكويت

 "، مطبوعات الشعب.األمن القومي(، "1975نافع، عبد الكريم، ) .35

مركز الفلسطيني للدراسات ، الالمشهد العسكري األمني(، 2009نحاس، فادي، ) .36
 اإلسرائيلية "مدار"، مؤسسة األيام للطباعة والنشر، رام اهلل، فلسطين.

لماذا من غير الممكن اللقاء مع (، "2016نصيف، محمود إسماعيل وآخرون، ) .37
 ، دار المنظومة.14"، العدد اليسار في إسرائيل

ة األولى، دار الشروق، "، الطبعأزمة األمن القومي العربي(، "1991هويدي، أمين، ) .38
 القاهرة.

"، تقرير مدار 2008المشهد اإلسرائيلي "(، 2009يوسف، أيمن وآخرون، ) .39
 .االستراتيجي
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 : الرسائل العلميةثانًيا 5.1.2
، جامعة "التوجه اإلسرائيلي نحو اليمين وأثره على قضية القدس" (،2001، )األغا، راني .1

 األزهر، غزة.
: التطورات والنتائج 2001النتخابات اإلسرائيلية العامة آذار ا" (،2006، )اغبارية، مسعود .2

 ، مدار، رام اهلل.22عدد ,"واألبعاد, قضايا إسرائيلية
 مجلة الدراسات ,"التغيرات في الخريطة الحزبية اإلسرائيلية" (،2006، )بشارة، عزمي .3

 ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت.65الفلسطينية، عدد  
دائرة  -) منظمة التحرير الفلسطينية "، جذور القضية الفلسطينية" (،1984، )لإمي ،توما .4

 . دمشق ،3ط ،دار الجليل ،اإلعالم والثقافة(
، المجلة العربية "المعلومات وأهميتها في إدارة األزمات" (،1998صدام،) جبر، محمد .5

 .تونس، ، المجلد التاسع، العدد األولللمعلومات
مركز  -( 1917-1862) الجزء األول "،تاريخ الصهيونية" (،1977) صبري ،جريس .6

 .بيروت، منظمة التحرير الفلسطينية  -األبحاث 
 .القاهرة ،مكتبة مدبولي "،اإلسرائيليون من هم" (،1971، )قدري  ،حفني .7
موقف حزب العمل اإلسرائيلي تجاه عملية التسوية مع " (،2014، )الدحنون، عبد الشافي .8

 جامعة األزهر، غزة. , "2001-1992لى مكانته السياسية الفلسطينيين وأثره ع
العدد  ،عالم المعرفة "،إشكالية الهوية في إسرائيل" (،1997، )رشاد عبد اهلل ،الشامي .9

 .الكويت ،آب ،224
نظرية األمن اإلسرائيلية في ظل التسوية السلمية في (، "2003شبيب، منير، ) .10

السياسي واالقتصادي للشعب الفلسطيني في الشرق األوسط, وأثرها على عملية التحول 
نابلس ، جامعة النجاح الوطنية "،م(2002-1991الضفة الغربية وقطاع غزة, في الفترة )

 .فلسطين

يهودية دولة إسرائيل وأثرها على عملية التسوية في (، "2012الشرافي، ياسر، ) .11
 "، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة.الشرق األوسط
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، "كيف انزاح المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين المتشدد" (،2010، )الشريف، ماهر .12
 .مجلة

"، حقوق  أكذوبة حركة السالم في إسرائيل(، "2010شعبان، أحمد بهاء الدين، ) .13
 النشر محفوظه للمؤلف ولكتب عربيه، الطبعة األولى.

