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 أزمة النظام الصهيوني في عمقها البنيوي والموضوعي

 
 مدخل: – 1

يعتبررر الحررا اوس ائسرررا يليوس أس سررعا ادسرراج اديررديولواي فرري توايرر  السررلوف الجمرراعي والفرررد  فرري ال يرراس 
وأهميتهرا  ذلر  أس الصرهيوةية فقردت مرن  يويتهرا ،النظرا  السياسري البنيويرة فري مزمرةادالغاصب، من أهرم أسرحا  

التوليفررات الترري قامررا عليهررا الصررهيوةية و فرري معالجررة القضررايا السررا نة الترري يوااههررا المجتمررع  ارايررا  ودا ليررا . 
العلماةيرة  لرم تسرتطع أس تصرمد و  التحردي؛  الردينو العالميرة  التقليرد و بين متناقضات كايررة االخصوصرية القوميرة 

الف رررر . و مراكررز القررروةالسررريطرة علرررى  شرر سفررري مررا بينهرررا ب لحركررات اديديولوايرررة إلرررى أ ررزا  تتنررراف بعررد تحرررو  ا
الصهيوةي، الذ  لم يتم تجديده بعدقيا  الدولة، لم يستطع أس يحافظ علرى التوليفرات ادوليرة لسرببينو ادو  عرد  

عررد  تحقيررا القرريم المدةيررة الشرراملة الارراةي و تحقيررا ادةرردمان بررين اليهررود مررن أصررل أوررانامز  واليهررود الشرررقيين  
علررى المرواطنين العرر . إسررافة إلرى أس العمررل السياسري فري إسرررا يل اةغمر  فرري  العنصررية بسربب فررا القيررود

، فررري سرررل م  ارررل ال يبررروت  والمووررراا و ركرررات الشررربيحةام الرررروتين وأدل إلرررى تررردهور الميسسرررات التررري اسررردت ،
فقرررد أدت  رررر  و 7611و 7691ادكارررر اذريرررة  ررردبا بعرررد  ر ررري و  التحرررودت السرررريعةو القوميرررة. تمامرررات اده

الحرر  دمرج ف ررة تلر  ةترا ج  مرن أهرمكراس . و لالمزمرات أمزمة أيديولواية بدد  من أس ت وس  ال   إلى إيجاد 7691
ررا  ررر   العلمرراةي فرري ف رررة - القررومي التحرررر فتسررببا بعسررعاا العنصررر العلمرراةي  7611الخررالا الررديني. أم 

الترري دمجررا الصررهيوةية فرري ف ررررة الدينيررة المتعصرررحة  ” غرروإ إيمرروةيم“وةجررم عررن ذلررر   ركررة  فرري الصررهيوةية،
 الشامل. اليهود  الخالا

 – ، كاس التحرو  ال بيرر فري القريم اداتما يرةمع مرور الوقاائسرا يلي  لمجتمعإس أهم التطورات التي وهدها ا
ليبرالررري قرررو  يررردعم النزعرررات الفرديرررة علرررى  تيرررارومعرررايير السرررلوف الشخصررري التررري ةجرررم عنهرررا الاقافيرررة  السياسرررية

ررا  ومعراييره قرومي رديني معرراك  فري قيمرر  تيررار  سرا  إياررار الجماعرة القوميررة. وفري المقابررل تبلرور ومواقفرر  . أم 
وسررلوكهم، الررذ  سرراهم فرري تغييررر النظرررة إلررى  التيررار ادو  فتطررور فرري مسررتويينو ادو  التغييررر فرري قرريم ادفررراد

و صوصرا  إلرى الميسسرات التري اسردت القريم الجمعاةيرة  الاراةي المسرتول التنظيمري الرذ   هر،ال اير من المظرا
سرعا الف ررة الصرهيوةية التقليديرة   ررمزاةعا  في تطوير ميسسات مدةية د تخضرع ئرادة السرلطة السياسرية. و 

وتحقيرا  تطروير الفررد التوار  ةحرو تنامي في لمجموع،والتضحية لمصلحة ا والطال عية المتجسدة في ُمال الهجرة
فقرد بردأت   لمجرادتي اميرع افرهرذا التوار  فري السرلوف الشخصري كرذل   فشى. وتالنفعية ذات  ب ساليح  الخاصة
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والفقررراء.  واتسررعا الفجرروة بررين ادغنيرراء المسرراواة  سررعفا قرريمو تترسررف فرري كررل ورريء. لمجتمررع ا” أمركررة“عمليررة 
وُكشررا عررن  والتعلرريم، الت لفررة فرري مجررادت ماررل الصررحة و رردأت تظهررر فرري إسرررا يل الخرردمات الخاصررة المرتفعررة
وارتفعرا بصررورة كبيرررة معررددت  والهسررتدروت واد ررزا ، مظراهر الفسرراد فرري الجهررامز ائدار  والميسسرات العامررة

 .ادايا  الشابة ة في صفواصاالجنوح والجريمة  
ي رة معق ردة مرن الحرذر والشر ب بسربب مرا في الوقرا الرراهن  الرة إةتقال المجتمع ائسرا يليعلى هذه الخلفية يعيش 

يعاةي  من تفاعالت وصراعات دا لي ةب علرى أكارر مرن صرعيدب تجراومزت  ردود الخرالاب  رو  القضرايا الجوهري رة 
المزمنرررة مارررل العالقرررة برررين الررردين والدولرررة وطبيعررررة ائةتمررراء الحضرررار  ومعنرررى الخصوصرررية اليهودي رررة وطبيعررررة 

ةب لتصرررل إلرررى المررردا ل الر يسرررة للعالقرررات مرررع المحررري  العر ررري وائسرررالمي ادولوي رررات اداتما يرررة وائقتصرررادي
ادمرر تجل ررى فري ادمزمررات وهررذا  .القريرب والحعيرد سررلما  أو  ر را  وسررمن أي رة وررروي ايرو سياسرية وايررو إقتصرادية

 1222وتحريررر ارسرر  عررا    7691منررذ مررا بعررد فشررل ااتيرراح لبنرراس عررا   اصررة الحز يررة والسياسررية والحاوميررة 
كما وأة  يتجل رى  اليرا  فري تهديردات وصريحات الحرر  المتتاليرة التري تصردر عرن القرادة السياسريين  لغاية اليو  و 

غرراةت   والعسراريين ائسررا يليين علررى  رد  سررواءب وفري تررايج إيصررا  رارل سررف اح ومجرر   رر  ماررل ةتنيراهو او
انهررا أس ت رروس دولررة طبيعي ررةب دةهررا عنرردما إلررى منصررب ر اسررة الررومزراءب ادمررر الررذ  يررد   علررى أس إسرررا يل د يم

ررل إلررى عالقررات سررال  مررع محيطهرراب رفضررا ذلرر  و رردأت تححرر؛ عررن أسررحا   وارردت أس باسررتطاعتها فعررال  التوص 
لنزاعررات اديررردة تررروف ر لمجتمعهررا فرصرررة ئعرررادة تررررميم لحمترر  وو دتررر  الدا ليرررة مرررن  ررال  التقوقرررع  رررو  الرررذات 

ن سمن الغيتو العسار  المدا  ج بجميع أةواع أسلحة الدمار الشامل  تى الجنوس.والتحص 
وليردة املرة مرن العوامرل، ومرن بينهرا عوامرل غيرر  رفيرة  هري أس ادمزمة السياسية فري إسررا يل اآلس الواسجمن 

 النظرا  السياسري الرذ  اسرتمد  اسرتقراره وقوتر  و نيرة د تررتح  بتطرورات ادوسراع الدا ليرة، بقردر اتصرالها بتركيحرة
مررن تركيحررة إسرررا يل اداتما يررة الترري غلررب عليهررا اللرروس الوا ررد، المتماررل فرري ادوررانامزية العلماةيررة،  فرري السررابا

لا بمجموعهررا مررا لباررا أس علررى  سررا  الشرررا ج اد رررل الترري التنررامي العرردد   بعررداليررو ، و أقليررات صررغيرة.  وررا 
م ت بيرهرا السياسري، و لهرذه ادقليرات  افتقرراره تبرين ، و المتفاقمرة دمزمراتقصررور النظرا  عرن اسرتيعا  ااة شرا تضرخ 

ن ةتنياهو رررر على فساده رررر من تجاومز المنظومة وتسخيرها لمصلحت  الشخصية.  إلى أدوات  ل ها، ما ما 
 
 مجتمع تحكمه العنصرية المسّلحة: فيصعوبة التغيير  -2

سربا إيهرود براراف الوسر  السياسري ائسررا يلي بفتحر  الملفرات الدا ليرة الصرعحة فاا  ر ي  الرومزراء ائسررا يلي اد
فرراقترح الشررروع بصررياغة دسررتور ئسرررا يل و قرررار ”ب بررالاورة المدةيررة“علررى مصررراعيها مررن  ررال  إعالةرر  مررا سررم ي 
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سرعي منر  لتغييرر قاةوس الخدمة الوطنية ائلزامية للمتدينين والرزوان المردةي ووسرع ةظرا  عرا  للتعلريمب وذلر  فري 
 قواعررد اللعحرررة السياسرررية الدا ليرررة وتصرررليب معسررراره وتوسررريع . وكررراس المغرررزل مرررن هرررذه الخطررروة أةررر  كررراس يريرررد 

بملفات و ط  كاملة على الصعيد الردا ليب عرن طريرا  9/1/1222 وا ائةتخابات في  بحسب ادعاءات  
د هويتهررا و رردودها السياسررية والجغراف يررة والحشررريةب أو علررى الصررعيد الخررارايب عررن وسررع دسررتور ئسرررا يل يحررد 

 ائسرا يلي على اميع المستويات. طريا مقار ة ادي ة لحل  الصراع العر ي 
وعلى المدل الستراتيجي الحعيد كاةا  طوة باراف تر تي اسرتجابة لضررورات التغييرر التري برات ال يراس الصرهيوةي 

سياسرري علررى قاعرردة ادقليررة وادكاريررة دس ائامرراع لررم يعررد بحااررة إليهرراب د سرري ما لجهررة إعررادة صررياغة النظررا  ال
رات والمتغي رررات الدا ليررة والخارايررةب د سرريما بعررد إةحسررار مصررادر التهديررد التقليديررة وسررماس  يررتالء  مررع التطررو 