،  "(2010-1999التغيرات الحزبية والسياسية في إسرائيل )" ،شعبان، خالد .14
 مركز التخطيط الفلسطيني، غزة. 10 ، قراءات استراتيجية، العدد2011

منظور حزب العمل اإلسرائيلي في إدارة العملية (، "2005عبد المؤمن، حمودي، ) .15
 ".الفلسطينية-السلمية اإلسرائيلية

"، قوة إسرائيل بين نظريات األمن ونتائج الحرب(، "2008عبد السالم، محمد، ) .16
 ، مركز األهرام للنشر والتوزيع، القاهرة.172الدولية، العدد، السياسة 

 ،1ط ،دار العودة ،"الصهيونية والصراع الطبقي" (،1975، )صادق جالل ،العظم .17
 .بيروت

، العدد 2013)المشهد االسرائيلي  تقرير مدار االستراتيجي(، 2014، )هنيدة، غانم .18

10.) 
  ،1ط ،دار الطليعة "،أرض فلسطينأمجاد إسرائيل في " (،1978، )جورجي ،كنعان .19

 .بيروت
 ".1999-1918حزب العمل اإلسرائيلي (، "2001مزاحم، هيثم، ) .20

دراسة حالة  - "األيديولوجيا الصهيونية" (،1988، )عبد الوهاب محمد ،المسيري .21
 .الكويت ، 61 - 60العدد  -عالم المعرفة  ،في علم اجتماع

 عدد تسامح "السياسي التسويق وفن الصهيوني اليسار، "(2009) ،منذر، مشاقي .22
 .اإلنسان حقوقو  للدراسات اهلل رام مركز، 26

"مواقف األحزاب اإلسرائيلية اليهودية من مسألة (، 2011المصري، عماد، ) .23
 ، مجلة أماراباك، المجلد الثاني، العدد الثالث.القدس"
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القومي المقاومة الفلسطينية وتأثيرها على األمن " ،(2013، )المغاري، هشام .24
 .لبنان، طرابلس، جامعة الجنان ،"(2010- 1981اإلسرائيلي )

األمن القومي اإلسرائيلي وانعكاسه على عملية " (,2011, )منصور، عالء الدين .25
 ، جامعة األزهر، غزة."2011-1991السالم مع الفلسطينيين 

، ، مجلة وجهات نظر عدد مارس2009، إسرائيل... اليمين القادمالنعامي، صالح.  .26
 القاهرة.

 السياسية التحوالت على اإلسرائيلي األمن نظرية أثر" (،2015، )هشام هاشم، أبو .27
 .غزة األزهر، جامعة، "2012-1991 الفترة خالل إسرائيل في القرار وصناعة
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 مترجمةدراسات : ثالثًا  5.1.1
 مدار،، إسرائيلية أوراق سلسلة في منشورة ،"اليمين نحو االنزياح(، "2003، )آشر آريان، .1

 .14العدد
مركز "، التطورات في العالم العربي وأثرها على األمن اإلسرائيلي(، "2012، )افرايمنبار، إ .2

 بيجن، السادات لألبحاث االستراتيجية، جامعة بار إيالن.
 التماثل بين والتحرر القمع بين إسرائيل في الشرقي النضال" (،2005، )سامي شطريت، .3

 .اإلسرائيلية للدراسات الفلسطيني المركز مدار اهلل، رام "،1918-0012 والبديل

"، تقرير مدار االستراتيجي المشهد السياسي والحزبي اإلسرائيلي(، "2011شلحت، انطوان، ) .4
 ، مدار، رام اهلل.2010

"، ترجمة يونس شاهين، القاهرة: دار الموقف جوهر األمن(، "1970مكنمارا، روبرت، ) .5
 العربي.
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 المجالت والصحف:: خامًسا 5.1.1
وق أسعد .1  .إسرائيل في والمجتمع الدين قضايا ،1968، رز 
 األحزاب السياسية في إسرائيل، مؤسسة ابداع لألبحاث والدراسات. .2
 .68ص:  2000يلول أ 9مجلة األرض العدد  .3
 .1982العربية للنشر، عمان، الصهيونية المعاصرة، الدار  ،اميل ،توما .4
 . 104، ص 1997كانون األّول   92العدد  شؤون عربية  .5
 .34 ص، 22/9/1996 اإلسرائيلية معاريف ،الدولة ضدّ  الشعب ،عامي بن شلومو .6
 .باراك ايهود مع مقابلة، 150 ص، 1999 خريف 40 العدد الفلسطينية، الدراسات مجل ة .7
 .25/9/2000  الحياة صحيفة "،عادية دولة إلى حّولالت ومشكالت إسرائيل" ،كيالي ماجد .8
، دينامية االنقسامات والتحوالت: إسرائيلالخريطة الحزبية والسياسية في احسان ،  ،مرتضى .9