قها النوعيب لي  فق  تجراه الردو  العر يرة مجتمعرةب برل تجراه منط قرة الوديات المتحدة ادميركية أمن إسرا يل وتفو 
الشرررررو ادوسرررر  ب كملهرررراب ومررررع العلررررم برررر س مسرررر لة ائامرررراع الرررروطني الرررردا لي باتررررا تشررررل السياسررررة ائسرررررا يلية 
رات الحاصررلةب وأيضررا  باتررا تجعررل مررن إسرررا يل القويررة والمقترردرة عسرراريا ب  الخارايررة وتحررد  مررن ت ي فهررا مررع التطررو 

هرررات ومصرررالج  رررة. و الترررالي فالمفارقرررة التررري وااهتهرررا مجرررر د رهينرررة ةرررزوات أ رررزا  صرررغيرة ةسررربيا  وذات توا   اص 
إسرا يل في  ين  بعد أكارر مرن  مسرين سرنة مرن التخرح   والتير ب ت مرن فري أةهرا فري الوقرا الرذ  عاةرا فير  مرن 
ر السياسرري وادقتصرراد  وائاتمرراعي  التمررز و والشرررذمةب وارردت ةفسررها فرري أمرر  الحااررة إلررى ائسررتقرار والتطررو 

% مرن سرااةها اليهرود مرن مواليردهاب ادمرر الرذ  برات يطلرب منهرا 69أكارر مرن  وادمنيب  اصة بعرد أس أصرحج
بعلحاح  سم التساؤدت المطرو ة عليها لجهة تعريف هوي تها وتحديد رقعة اةتشرارها الجيوسياسرية والديموغرافيرةب 

اريةب إلررى دولرة ورررو و الترالي التحرو   مررن دولرة ليهررود العرالم إلرى دولررة لرذاتها ولبنيتهرراب ومرن دولرة و يفيررة إسرتعم
أوسطية عادية. وما يدفع إسرا يل إلى سررورة الحسرم فري هرذه ادسريلة أيضرا  املرة المتغي ررات الدوليرة والتحرو دت 
رات الت نولوايررة والعلميررة الترري اعلررا مررن قررو ة الرردو  فرري  العالميررةب و اصررة مسررارات العولمررة ادقتصررادية والتطررو 

تها أو عرردد سررااةها أو  تررى قرردرتها العسررارية فقرر ب و ة مررا بقرردرتها العلميررة المجررا  الرردولي مسرر لة د تقرراج بمسررا 
والت نولوايرررة وادقتصررراديةب و رررالقبو  الخررراراي بهررراب هرررذا فضرررال  عرررن تررر بيرات عمليرررة التسررروية علرررى إسررررا يل إذ 

ائسررررا يلي مرررن قضرررية صرررراع علرررى وارررود إسررررا يل إلرررى قضرررية صرررراع علرررى  فرسرررا تحويرررل الصرررراع العر ررري 
دهاب ادمر الذ  مزاد في إ رااها وتوت رهرا الردا لي لمرا  ت مر  عليهرا مرن إلزاميرة تقرديم ادسرتحقاقات المطلو رة  دو 

والضرررورية لمواكحررة المتغي رررات والتحررو دت كةفررة الررذكرب إس لجهررة الحااررة لتطرروير أوسرراعها و ناهررا الدا ليررةب أو 
 لتعزيز مااةتها الخاراية.
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ضرررررورات تجررررد ةفسررررها غارقررررة  فرررري إوررررااليات ومشرررراكل الطررررابع الترررراريخي والسياسرررري إد  أس إسرررررا يل إمزاء هررررذه ال
الملتررح  لقيامهررا مررن  يرر؛ كوةهررا مجتمعررا  اسررتيطاةيا  إ الليررا ب بفعررل عوامررل القررو ة والهيمنررة والمسرراعدة الخارايررة. 

يرررة االقوميرررة وكرررل  التجرررار  ترررد   علرررى أس المجتمعرررات ادسرررتيطاةية المصرررطنعةب و اصرررة المجتمعرررات اديديولوا
رد  والدينية  العنصرية فيهاب تحتران إلرى وقرا طويرل و لرى تجاذبرات عاتيرة  ترى تسرتطيع  سرم  ياراتهراب كمرا وتيك 
ل ورررطا  ذاتيررا  دمزمررا ب إد أةرر  لرري  كافيررا  لعمليررة التغييرررب الترري  التجررار  برر س البنررى والرردوافع الدا ليررة لو رردها تشررا 

ب إلى عوامل دفع  اراية للضغ  في هذا ادتجراهب وهرذا مرا ينطبرا علرى تحتان إلى ااةب عوامل الدفع الدا لية
 إسرا يل إلى  د  كبير.

ة من التوت ر وادسرتقطا  الشرديد مرا برين مسرتواحات التسروية ومتطل حرات طبيعرة  إس إسرا يل اليو  تعيش  الة  اد 
ادسرراج يتبلرور تي رراراس أساسررياسو  الدولرة اهررل هري يهوديررة أ  إسررا يلية  هررل هري دينيررة أ  علماةيرة  ب وعلررى هرذا

رد الطريرا ةحرو إارراء مرااعرة للصرهيوةية  ادو   ويضم   ركة العلماةيين وراا  ادعمرا  والماق فرين وهرو تيرار يمه 
التقليديررةب والارراةي يضررم  اد ررزا  القوميررة اليمينيررة الشرروفينية بزعامررة اللياررود والررذ  يرررل أس مجررر د المرااعررة ولررو 

ة يشررا ل  طرررا  علررى واررود إسرررا يل بالررذاتب هررو يرردعو بالتررالي إلررى تجديررد و  يرراء الصررهيوةية. محرردودة للصررهيوةي
وقد عمل هذا التيار وما يزا  يعملب سواء بزعامة ةتنياهو أو سرواه كرل  مرا يسرتطيع للتحرالا مرع اد رزا  الدينيرة 

فرررةب للحرررد  مرررن ةفررروذ تي رررار المرااعرررة والتحرررري  عليررر  باسرررتنفا ر المشررراعر والرمرررومز الصرررهيوةية ادصرررولية المتطر 
ل إلررى تعميررا هررو ة الخالفررات السياسررية وائاتما يررة  والدينيررة التقليديررة لرردل امهررور المسررتوطنينب ادمررر الررذ  أد 
رررررات المرررررا  ررررا يجعررررل مررررن كليررررات التسرررروية أوررررح  بمجررررر د دواء لواررررع الرررررأجب فيمررررا ميو  والعرقيررررة والطا فيررررةب مم 

 مزمن ويستعصي على الشفاء.وعوارس  تد   على أة  مرا عضا  و 
 
 التجربة الحالية على بساط الماضي: – 3

لم يتمان أ   ز  إسرا يلي تاريخيا  من الحصو  على أغلبيرة مطلقرة منرذ إةشراء ال يراس الغاصرب قبرل أكارر مرن 
أ   عامررا . غيررر أس هررذه اد ررزا  ل وةهررا كلهررا منتميررة إلررى الحركررة الصررهيوةية سررواء أكاةررا يسررارية أ  يمينيررة 11

دينيررة ا  وسررطية  ول رروس التواهررات الحز يررة مجرررد أدوات أو وسررا ل سررمن المشررروع الصررهيوةي االحررز  ال بيررر 
د يصرررعب عليهرررا إقامرررة تحالفرررات ” صرررهيوةية توفيقيرررة“الرررذ  يضرررم الجميرررع   فرررعس صرررهيوةيتها عرررادة مرررا ت ررروس 

مررن أ ررزا  يسررارية ودينيررة مرراال .  وا تالفررات يبرردو  اهرهررا متناقضررا  كمررا فرري البلررداس اد رررل، كتشررايل  اومررات
ولررذل ، ةررادرا  مررا وارردت أمزمررات مررن هررذا النرروع الررذ  تجررد المنظومررة السياسررية ائسرررا يلية ةفسررها فيرر  هررذه المرررة، 

، 71/6/1276 ي؛ لم تيد ِّ ادةتخابات ائسرا يلية اد يرة المت ررة لل نيسا الااةي والعشررين، التري عقردت فري 
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. 6/4/1276ختلرررا كايررررا  عرررن ةترررا ج اةتخابرررات ال نيسرررا السرررابا التررري ُعقررردت فررري إلرررى ةترررا ج  اسرررمة. ولرررم ت
مقعردا  مقارةرة  11مقعردا ، وأصرحج  رز  أمزرو أبري  يملر   16مقعردا  مقارةرة برر  11ف صحج  ز  الليارود يملر  

الية أمزرو أبرري  بقيررادة بينرري غرراةت  يملرر  مررن النا يررة الرسررمية الشرر” الجنرررادت“مقعرردا . وأصررحج  ررز   16بررر 
مقعردا   44 ا تشايل الحاومة  غير أس ال تلة التي كاس يستطيع سمها إلى تحالف  ايسار الوس   لم ترزد عرن 

 . وكرررراس هنرررراف عشررررة ةرررروا  مررررن القا مررررة 6، والمعسرررار الررررديموقراطي 9غيشررررر  –، والعمررررل 11اأمزرو أبررري  
 64فررري  اومتررر ، ليصرررحج لديررر  العر يرررة المشرررتركة مسرررتعدوس ئسرررناد هرررذا اد رررتالا، مرررن دوس سررررورة الرررد و  

، 6، وراج 11مقعردا  االليارود  66مقعدا . أما اللياود بقيادة ةتنياهو فال تلة اليمينيرة التري تدعمر  يبلرم مجموعهرا 
   ولذل   ظَي أود  بفرصة تشايل الحاومة.1، يمينا 1يهدوت هتوراة 

مز موقعرر  بعررد أس مز ” إسرررا يل بيتنررا“أمررا  ررز   اد مقاعررده إلررى بماةيررة مقاعررد بعررد أس كاةررا بقيررادة ليبرمرراس فقررد عررز 
  فحررالرغم مررن طبيعترر  اليمينيررة ”بيضررة القح رراس“ مسررة فرري ادةتخابررات السررابقة. وقررد اعررل هررذا الحررز  مررن ةفسرر  

المتعصرحة إد أةر  تسربب فري إفشرا  تشرايل ةتنيرراهو لحاومرة يمينيرة بعرد ادةتخابرات السرابقة. والسربب أس يمينيترر  
تعارسررا مررع يمينيررة اد ررزا  الدينيررة، وتحديرردا  فرري إصررراره علررى التجنيررد ائاحررار  للحريررديم القوميررة الليبراليررة 

االمتدينين اليهود  الذ  ترفضر  اد رزا  الدينيرة  بائسرافة إلرى مطالحر  اد ررل التري يصرعب ادلترزا  بهرا، و س 
 مرراج علرررى القطررراع  كرراس يمارررن التفرراوا عليهرررا، كتشررديد الحصرررار علررى قطررراع غررزة، ومحاولرررة إةهرراء سررريطرة

 بالقوة.
لقرررد د رررل النظرررا  السياسررري فررري ال يررراس ائسررررا يلي  اليرررا  إذس فررري أمزمرررة بنيويرررة سياسرررية كبيررررة، وذلررر  مرررع فشرررل 

مقعرردا   مررن  97اد ررزا  ائسرررا يلية فرري تشررايل  اومررة تحظررى ب غلبيررة النصررا مزا رردا  وا رردا  فرري ال نيسررا ا  ا
ضرعة أوررهر، ممرا اعررل مرن المحررتم الرذها  إلررى اةتخابرات عامررة مقعرردا. وهرو الفشررل الاراةي  ررال  ب 712اصرل 

بالاة  ال  أقل من عا  دو  مررة فري تراريف ال يراس الغاصرب. ويترافرا ذلر  مرع تواير  اتهامرات رسرمية لنتنيراهو 
بالفسرراد و ياةررة ادماةررة  وهرري المرررة ادولررى فرري ترراريف ال يرراس الترري توارر  فيهررا ماررل هررذه ادتهامررات لررر ي  ومزراء 

را يلي فرري أبنرراء ادا رر  وديتر  الو يفررة  وهررو مررا يزيرد المشررهد ائسرررا يلي الرردا لي تعقيردا  وت مزيمررا . ويعررود ااةررب إسر
مررن أسررحا  هررذه ادمزمررة إلررى بنيويررة النظررا  السياسرري ائسرررا يلي، الررذ  يررنظم ادةتخابررات التشررريعية االبرلماةيررة  

كدا رة اةتخابية وا ردة. وهرو ةظرا  يعار  تماريال  ” سرا يلإ“على أساج النسبية ال املة، وعلى أساج التعامل مع 
أدو لمختلا الماوةات والقرول الحز يرة  ل نر  ُيضرعا مرن إمااةيرة أ   رز  مرن الحصرو  لو رده علرى ادغلبيرة 
المطلقررة  ويجعررل اد ررزا  ال بيرررة عرسررة دبتررزامز اد ررزا  الصررغيرة، الترري كايرررا  مررا تررتمان مررن فرررا وررروطها 

  ز  كبير من است ما  النصا  المطلو . وهذا ما ُيضعا ادستقرار السياسي د  بلد. تى يتمان أ  
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 شكالية محاكمة نتنياهو:إ – 4

أعلررن أس المستشررار القضررا ي للحاومررة منرردلبليا  17/77/1276بعررد ةحررو بررالث سررنوات مررن التحقيقررات، وفرري 
 1222و 7222و ياةرررة ادماةرررة االملفرررات قررررر تقرررديم برررالث لررروا ج اتهرررا  سرررد ةتنيررراهو برررتهم الروررروة والن صرررب 

 . و رذل  تحررو  ةتنيراهو مررن مشرتح  برر  إلرى مررتهم  وصرار أمامرر  ميرة يررو  ئبحرات براءترر  و د سرريتعرا 4222و
للمحاكمررة. رد ةتنيرراهو علررى ادتهررا  بغضررب واعتبررر ذلرر  محاولررة اةقررال ، واتهررم المحققررين برر س تحقيقرراتهم مزا فررة، 

و عةشرراء لجنررة  ارايررة مسررتقلة للنظررر فرري ادتهامررات. وفرري الوقررا ةفسرر  قرررر  وطالررب بررالتحقيا مررع المحققررين،
ةتنيرراهو ادسررتمرار فرري ممارسررة عملرر  كررر ي  للررومزراء، إذ إةرر  لرري  بمررة مررا يلزمرر  بادسررتقالة إد إذا صرردر  اررم 

عديررد مررن ةهررا ي غيررر قابررل لالسررتيناا بعداةترر   وهررو مررا قررد ي  ررذ وقتررا  طررويال  يصررل لسررنوات. وعلررى الرررغم مررن ال
% مررن 69مظرراهر التضررامن مررع ةتنيرراهو دا ررل اللياررود وأ ررزا  اليمررين  إد أس صررورت  أ ررذت بررادهتزامز. ورأل 

الجمهرور ائسررا يلي أس ةتنيراهو يجرب أس يسرتقيل مرن منصرح  بعرد تواير  ادتهامرات. كمرا أس ذلر  مرنج منافسرري 
عوس سرراعر دا يررا  إيرراه لالسررتقالة. واسررطر ةتنيرراهو فرري اللياررود فرصررة للحلررو  مااةرر  فرري الزعامررة، فهاامرر  غررد

للموافقررة علررى إاررراء اةتخابررات دا ليررة لحررز  اللياررود  ررال  سررتة أسررابيع. غيررر أس  14/77/1276ةتنيرراهو فرري 
 ساعر لم يشال فيها منافسا  قويا ، فسق  سقوطا  مدويا واستمر ةتنياهو بقيادة اللياود.

 
 حيثيات فشل نتنياهو: – 5

ي فترة الشهر التي ُمنحا ل  بتشايل الحاومة، ف عاد ادمر لر ي  ال يراس الرذ  كلرا غراةت  لم ينجج ةتنياهو ف
معلنا  فشل  في التشرايل. فلمراذا  12/77/1276بتشايلها، غير أس هذا اد ير أعاد الت ليف مجددا  للر ي  في 

 فشلا عملية التشايل 
” و ردة وطنيرة“أةر  فري  را  تشرايل مرا يسرمى  اومرة أود و كاس هناف إصرار من ةتنياهو علرى ر اسرة الرومزراء، و 

بالشراكة مع أمزرو أبي ، فيجرب أس يبردأ هرو أود  للسرنتين ادوليرين  بحجرة أةر  يملر  ت رتال  أكبرر  ودةر  يريرد أس 
 يوفر لنفس  وحاة أماس من ا تما  إ الت  للمحاكمة بتهم الفساد و ياةة ادماةة.

ةت  ر ري   رز  اأمزرو أبري   أس ياروس أود  فري  الرة تشرايل مرا يسرمى باةيا و كاس هناف إصرار من ااةب غا
، باعتحرراره الحررز  الفررا ز فرري ادةتخابررات، بررم إس مبررررا  أساسرريا  ئةشرراء هررذا الحررز  كرراس ”و رردة وطنيررة“ اومررة 

 إمزا ررة ةتنيرراهو عررن الحاررم. وكرراس بمررة رغحررة قويررة لرردل وررريَاي غرراةت  ادساسرريين ايررا ير دبيررد وموورري  يعلرروس 
 بعد  العمل تحا قيادة ةتنياهو.
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بالاا و لم ينجج ةتنياهو في سم ليبرماس إلى ت تل  اليمينري، وذلر  بسربب الفجروة الواسرعة فري التفراهم  رو  عالقرة 
الررردين بالدولرررة، وتحديررردا  تجنيرررد المتررردينين اليهرررود االحريرررديم  فررري الخدمرررة ادلزاميرررة  وكررراس ذلررر  وررررطا  أساسررريا  

 بات على أساس .لليبرماس  اا ادةتخا
رابعا و لم ينجج غاةت  في سم ليبرماس إلى ت تل ، بالرغم من  صو  تقرد  كبيرر فري المفاوسرات بينهمرا. إذ إس 

صرروتا ، كرراس بحااررة إلررى وررحاة إسررناد تقرردمها القا مررة العر يررة المشررتركة. وهررو مررا يصررعب  97تجرراومز  ررااز الررر 
أو اهرة معاديرة. كمرا أس ذلر  ” طرابورا   امسرا  “لقا مة العر ية على ليبرماس اليميني المتطرا قبول  والذ  اعتبر ا

القررررول اليمينيرررررة اد ررررررل لرررررو رسررررري بهاررررذا ورررررراكة. بائسرررررافة إلرررررى أس  رررررز  ” قصرررررا“كرررراس سيضرررررع  تحرررررا 
ه إمرا  يرارا  ميقترا ، أو أةر  يسرتخد  ” الجنرادت“ لري  ميراد  إلرى ادعتمراد فري تشرايلت  علرى ائسرناد العر ري، وَيعردر

 عن ا تما  قبول  ك داة للضغ  على ةتنياهو للقبو  باوتراطات . ائعالس
عضرروا  فررري ال نيسررا ول ررن مرررع  97 امسررا و لررم تررنجج ف ررررة تشررايل  اومررة أقليرررة، ترردير الحاررم برردعم أقرررل مررن 

صعو ة إسقاطها من ال تلة المنافسة. وسبا لحاومات إسرا يلية أس أديرت بحاومرات أقليرة، مارل  اومرة اسرحا 
ي عملا سنتين كحاومة أقلية، و اومة واروس التي عملا في أبناء فترة فر  ادرتحراي مرع قطراع غرزة  رابين الت

  .7666كما أدت  اومة بيري  اليمين كحاومة أقلية بعد مقتل رابين اتشرين الااةي 
عندما أ ذ غاةت  يناقش  يرار تشرايل  اومرة أقليرة، تعررا لهجرو  كبيرر مرن أطرراا صرهيوةية مختلفرة وعلرى 
رأسررها ةتنيرراهو، الررذ  قررا  إةرر  إذا تشررالا هاررذا  اومررة فسرريحتفلوس فرري طهررراس وغررزة ورا     وذكررر اس ااررراء 
اةتخابررات بالاررة كاربررة ل ررن تشررايل  اومررة أقليررة برردعم القا مررة العر يررة كاربررة أكبررر. وعقررد ةتنيرراهو مرريتمرا  طار ررا  

لتشرررررايل الحاومرررررة. و النسرررررحة ” رهرررررابيينالعرررررر  ائ“لحز ررررر  هررررراام  رررررز  أمزرو أبررررري  دةهرررررم سررررريعتمدوس علرررررى 
التي يمر بها ال يراس ائسررا يلي فري ” ادمن القومي“للمعترسين فعس  اومة أقلية د تقدر على موااهة تحديات 

 هذه المر لة.
بحير؛ ياروس أ ردهما فعراد  واآل رر معطرال ، ” الرأسرين“سادسا و لم ينجج اقتراح الر ي  ريفلين في تشايل  اومرة 

يهررا ةتنيرراهو أود  إلررى  ررين اةتهرراء محاكمترر   و عررد ميررة يررو  إذا لررم ُيببرررأ يحررا لغرراةت  أس يصررحج الررر ي  ويارروس ف
 الفعلي للحاومة.  ي؛  الا اعتراسات قوية دا ل أمزرو أبي  دوس ذل .