 2004تموز  - 49العدد 
: الصيغة الليكودية" من حزب (، تقدير موقف خطاب غباي2017نابلسي، رازي، ) .10

 مسارات.  –االستراتيجي  تسات والدارسا، المركز الفلسطيني ألبحاث السياالعمل
 الصحف الفلسطينية:

 (http://www.al-ayyam.ps/ar_category .) صحيفة األيام. .1
  (.باراك إلى مفتوحة رسالة  سيل باتريك. ) 12/12/2000 ،الحياةصحيفة  .2

(.http://www.alhayat.com/)، 
 (https://www.alquds.co.uk .)  صحيفة القدس. .3

 الصحف العربية:
 (/https://www.raialyoum.com .) صحيفة رأي اليوم. .1
 (/http://arab-thought.com .) صحيفة الفكر. .2

 الصحف العبرية:
 (/http://www.israelhayom.com.) صحيفة إسرائيل هايوم. .1
 (/http://ar.timesofisrael.com/about.) صحيفة تايمز أوف إسرائيل. .2
 (/https://www.jpost.com.) بوست. مصحيفة جرو زل .3
 (/https://www.haaretz.com.  .)صحيفة هآرتس .4
 (https://www.yediot.co.il/home .) صحيفة يديعوت أحرنوت. .5

http://www.alhayat.com/
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 :اإلنترنتمواقع  5.1.1

 الفلسطينيةم، الموسعة 22/5/2003عبد الرحمن، أسعد،  .1
https://www.palestinapedia.net)./ )،1948-ديارهم-من-الفلسطينيين-إخراج 

 األمن القومي اإلسرائيلي، .2
(http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/AmanIsrael). 

     .(http://WWW.btselem.org/arabic) موقع بتسليم اإللكتروني، .3

 الجزيرة نت. .4

(http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e3fc5a3-a09d-4f27-b9ce-
84832758e7db). 

(http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e3fc5a3-a09d-4f27-b9ce-
84832758e7db). 

(http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e3fc5a3-a09d-4f27-b9ce-
84832758e7db). 

(http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e3fc5a3-a09d-4f27-b9ce-
84832758e7db). 

(http:/www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2015/3/1). 

شكالياتها تعقيداتها في الفلسطينيين الالجئين قضية الجزيرة نت، .5  ،وا 

.)http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/11/12( 
 :2012حجاج، طارق،  .6

ttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=313033).    ) 

 : 13/03/2008 األحزاب", "النظرية الديمقراطية وتعدد (،2008، )حسين، خليل .7

(http://drkhalilhussein.blogspot.com/2008/03/blog-post_4543.html). 
 

https://www.palestinapedia.net)./
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e3fc5a3-a09d-4f27-b9ce-
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e3fc5a3-a09d-4f27-b9ce-
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e3fc5a3-a09d-4f27-b9ce-84832758e7db
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e3fc5a3-a09d-4f27-b9ce-84832758e7db
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e3fc5a3-a09d-4f27-b9ce-84832758e7db
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e3fc5a3-a09d-4f27-b9ce-84832758e7db
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/11/12
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2008/03/blog-post_4543.html
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 .الخريطة الحزبية والسياسية في إسرائيل .8
.(online.net/arabic/politics/2001/og/article8.html-www.islam) 
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