 
 عادة التفويض للكنيست:إ – 6

اومرة، توارب علرى الرر ي  ةقرل بحسب القاةوس ادساسي ائسرا يلي، و عد فشرل ةتنيراهو وغراةت  فري تشرايل الح
يومررا  أس يشررال  اومررة تحظررى  17التفرروي  بتشررايلها إلررى ال نيسررا،  يرر؛ يماررن د  عضررو كنيسررا  ررال  
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ةا حررا  أو أكارررر. وهررو أمررر مسرررتحعد ارردا . وهرررذا يعنرري أس ال يرراس ائسررررا يلي كرراس دبررد لررر  مررن  ررروا  97بت ييررد 
الررأ  فري هرذا السرياو إلرى تحسرن محردود فري فررا  . وقرد اورارت اسرتطالعات1/1/1212اةتخابات بالاة فري 

 12مقعرردا ، وترااررع سررييل فرري فرررا اللياررود ليحصررل علررى ةحررو  11أمزرو أبرري  بررالفومز ليحصررل علررى ةحررو 
مقعردا . وهرذا د يافري أيضرا  لتشرايل  اومرة ب غلبيرة  69مقعدا . وهذا ما قرد يوصرل كتلرة يسرار الوسر  إلرى ةحرو 

تمرار ادمزمرة السياسرية، بعرد ادةتخابرات الاالارة، وهرذا قرد يردفع اد رزا  السياسرية المقاعد. مما يفتج المجرا  دسر
 مر واقع.أفي ةهاية المطاا لالستسال  والد و  في توافقات تيد  لتشايل  اومة 

أمرررا اد تمرررا  الاررراةي الرررذ  كررراس متررروفرا  فهرررو الرررذها  إلرررى اةتخابرررات رابعرررة إس لرررم يرررتم التوافرررا. ودح فررري ادفرررا 
بال؛ مرتح  بتغيرر مرزان وموقرا النا رب ائسررا يلي باتجراه إمزا رة ةتنيراهو وتراارع  ظروب الليارود بشرال  ا تما 

أكبررر إذا لررم يررنجج ةتنيرراهو فرري تبر ررة ةفسرر   ررال  الميررة يررو  المحررددة. و التررالي تعررا م  ظرروب أمزرو أبرري  فرري 
ةتنيررراهو إمرررا بتبر رررة ةفسررر ، أو تشرررايل الحاومرررة. كمرررا أةررر  بررردا مرررن غيرررر المسرررتحعد ا تمرررا  رابرررع وهرررو أس يرررنجج 

على السا ة ائسررا يلية تردفع باتجراه إعرادة اةتخابر . وهنرا يبررمز ا تمرا  سرعي  لتحقيرا ” منجزات“بمحاولة تحقيا 
مررن  رال  وررن  عردواس واسررع علرى قطرراع غرزة أو الجبهررة الشرمالية، أو تنفيررذ اغتيرادت ةو يررة لقيررادات ” بطرودت“

 المقاومة.
س تعتررا اد رزا  بفشرل منظومتهرا السياسرية، وتترداعى إلرى تغييرر ورروي العمليرة أ، فهرو أما اد تما  الخرام 

لرى ادةتخرا  المحاورر لرر ي  الرومزراء، أو إعطرراء إادةتخابيرة، لتجراومز ُمعضرالت التعطيرل الناورية عنر   كررالعودة 
 وغيرها.… مزايا  اصة للحز  الفا ز
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المشرررهد السياسررري الرررراهن فررري إسررررا يل، غيرررر مسررربوو فررري الحيررراة السياسرررية ائسررررا يلية. فمنرررذ ةشررر ة ياررراد ياررروس 
إسررررا يل  عجرررز معسرررار الليارررود و لفررراؤه وكرررذل  عجرررز معسرررار يسرررار الوسررر  و لفررراؤه بزعامرررة بنيرررامين ةتنيررراهو 

العشررين فري ةيسرراس و ينرى غراةت ، عرن تشرايل  اومررة و ردة وطنيرة بعرد ارولتين اةتخررابيتين لل نيسرا الحراد  و 
، ولل نيسرررا الاررراةي والعشررررين فررري ايلرررو  مرررن العرررا  ةفسررر ، وهرررو ادمرررر الرررذ  اعرررل مرررن الضررررور   رررل 1276

، وهارررذا  1212كذار  1ال نيسرررا ةفسررر ، و قررررار إارررراء اولرررة بالارررة دةتخابرررات ال نيسرررا الاالارررة والعشررررين فررري 
لتررالي تتماررل مظرراهر ادمزمررة السياسررية فرري كيرراس وررهدت إسرررا يل بررالث اررودت اةتخابيررة فيمررا يقررر  مررن العررا . با

العردو فري معادلررة الضرعا الرذ  تعرراةي منر  كرل التيررارات السياسرية، والتري أفضررا إلرى عرد  قرردرة أ  منهرا علررى 
تشررايل الحاومررة، و التررالي فررعس ال يرراس يخضررع لحاومررة تسرريير أعمررا  لمرردة تقتررر  مررن العررا . مررن ةا يررة أ رررل، 
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مررة دسررتورية وقاةوةيررة وسياسررية فرري كس وا ررد، فمررن النا يررة الدسررتورية تعنرري ادمزمرررة فررعس ادمزمررة الناوررية هرري أمز 
الراهنررة أس الدسررتور أو قررواةين ادسرراج المعمررو  بهررا فرري إسرررا يل، كبررديل للدسررتور الماتررو ، ليسررا قررادرة علررى 

عرررن مخيلرررة   ررل ائوررراالية السياسرررية القا مرررة فررري المشرررهد ائسررررا يلي، ويعرررود ذلررر  إلرررى أس هرررذه ادمزمرررة  رارررا
واسرعي القررواةين الدسرتورية ولررم يتنحر وا بعمارراس  ردوبها علررى هرذا النحررو. أمرا مررن النا يرة القاةوةيررة، فرعس القررواةين 
والسروابا القضرا ية فرري إسررا يل ليسرا كافيررة لمعالجرة ادمزمرة، كمررا أس المحامرة العليرا ائسرررا يلية لري  بمقرردورها 

لجتهررا، ذلرر  أس القرراةوس ائسرررا يلي ادسرراج للحاومررة يترريج إاحررار التررد ل فيهررا علررى النحررو الررذ  يماررن مررن معا
الررومزير الررذ  توارر  لرر  تهررم انا يررة علررى التخلرري عررن منصررح ، وذلرر  إمررا مررن  ررال  ر رري  الررومزراء الررذ  يمنحرر  
القرراةوس هررذه الصررال ية، وأمررا فرري  الررة تقرراع  ر رري  الحاومررة عررن القيررا  بهررذه المهمررة، فررعس المحامررة العليررا 

لية قرررادرة علرررى إصررردار قررررار يجبرررر ر ررري  الرررومزراء علرررى عرررز  الرررومزير المرررتهم برررتهم انا يرررة مرررن  رررال  ائسررررا ي
ادستقالة. أما فيما يتعلا بالمركز القاةوةي لر ي  الومزراء فرعس الحالرة مختلفرة تمامرا ،  ير؛ يحظرى ر ري  الرومزراء 

تهرا  انا يرة سرده  برل وادسرتمرار بصال ية ادستمرار فري أداء مهامر  وممارسرة صرال يات  رغرم تواير  د حرة ا
في موقعر  طروا  فتررة التقاسري بمختلرا مسرتوياتها ودرااتهرا، إلرى أس يابرا القضراء إداةتر  بشرال برات وةهرا ي، 
وفي هذه الحالرة فرعس بمرة طرريقتين لعرز  ر ري  الرومزراء بعرد إداةتر   ادولرى عرن طريرا ال نيسرا فري  را  ترزامن 

غلبيررة، أمررا الااةيررة فحعررد صرردور  اررم قضررا ي ةهررا ي يرردين ر رري  الحاومررة ائداةررة مررع وصررمة العررار وذلرر  باد
بارت ررا  مخالفررات انا يررة فيتواررب عزلرر . وفرري  ررين أس الررومزير المسررتقيل أو الررذ  أابررر علررى ادسررتقالة، بسرربب 

ودة تقرديم د حررة اتهرا  انا يررة سررده، يمانر  العررودة إلررى منصرح  بعررد تبر ترر ، فرعس ر رري  الررومزراء د يسرمج لرر  بررالع
إلرى منصررح . والحررا  أةرر  فرري إسررا يل فرري اللحظررة الراهنررة مررن تطرور ادمزمررة السياسررية، د تواررد اهررة قاةوةيررة أو 

بنيررامين « تسرريير ادعمررا »قضررا ية مخولررة وفقررا  للقرراةوس أو قرراةوس أسرراج الحاومررة  للتررد ل لعررز  ر رري  ومزراء 
ن ممارسرة مهرا  منصرح  عقرب تواير  د حرة اتهرا  ةتاةياهو أو إاحاره علرى ادسرتقالة، مرا لرم يشرعر هرو برالحرن مر

باد تيرا  و ياةررة ادماةرة والرورروة اليرر  محاوررة. و رررغم ائطرار القرراةوةي والدسررتور  الرذ  يقررا  لرا هررذه ادمزمررة 
فرررعس الفررراعلين السياسررريين ادساسررريين الرررذين يشرررغلوس المشرررهد الرررراهن، يتحرررادلوس علرررى الصرررعيد السياسررري توايررر  

آل رررر ب ةررر  هرررو مرررن يقرررا وراء ادمزمرررة الراهنرررة  فبنيرررامين ةتاةيررراهو ي  رررذ علرررى غررراةت  مز ررريم ادتهامرررات أ ررردهم ل
ب ةرر  السررربب فررري تعطيررل تشرررايل  اومررة و ررردة وطنيرررة دةرر  يررررف  تحرراد  موقرررع ر ررري  « أمزرو أبررري »تحررالا 

ا يلي، الررومزراء بالتنرراو  مرررع ةتاةيرراهو، الررذ  صررردر فرري  قررر  د حررة اتهررا  انا يرررة مررن قبررل المررردعي العررا  ائسرررر 
رررل ةتاةيررراهو المسرريولية فررري ةشرررو  ادمزمررة الراهنرررة بسررربب رفررر  « أمزرو أبررري »و الماررل فرررعس مز ررريم تحررالا  يحم 

ادسررتقالة والحقررراء فررري منصرررح  رغرررم اتهامرر  وادسرررتمرار فررري صرررراع  مرررن أاررل تعزيرررز موقفررر  فررري موااهرررة النيابرررة 
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ى  صررراةة مرررن ال نيسرررا المقبرررل والقضررراء برررعاراء محاكمتررر  أبنررراء ورررغل  المنصرررب، وتطلعررر  إلرررى الحصرررو  علررر
رررل ةتاةيررراهو صرررديق  و ليفررر  السرررابا أفيغررردور  برررافتراا  صرررو  معسررراره علرررى ادغلبيرررة، وفررري السرررياو ذاتررر  يحم 
ليبرمرراس المسرريولية عررن ادمزمررة الراهنررة  دمتناعرر  عررن الررد و  فرري  اومررة يرأسررها ةتاةيرراهو بالتحررالا مررع القررول 

ررل ةتاةيرراهو المسرريولية بسرربب إصررراره علررى التحررالا مررع اليمررين  الدينيررة المتشررددة، فرري  ررين اس هررذا اد يررر يحم 
الررديني المتشرردد. و ذا مررا ةحينررا ااةحررا  دورة ادتهررا  وادتهررا  المضرراد عررن المسرريولية فرري ةشررو  هررذه ادمزمررة، فررعس 

يماررن السرريا  الررذ  يشررغل العديررد مررن المحللررين ائسرررا يليين وغيرررهم، هررو مررا إذا كرراس بمررة مررن التغييرررات الترري 
 إد الها على النظا  السياسي في إسرا يل بمقدورها الحيو  دوس ةشو  وت رار مال هذه ادمزمة.

لقررد تفاوتررا ائاابررة عررن هررذا السرريا  مررا بررين مييررد لواررود ةررن قرراةوةي أو قاعرردة قاةوةيررة تترريج للمحامررة العليررا 
ا  انا يرة، بردد  مرن ادعتمراد علرى ائسرا يلية أس تحظى بصال ية عز  ر ي  الومزراء الرذ  توار  لر  د حرة اتهر

موقفرر  الشخصرري وتقديراترر  الذاتيررة بالشررعور بررالحرن مررن ممارسررة مهامرر . والحقيقررة اةرر  مررن الصررعب الحسررم فرري 
عملية تحديد الطريقة ادةتخابيرة المالرى للنظرا  الرديمقراطي وورال ، وطحعرا أكارر صرعو ة أس يرتم تر طير ذلر  فري 

وسرياو، بحيرر؛ ةسرتطيع أس ةقرررر مرا هرري الطريقرة المالررى أو ادقرل سررررا  قالرب ةظررر  يصرلج ل ررل مزمراس ومارراس
مرررن برررين الطررررو المعروسرررة. فل رررل طريقرررة ومبنرررى سرررلبيات  و يجابياتررر  وسرررياقات  التاريخيرررة والاقافيرررة. ود يمارررن 

 ، إ ضاعها دعتحارات معيارية عالمية، فهي ليسا قيمة بحرد ذاتهرا برل وسريلة لتحقيرا كرل مرا يصربو إلير  النظرا
 وهو ادستقرار.

فشرررل الطريقرررة ادةتخابيرررة أو النظرررا  الرررذ  تيسسررر  متعلقرررة أود وقبرررل كرررل وررريء بالاقافرررة  وأتحقرررى عمليرررة ةجررراح 
السياسرية ولرري  بقردرتها البنيويررة والو ا فيرة فقرر . فمرراال، ورالا عمليررة ا تيرار طريقررة ادةتخابرات ووررال النظررا  

للسررياو الترراريخي والاقررافي الررذ  ةشرر ت فرري  لرر  والمشرراكل والقضررايا الررديمقراطي فرري ال يرراس الصررهيوةي اسررتجابة 
التررري ارتحطرررا بررر . فالطريقرررة ادمريايرررة كاةرررا سررررورية لعمليرررة بنررراء ادمرررة وتمارررين النظرررا  الفررردرالي. والطريقرررة 
ع ائسرا يلية ارغرم النقراإ الردا ر  ولهرا اآلس وتاريخيرا  كاةرا  يويرة مرن واهرة ةظرر الدولرة الفتيرة لصرهر مجتمر

المهرراارين الوافرردين فررري مر لررة تاريخيرررة لررم يارررن مقبررود فيهرررا فرري  رررل بنرراء الدولرررة اولرري  ادمرررة  مررن ممارسرررة 
س العمررررل السياسرررري والمرررروارد ادقتصررررادية اةصرررربا علررررى عمليررررة بنرررراء الدولررررة واسررررتيعا  "السياسررررة الصرررررا ية د

يرة ائصرالح السياسري فري إسررا يل ساسري. وقرد ركرز التيرار الموار  لعملأالقادمين وصد الخطرر الخراراي بشرال 
عرراءه  ررو  أس العوامررل البنيويررة الترري فرسررتها طريقررة ادةتخابررات النسرربية هرري الترري مزاررا السياسررة ائسرررا يلية اد  

لررررى سرررقوي  اومررررات قبرررل موعرررردها، ومرررن بررررم  رررل البرلمرررراس، و صررررو  إدت أفررري  الررررة مرررن عررررد  ادسرررتقرار، و 
ضررررار  المصرررالج. بالترررالي إس الخرررر  البيررراةي المتعارررر هبوطررررا اةقسرررامات  ز يرررة وةشررروء أ ررررزا  كايررررة  بسررربب ت
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وصررررعودا فرررري مواقررررا اد ررررزا  والتيررررارات وال تررررل السياسررررية فرررري إسرررررا يل، والترررر راج المتواصررررل فرررري ت تيااتهررررا 
لررى ادمزمررات البنيويررة الترري تررتحام فرري بنيررة ال يرراس ائسرررا يلي، وباةيهررا إولررى وتحالفاتهررا اةمررا يعررود فرري الدراررة اد

دات التي باتا تحام عمليرة التسروية برمتهرا. وبالاهرا اسرتفحا  التطررا لردل المجتمرع "ائسررا يلي" وصرعود التعقي
اليمين الصهيوةي بشقي  العلمراةي والتروراتي دا رل الوسر  اليهرود  فري  رل  الرة مرن الالمحرادة الدوليرة تجراه مرا 

دةشرداد الرردولي إلررى مررا يحرردث فرري عرردد مررن يجرر  فرري ادراسرري الفلسررطينية المحتلررة. ورابعهررا  الررة ادةشررغا  وا
ر للدولررة الصررهيوةية المزيررد مررن ادسررتقطا  الحرراد لصررالج ت تيررل البررير المشررتعلة فرري عالمنررا العر رري، وهررو مررا وف رر

قول اليمين و سعاا التيارات ذات النزعرة التسرووية  المتواسرعة الحضرور أصرال. ويتمارل  رام  هرذه ادسرحا  
العمررل ائسرررا يلي وتحولرر  إلررى مررا سررمي لياررود رقررم ابنررين و لررى  ررز  اةتهررامز  مررن  فرري ادةهيررار الحقيقرري لحررز 

س ائمزدواايرة الملتحسرة مرا برين  ز ري الليارود إالطرامز ادو ، ومع  أ زا  ما يسمى بر"اليسار الصهيوةي". كذل  
 تررى  ررو  إتجرراه  برري ب لررم تعررد ترردور  ررو  واهررة التسرروية السياسررية ود  ررو  ادقتصرراد ائسرررا يليب ودأمزرو أو 

ساسريين بنسرحة كبيررة مرن النا يرة اديديولوايرةب بناء الدولة اليهودي ةب  ي؛ الردد ل تشرهد علرى تقرار  الحرز ين اد
و يرر؛ لررم يعررد أ رردهما يرريمن برر را إسرررا يل ال املررة واآل ررر يرررف  هررذا ائيمرراسب كمررا إس الر سررى بتقسرريم مررا 

وس ك رر وتحرو   الخرالا الجروهر ب برين الطررفينب إلرى  رالا لم يعد  ارا  على طررا د” أرا إسرا يل“يسم ى 
 و  ادسلو  وال مي ةب د إلى  الا  و  المبدأ والعقيدة. ومن هنرا كراس الرهراس علرى ةتنيراهو رهاةرا  علرى رقعرة 
اسررتناد ايوسررتراتيجي أوسررع. ل ررن علررى الرررغم ممررا تقررد   فررعس  لألسررلو  فرري دولررة عنصررري ة وطا فيررة ماررل إسرررا يل 

ة غيرر سررييلة لتروفير أسرحا  التنررا ر وعرد  ائامرراع. ومرن برين مظرراهر هرذا التنرافر العالقررة المتروت رة وغيررر أهمي ر
المسررتقر ة عمومررا  مررا برررين ر اسررة الحاومررة ور اسررة أركررراس الجرريش ائسرررا يلي امالمررا  صرررل فرري السررابا مررا برررين 

عدواةيررة بعيرردة المرردل لرردل ر يسرر  ركرراس  أمنرروس وررا اف الررذ  كشررا عررن واررود مشرراريع ةتنيرراهو و ررين ر رري  اد
سرررد سررروريا ولبنررراس بشرررال  ررراا بمرررا يتجررراومز  ررردود اللعحرررة الدولي رررة ائقليميرررة المسرررموح بهرررا ب ومرررن برررين هرررذه 
المظاهر أيضا  العالقة برين المتردي نين والعلمراةيينب  ير؛ د ظنرا أس ةقطرة الصرراع مرا برين الجراةبين وصرلا إلرى 

ل محامة العد  ائ سرا يلية لصرالج العلمراةيين للمرر ة ادولرى فري تراريف ال يراسب ادمرر الرذ  أد ل ذروة اديدة بتد  
إلررى اسررطرار ال نيسررا للتعامررل مررع قضرري ة تجنيررد طررال  المرردارج الدينيررة اليهوديررة مررن  ررال  رؤل وةظري رررات 

هررة إلغرراء الررذ  يررنظ م عملي ررة تجنيررد هرريدء الطررال  ب أو لج” قرراةوس طررا “متناقضررةب سررواء لجهررة تنفيررذ مررا سررم ي 
ساسررر . وفررري هرررذا المجرررا  تررررل الجهرررات العلماةيرررة أس ادمتيرررامزات التررري يحظرررى بهرررا أمشرررروع هرررذا القررراةوس مرررن 

رحة ديني را  تررل أس موقرا  ل اةتهاكرا  لمعرايير الديموقراطيرةب فيمرا أس  الجهرات الحريديرة المتعص  المتدي نوس اليهود تشا 
 لى موقفها العدا ي النها ي من المتدي نين.اد زا  العلماةية من هذا القاةوس إة ما يد   ع
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سررات ائسرررا يلية و لررى فرررا وررروي  اسررة أد ت إلررى تعطيررل كليررة عمررل الميس  مررن الملفررا أس هررذه الخالفررات الحس 
لعحرررة دا لي رررة اديررردة تسرررتنزا القرررول الحز ي رررة ال بررررل وترغمهرررا علرررى القبرررو  بسياسرررات تتنررراق  مرررع مصرررالحها 

د اسررتقرار  ررا يهررد  ررةب مم  ها علررى رأج السررلطةب ويضررعها أمررا  مخرررن و يررد مررن المرر مزو وهررو مخرررن مررا يسررم ى الخاص 
  اومات الو دة الوطنيةب التي تتحو   مع مرور الوقا إلى مشالة بدد  من أس ت وس  ال .

بم ة مظهر ك ر من مظاهر أمزمة الن ظا  الصهيوةي البنيوية وهو اةعدا  ائاماع في اليمرين أو اليسرار علرى  رد  
ب علررى مزعامررة وطنيررة واسررحة ومقبولررة. وعلررى  لفي ررة مررا تقررد   د بررد  مررن طرررح السرريا و كيررف يماننررا قررراءة سررواء

أمزمرررة النظرررا  الصرررهيوةي فررري عمقهرررا البنيرررو  والموسررروعيب ومرررا هررري بالترررالي تجل يرررات هرررذه ادمزمرررة علرررى واقعنرررا 
 ادقليمي العر ي وائسالمي 

 
 العناصر البنيوّية لألزمة:  -8
 ود دستور:عدم وج  -أ

 ولهرا كراء العديرد مرن  ود ترزا  تختلرا  تعد  مس لة وسع دستور في إسرا يل من أكارر المسرا ل التري ا تلفرا 
ادطرررراا الحز ي رررة والسياسررري ة والعقا دي رررةب ولهرررذا د يمارررن النظررررر إليهرررا فررري إطرررار صرررراع العلمررراةيين والمترررردي نين 

الصرهيوةية قبرل قيرا  الدولرة المنشرودة. وكراس مز ريم الحركرة  فحسب. فلقرد كراس لهرذا الخرالا ارذور دا رل الحركرة
أفضرل “الصهيوةيةب تيودور هرتسلب يرل أس على الحركة الصهيوةية أس ت ل ا لجنة مرن رارا  القراةوس لصرياغة 

 ”.دستور عصر  ممانب بشري أس ياوس ذا طبيعة مرةة ومعتدلة
ررا أصرردرت الجمعي ررة العامررة لألمررم المتحرردة مشررروع تقسرري م فلسررطينب سررم نت  إلتررزا  كررل  مررن الرردولتين العر ي ررة ولم 

سررة  واليهودي ررة برر س تقررو  الجمعي ررة الت سيسرري ة فرري كررل  منهمررا بوسررع دسررتور ديمقراطرري يافررل  مايررة ادمرراكن المقد 
و قرروو ائةسرراس. وقررد اةقسررما القررول السياسررية فرري إسرررا يل مررا بررين ميي ررد ومعررارا لوسررع دسررتور وكرراس ل ررل  

اةيدهب إذ كررراس المعسرررار الرررديني سرررمن الفريرررا المعررراراب وأي رررده فررري ذلررر   رررز  محرررا  أكبرررر فريرررا  ججررر  واسررر
ررا أ رررزا   يررروت والصررهيوةيوس العموميررروس والمحررا  والحرررز  الشرريوعي ائسررررا يلي  اد ررزا  السياسرري ة كةرررذاف. أم 

ل ائرادة اراكرراح  ف اةررا تيي ررد وسررع دسررتور ماتررو . وكاةررا اد ررزا  الميي رردة ترررل أس الدسررتور الماتررو    يشررا 
الررة للحيلولررة دوس اسررتبداد ادغلبي ررة فرري البرلمرراس  فرري موااهررة ادقلي ررةب كمررا وأةرر  ادداة  ال نيسررا  المالررى والفع 

رررا الو ررردة والتماسررر  فررري المجتمرررع ويعتبرررر ادداة الفضرررلى لتحديرررد  رررة لألفرررراد ويحق  ال فيلرررة بصرررياةة الحري رررات العام 
 السياسة التر وية والتعليمية.
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ومرن سرمن  دا مرا  اد رزا  الدينيرة التري رأت  م ا الفريا المناه  لوسع دستور وهرو الفريرا ادغلرب وادقرول أ
متها  رز   أس التوراة يجب أس ت وس دستور هذه الدولة  محرا   ومن سمن  أ زا  علماةية أ رل كاس فري مقرد 

قيرا  بهرا ومرن أهم هرا تجميرع يهرود العرالم فري بزعامة بن غوريوسب التري رأت أس علرى هرذه الدولرة مهامرا  يجرب ال 
ال يرراس العبررر  والعمررل علررى اسررتيعابهم وترروفير ادمررن العسررار  وائقتصرراد  فيرر . كمررا أس وسررع الدسررتور مررن 
ور ة  تقييرد  ريرات القيررادات السياسرية بصردد الممارسرات القمعيررة التري قرد تراهرا سرررورية سرد غيرر اليهرود  تررى 

 يليةب والمقصرود بهررم العرر . هررذا بائسرافة إلررى أس وسرع الدسررتور يعنري تقييررد  ريررة ولرو  ملرروا الجنسرية ائسرررا
الدولرررة فررري مرررا يتعل رررا برقعرررة ادرا التررري تحتل هررراب ويعنررري الحرررد مرررن قررردرة السياسررريين علرررى التالعرررب فررري مجرررا  

. هررذا عمليررات التهويررد وائسررتيالء علررى أراسرري وممتل ررات أصررحا  ادرا الشرررعيين مررن العررر  الفلسررطينيين
سررة العسررارية ائسرررا يلية الترري تقررو   ةاهيرر  عررن أس وسررع الدسررتور قررد يرريد   إلررى وسررع قيررود علررى دور الميس 

 بالدور ادبرمز في تنفيذ استراتيجيات السياسة الخاراية.
 
 أزمة اليديولوجيا الصهيونية:  -ب

رر  الدولررة ا ديررديولوايب إذ يبرردو أس الصررهاينة لررم تتعررر ا الصرريغة الصررهيوةية ادساسررية الشرراملة بعررد بلفررور لتوا 
رررر  الدولررررة  الترررروطينيين كرررراةوا واعررررين لحقررررا ا الموقررررا فرررري فلسررررطينب ولصررررعو ات ادسررررتيطاسب كمررررا لررررم ياررررن توا 
الصهيوةية يعنيهم من قريب أو من بعيد ما داما تيد   ادغراا المطلو رة منهراب مارل إبعراد يهرود وررو أورو را 

ررلا إليهررا عررنهم والقيررا  برردور المرردافع عررن المصرر الج ادسررتعمارية ادمبرياليررة. ولعررل  الصرريغة المراوغررة الترري توص 
المنظ مة الصهيوةية العالمية بش س ادستيطاس كاةرا محاولرة للتوفيرا برين كرل  الصرهاينة والجمرع بيرنهم وراء الحرد 

د وررال الدولررة الصرررهيوةيةب ود وررال مل يرررة ادرا ود  اددةررى الصررهيوةي المطلرررو . فالهرردا هنررا لرررم يعررد يحرررد 
المال ائاتما يرة أو العقا ديرة الظراهرة أو ال امنرةب و ة مرا تحرد ث فقر  عرن الحصرو  علرى أرا فلسرطين اأرا 
إسرا يل  كي ت وس مل ا  للشعب اليهرود  بشرال مربهم ومجرر د. ولهرذا يصرعب الحردي؛ عرن يمرين أو يسرار دا رل 

س أمزمرة اديرديولوايا تظهرر أيضرا  أى الحرد اددةرى. كمرا الحركة الصهيوةيةب فمن النا ية البنيوية يت فا الجميع عل
في صعو ة ائاابة عن السريا  الجروهر  وادساسريو هرل الصرهيوةية قيمرة دينيرة أ  قيمرة علماةيرة  كريير  درعري 

س سررجن دةتهاكررات ماليررة وتزويررر مسررتندات يقررو و أالررز يم السررابا لحررز  ورراج اليهررود  الشرررقيب والررذ  سرربا 
والحا ررا  عوفررديا يوسرراب الررذ  كرراس الررز يم ”. قيقيرروس هررم الررذين يحررافظوس علررى ورررا ع الترروراة الصررهيوةيوس الح“

ر  إلرى المحراكم العلماةيرة الخاصرة بالدولرةب  رر القضراة العلمراةيين وكرل  مرن يتوا  الرو ي المطلا لحرز  وراجب ياف 



 

51/04/0000  
(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  

(509رقم )                  
    

       
 

16 
 

ل نيسرراب مررالهم ماررل والجرردير ذكررره أس ةررو ا   ررز  ورراج فرري ا”. غرروييم“ويصررا المهرراارين الررروج بادغيررار 
 ادمل في ال نيساب أو أةهم يغادروس القاعة.”  هاتيافا“د يقفوس عندما يعزا ةشيد الدولة  العر  

تحا لرواء الصرهيوةيةب فقرد فشرلا فري الوصرو  إلرى ال نيسرا  7666أم ا اد زا  التي  اسا ائةتخابات عا  
دة  ” تسرروميا“بينهررا  رررز  % مررن ادصررروات  ومرررن 6ب7ارغررم أس ةسرررحة الحسررم د تتجررراومز  االصرررهيوةية المتجرررد 

بزعامرة ر رري  ادركراس ادسرربا الجنررا  رفا يررل إيترراسب و رز  الطريررا الاالر؛ بزعامررة الجنررا  افيغررودور كهالةرري  
تهررا التمايليررة ماررل  ررز  مفرردا  االررديني القررومي الصررهيوةي الررذ  إةخفرر  تمايلرر  ب  أو أةهررا فقرردت ال ايررر مررن قو 

 لياود واةسحا  كتل من  مال  ز  الوس  وواج وغيشر االجسر  بزعامة دافيد ليفي.ةاهي  عن تمز و ال
مررن هررذا المنطلررا يماننررا الحرردي؛ عررن ورررذمة الهويررات الدينيررة والقوميررة والسياسررية. فرري إسرررا يلب و التررالي عررن 

ن مرررن ا تررواء التناقضرررات الدا ليررة المستشرررريةب إلررى   رررد  التصرررريج ترا رري قحضرررة الصررهيوةية التررري لررم تعرررد تررتما 
بالحدي؛ عن مر لة ما بعد الصهيوةية وعن سرورة تبن ي هوي ة إسررا يلية فقر ب وعرن سررورة تحرو   إسررا يل إلرى 

 دولة ورو أوسطية عادية.
لقرررد تغي رررررت وتفت تررررا الصرررورة ادسررررطورة الم مولرررة لتحررررل  محل هررررا صرررور أ رررررل عديررردة ل ررررل   منهررررا “يترررابع فيقررررو و 

دين دينيررا  االحريررديم  والقرروميين الرردينيين اغرروإ ايمرروةيم  والتقليررديين ورررعيتها... بررين اليهررود  وا لعر رريب والمتشررد 
والعلماةيين وغيرهم مم ن تمتد  اذورهم إلى أصو  عرقية مختلفرة مارل السرفاراديم وادورانامزيم والمهراارين الرروج 

 وادبيو يين االفالوا  وغيرهم.
ل هررذا التفت ررا للصرريغة ائسرررا يلية إ لررى تشرررذ  بررين بقافررات وطوا ررا مختلفررةب ولهجررات متحاينررةب ومواقررا وقررد أد 

متصارعة تجاه الدولة اليهودية. و التالي يرل ال ايروس اس هذه ادةشرقاقات تيه رل لحردوث اةفجرارات عنيفرة دا رل 
برررين المتررردينين والعلمررراةيين فررري إسررررا يل ورررا ع ” الحرررر  ادهليرررة“المجتمرررع. ومنرررذ ذلررر  الحرررين أصرررحج مصرررطلج 

سررتعما ب بررل وأكاررر مررن هررذاب برردأ الحرردي؛ عررن ا تمررا   صررو  اةقررال  عسررار  وصررراع انرررادت. فعسرررا يل ائ
ديمقراطيرة مسرل حة  ير؛ ةجرد الجنررادت فري كرل  ماراسو فري ال نيسرا فري الحاومرةب “بحسرب  راييم هراةغفي هري 

"إةهرا دولرة ترترد  الخراكي"  في البلديات والمجال  المحلي ةب وأيرن د يواردوس   ترى فري مقرر الر اسرة و ا تصرار 
ل أبررردا  فرررري سرررجل اد رررزا  فرررري ومزارة الدا ليرررة وهررري الترررري “وهرررذه الطغمرررة العسررررارية هررري  الحرررز  غيررررر المسرررج 

روةر  ويقضروس “ويضيفو ”. ستنتصر علينرا أس ةسرحب موسروع السرال  مرن أيرد  الجنررادت دةهرم يوقفوةر  ويفج 
 ”.علي ب يجب أس ةقو  بذل  قبل فوات ادواس
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 ئيس وزراء أقوى وكنيست أضعف وبالعكس:ر  -ج

لإلسررا يليين، ا تيرار ر ير  ومزرا هرم بائةتخرا  المحاورر  7669تاح قاةوس ادةتخابات الرذ  طبرا فري العرا  ألقد 
بدد  من اةتخاب   ز يا  كمما ل دقول  ز ب بم  اةتظار ةتا ج الحز  في ادةتخابرات البرلماةيرة العامرة التري تجرر  

 م  ز ية.عن طريا قوا 
والملفا أس ميي د  ذال  القاةوسب من اليمين واليسارب كاةوا طالبوا با تيرار محاورر لرر ي  الرومزراء مرن أارل مزيرادة 
قرو ة واسرتقرار الحاومرةب فري ةظرا  سياسري يشرهد تشررذما  سياسريا ب ومرن أارل تقلرين قردرة اد رزا  الصرغيرة علرى 

ولضررماس مزيررادة بقررة الشررعب بقيادترر . إد  أةرر  تبرري ن فشررل هررذا ائاررراء فرري المنرراورة والترر بير علررى القرررارات ال بيرررةب 
 ررل  المعضررلة البنيويررةب وتبرري ن أس  تطبيررا القرراةوس الجديررد مررن ورر ة  أس يعرراد  مررا بررين قررو ة السررلطتين التشررريعية 

معارسرة اال نيسا  والتنفيذية االحاومة  عن طريرا تقلرين قردرة ال نيسرا لصرالج الحاومرةب بحير؛ أس ةجراح ال
 في السيطرة على ال نيسا من و ة  أس ييد   إلى أ د أمرينو

 مزيادة تعل ا الحاومة باد زا  الصغيرة و التالي مزيادة ةفوذ هذه اد زا  بدد  من تقليص  والحد  من . -
عررررد  قرررردرة الحاومررررة علررررى تمريررررر اقترا اتهررررا وسياسرررراتها فرررري ال نيسررررا و التررررالي عجزهررررا عررررن تنفيررررذ  طتهررررا  -

 راتيجيتها.واست
ررا أد ل  ل إةتخررا  ر رري  الررومزراء بشررال محاوررر إسررعافا  لرردور بقي ررة أعضرراء الحاومررةب مم  علررى الصررعيد ذاترر  وررا 
عمليا  إلى تحويل الومزراء إلى مجر د مدراء مااتب و رر اج ومزارات أكارر مرنهم صرن اع قررار سياسري. ولهرذا السربب 

را مزاد غالحا  ما برمزت  ادت عديدة مرن ائسرتقادت أو ائقر ادت فري  ارومتي ةتنيراهو و راراف علرى  رد  سرواءب مم 
ل إلررى  ررادت كايرررة مررن الت ايررل أو التعطيررل أو  فرري الصررعو ات والعقحررات بوارر  مشرراريع التسرروية السياسرريةب وأد 
ررل إليهررا. ومررن هنررا يسررتخلن أفيغرردور هاسررلياورس فرري صررحيفة  التبررديل فرري بنررود هررذه التسرروية فرري  ررا  التوص 

ررب علررى قررادة إسرررا يل إعرررادة “ا أةرر  برردد  مررن محرراودت ايرررومزاليم بوسرر إعررادة عمليرررة السررال  إلررى مسررارهاب يتوا 
ل إلرى معاهردات سياسرية مرع دو  الموااهرة العر يرة والفلسرطينية  التف ير بعقيدة البلد الستراتيجيةب ذل  دس  التوص 

را يلي فري وار  تهديردات سرتراتيجية لم يان يهدا إلى إ ال  السال  فحسبب بل إلى تحسين ادمن القرومي ائسر
 ”.اديدة

لقررد كاةررا محررادرة السررال  فرري أذهرراس واسررعيها وررمعوس بيررري  و سررحاو رابررينب تهرردا إلررى موااهررة “ويضرريفو 
دة ب سرلحة الرردمار الشرامل. وعررد  القرردرة علرى منررع مارل هررذه الصررواريف  التهديرد المتنررامي للصرواريف العر يررة المررزو 

ررب مرن الوصرو  إلرى إسررا يلب كر اس بماابرة ائعرالس عرن أس الحرل السياسري قرد أصرحج  اارة أساسريةب لرذل  يتوا 
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علررررى إسرررررا يل أس تعمررررل علررررى الحرررريو  دوس أس تصررررحج هرررردفا ... و التررررالي وعلررررى سرررروء الحررررر  المسررررتمر ة مررررع 
ل إلى اتفاو في ةهايرة ادمررب بر س أكارر مرا يمارن ت وق عر  الفلسطينيينب فعة  بات من الواسجب  تى و س تم  التوص 

وفي أسوأ اد وا ب دولرة فلسرطينية اديردة قرد ت روس مصردرا  مسرتمرا  لعرد  ادسرتقرار والتحرري  ”. سال  بارد“هو 
ترر  السررتراتيجية فرري  د عالقررات إسرررا يل مررع بقي ررة العررالم العر رري. و رردد  مررن سررال  ينجررز مهم  والترروت ر الررذ  سرريهد 

ةب سرررياوس هنررراف سرررال  ذو أبرررر هامشررري فررري أ سرررن تعزيرررز ادمرررن ائسررررا يلي فررري موااهرررة التهديررردات المسررر تجد 
 ”.اد وا 

 
 إسرائيل ال تملك إمكانية التخطيط القومي: -د

يعتبر البروفسرور يحزقيرل درورب أسرتاذ العلرو  السياسرية فري الجامعرة العبريرةب ومردير مركرز ادبحراث ادمنيرة فري 
ررراة بالرغحرررة بعيررردة المررردل الجامعرررة ةفسرررهاب أس إسررررا يل دولرررة أةشررريا بفضرررل قرررو ة ةبررروءة تنجي ميرررةب ود ترررزا  متمس 

را علرى التخطري  المسرتمر والشراملب دس  المتعل قة بتطبيا المحادلء الصهيوةية. لهذا فعة  كراس يتوق رع منهرا التله 
ل أداة ر يسررة لررر   ادعمررا  اآلةيررة بالطمو ررات بعيرردة المرردل. ويررذكر درور أس الجرريش ائسرررا يلي  التخطرري  يشررا 

من أكارر الجهرات والهييرات  اارة للتخطري ب لرم ينشرىء ورعحة للتخطري  إد  بعرد  رر  تشررين ادو   الذ  يعتبر 
رات مختلفة.7611  ب ومنذ ذل  الحين ااتامزت الشعحة تطو 

ررا بالنسررحة للنظررا  ائسرررا يلي العررا ب فيرررل درور أس ال يرراس اد تالفرري لجميررع الحاومررات ائسرررا يلية يعرقررل أ    أم 
تخطي  قومي  قيقيب دس  كل  ومزير يتمت ع باسرتقال  كبيرر فري إدارة ومزارتر ب ادمرر الرذ   لرا  اهد للوصو  إلى

ما يشح  ائقطاع في ائدارة ائسرا يلية. ويضيف أس سرغ  المشراكل اليوميرة يتطل رب ائهتمرا  الزا رد ويمنرع برذ  
ل. ويخرتم برالقو  إس كاررة اد رداث اهود في إةشاء أاهزة تخطي ب و عطاء أهمية مناسحة لالعتحارات بعيردة المرد

رات غيررر المتوق عررةب قررد سرراهما فرري د رر  تنب رريات عديرردة وأد ت إلررى عررد  الوبرروو بالقرردرة علررى  المفاايررة والتطررو 
أ    بحسرررب درور  و الترررالي فالحقيقرررة المرررر ة هررري أس إسررررا يل توااررر  أوسررراعا  لررري  أمامهرررا معهرررا ”. التخطررري 

أ  المجامزفة في قضايا غير قابلرة للتنبري المسرباب و اصرة قضرايا ” على التاريفالمراهنة “ يار بديل سول  يار 
 المصالحة التاريخية مع العر . 
فقردتاها قردرتها علرى التروامزس أ التين عنيفتين مرن المرد  والجرزر  7611و 7691لقد وااها إسرا يل في العامين 

د التررراريخي لل يررراس العبرررر ب وااررر   الرررة إةهيرررار اديرررديولواي النظرررر  والعملررري البراغمررراتي. و رررز  العمرررلب القا ررر
بر فقداة  مضموة  ادساسي وأيديولوايت  وميي دي ب إلرى ااةرب  سرراة  المفهرو  القرومي التقليرد  إوسقوي لولبيةب 

رحةب ل ن هرا تعررا الحردود الفاصرلة مرا برين  الذ  كراس قرد تبن راه تاريخيرا ب والرذ  تما رل بتبن ري سياسرة صرهيوةية متعص 
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و  والالمعقرررو ب و رررين المرغرررو  فيررر  والمررريد   إلرررى ال اربرررة. ف ررراس مفهومررر  عرررن قيرررا  ادولرررة إسررررا يل  فررري المعقرر
ولجنررة بيرلب و تررى  ررر  اديررا   7641أسراج اديررديولوايا الصررهيوةية  سرحما تبلررورت منررذ مشررروع التقسريم عررا  

” الصررهيوةية العاقلررة“يسررم ى  . فخررال  بالبررين سررنة كاملررةب  امررا صررهيوةية التقسرريم هررذهب ومررا7691السررتة عررا  
سرات  الحياة السياسية في الييشوا افترة ادستيطاس ادولى  وفي إسرا يلب وةجحا بتوفير قرو ة كافيرة ئقامرة ميس 
الدولة وتابيا ةظا  الحامب وصرمدت فري وار  الفقرر والحطالرة وسرا ر الضرغوي الدا ليرة والخارايرة ال بيررةب ل ن هرا 

 إلى تعابير سياسية استراتيجية. 7691صر السريع والحخ  الذ  أ رمزت  عا  مع ذل  عجزت عن ترامة الن
يرا إلرى  التري كاةرا سرر  قرو ة  رز  العمرل فري الماسري  س التف    اديديولواي وفقداس الواقعية السياسية إ قرد أد 

يبا ب كاةررا الدولررة قررد أصرر7611تررداعي الحررز  وسررقوط . وفرري  ررل   اومررة غولرردا مررا ير وقبيررل صرردمة عررا  
رت مرع أوهرا  بريغن  وراروس  بحالة من الحاراةويا ومن الوهم الذاتي وفقرداس ادرتحراي برالواقعب والتجر رة ةفسرها ت رر 

في أعقا  تجر تهما ائارامية والجنوةية فري ااتيراح لبنراس والوصرو  إلرى ا رتال  عاصرمت  بيرروتب  7691عا  
شروي من القسم ادكبرر مرن أراسري  المحتل رة. و ردد  مرن والتي اةتها كما هو معلو  بادةسحا  الذليل وغير الم

هرراو الصررراع القررومي ابررين اليهررود  عا إسرررا يل و هرررت فيهررا صررراعات دا ليررة أهم  ع ب تصررد  تقسرريم لبنرراس وتصررد 
والعررررر   والصررررراع الررررديني ابررررين المترررردينين والعلمرررراةيين  والصررررراع الطحقرررري ابررررين ادغنيرررراء والفقررررراء  والصررررراع 

ع مرا برين اديديولواي  عات أ ررل أيضرا  هريو التصرد  ابين اليمين واليسار . كما ويمارن ائورارة إلرى بالبرة تصرد 
ررن  ررا  ادااةررب. وفرري هررذا السررياو لخ  الراررا  والنسرراء و ررين المهرراارين الجرردد والقرردامىب و ررين المررواطنين والعم 

أصررحج ال نيسررا “ا إسرررا يل بقولرر و ومزيررر الرردفاع ادسرربا موورري  كرينررز  الررة العجررز ائدار  والقررومي الترري كابرردته
الليارود  اليو   اسعا  لسيطرة اماعرات مصرالج وللمرر ة ادولرى فري تراريف إسررا يل د يمتلر  الحز راس ادساسرياس 

ويضررريف كرينررز أس ادمزمرررات الحاوميرررة اليوميرررة الترري تعيشرررها إسررررا يل منرررذ إةتخابرررات ”. سرررويا  ادكاريرررة والعمررل 
ل إةعااسررا  محاورررا  لهررذا الوسررع الررذ  يحمررل فرري طي اترر  المزيررد مررن الترردهورب  يرر؛ ب إة مررا تشررا  7669وررهر أيررار 

بائسرررافة إلرررى تفترررا ال نيسرررا ووررررذمت ب سيحصرررل ترااررررع درامررراتياي فررري تمايرررل اد رررزا  التررري لهرررا مصررررالج 
ر” وطنية“ دةب ولي  فق  مصرالج  اصرة. وهرذا الواقرع سرييد   إلرى تعطيرل القردرة علرى ت روين رؤيرة مسرتقبلية مو  

اله فري إطرار ةظرا   و لى إسعاا أو إلغاء ةظا  التوامزس والمراقحرة الرذ  مرن المفتررا برالحز ين ال بيررين أس يشرا 
 برلماةي سليم.

أم ا ال اتب اور  أفنير  فعل ا على مقولة عضو ال نيسا ولومو بنزير  مرن  رز  وراج  رين قرا  وهرو مر  وذ 
إس إسرررا يل “فقررا  فرري إفتتا ي ررة الجيرررومزاليم بوسرراو ”ب نرري سررنحو   ال نيسررا إلررى كو “7669بنشرروة النصررر عررا  
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رردة قررد ماتررا منررذ وقررا طويررلب وقامررا برردد  منهررا فيرردراليات مررن المجتمعرراتب كررل  وا رردة منهررا لهررا  الوا رردة المو  
 ”.طابعها الدا لي وواهة ةظرها وأ اسيسها و ب ها وكراهيتها

 
 خاتمة: – 9

عمررا وغيررر وررية ادسررا يلية والعررودة الررى صرناديا ادقتررراع، هررو التعبيرر ادإس السرقوي المرردو  لنتنيراهو مز رريم الفا
سررا يل برل يفراقم هرذا إمزمرة لرن يقلرل مرن  طرر الفاورية فري المسبوو عن أمزمرة الحارم فري اسررا يل. ل رن عمرا اد

 الخطر. فالفاوية قد تصحج مالذ الم مزومين والمهزومين.
 

س تشرررال أس تبررردأ عملهرررا الحقيقررري وقبرررل أيلرررة الماسرررية، قبرررل مرررا كشرررفت  مصرررادقة ال نيسرررا علرررى  رررل ةفسرررها الل
لجاةهررا، هررو تعبيررر عررن عمررا أمزمررة السياسررة المستعصررية الترري د ررل فيهررا النظررا  السياسرري الحرراكم فرري إسرررا يل. 
والحقيقررة أس هرررذه ادمزمرررة أكبرررر مرررن ةتنيرراهو وأكبرررر مرررن ا تالفررر  الفاوررري القررا م علرررى تحرررالا رأج المرررا  المعرررولم 

دارة الررر ي  إظلررة ادمبرياليررة ادمريايررة ومظلررة ال بيررر ومعسررار المسررتوطنين والنهررب واد ررتال ، مهمررا  للررتهم م
دارة فرري مشرراريعها التدميريررة فرري المنطقررة وفرري العررالم وفرري صررلبها صررفقة نررا هررذه ائترامررب الماقو ررة  ومهمررا تفن  

 القرس التعيسة المتعارة ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
أمزمرة المشراريع ادمريايرة وعااكيزهرا المهتر رة فري  سرا يل من و ة  أيضرا أس يعمراإمزمة البنيوية في إس تعما اد

المنطقة بدءا من الححرين وميتمرها ادقتصراد  و ترى اسرتفزامزت امريارا العدواةيرة و رامالت طا راتهرا فري منطقرة 
 الخليج.

ساسرري للقررول البديلررة العر يررة واليهوديررة التقدميررة وغيررر التقدميررة فرري ال نيسررا هررو ويخطر  مررن يظررن أس الرردور اد
"تمرمر لنتنياهو  يات " اكما توع د لبيد و ز   كحو  لفاس ، ويخط  من يصرور التنراق  الر يسري وك ةر  مرع  أس

ةتنيرراهو الشررخن ولرروا ج ادتهررا  بحقرر  ، ولرري  مرررع البنيررة السياسررية وادسررتراتيجية الفاسرردة والمرردمرة أصررال فررري 
فرررد فرري الترراريف ، و صوصررا  ررين يارروس اسرررا يل، وأكتررب هررذا علررى الرررغم مررن إقرررار  وقنرراعتي بخطررورة دور ال

 الفرد قا دا للمعسار الفاوي وقد أورا على بنا   بنفس  لبنة لبنة عبر سنوات طويلة.
لير  محراودت إإس تعامل قول المعارسة في ال نيسا على ا تالا مشار ها، مع الطريا المسدود الرذ  وصرلا 

بلي راوح بين  يارينو  يرار إفشرا  منراورات ةتنيراهو و طتر  ةتنياهو الفاولة لتشايل  اومت  و ناء ا تالف  المستق
الرامية الى  ل ال نيسا والذها  الى اةتخابات اديدة تقطرع الطريرا علرى ر ري  الدولرة لريال يقرو  بعلقراء تشرايل 
الحاومة على عضو كنيسا ك ر،  ترى ولرو كراس مرن  رز  الليارود ا رز  ةتنيراهو ةفسر  . فالمعارسرة مقتنعرة 
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هذا السيناريو أس يحقي ةتنياهو على قارعة السياسرة ادسررا يلية، يواار  لروا ج اتهامر  دوس اس يرتمان أس من و س 
مررن تشررريع قواةينرر  ادلتفافيررة علررى الجهررامز القضررا ي وعلررى  اررم القرراةوس. وواسررج وفررا هررذا المنطررا أس ةتنيرراهو 

معارسرة الطامحرة الرى الحارم ومصيره الشخصي والقضا ي المهزومز هو المطرروح فري مركرز الحسرم لردل قرول ال
 من دوس الطموح الى الم  بالبنية السياسة السا دة ومضامينها وأمزمتها القاتلة.

اررراء اةتخابرررات برلماةيرررة  مررا الخيرررار الاررراةي والررذ  اتخذتررر  كتلرررة الجبهررة والعر يرررة للتغييرررر برردعم  رررل ال نيسرررا و أ
مزمة سياستها ادقليمية والعالمية،  ترى ولرو كراس اديدة، فهو ياشا عن عما امزمة الحام البنيوية في اسرا يل وأ
 هذا التصويا يلتقي مع تصويا ةتنياهو و ز   وأ زا  ا تالف .

لى اد تمادت الحقيقية القا مة بشال فعلي وفا  يار التصرويا لمنرع  رل ال نيسرا كمرا إإس ةظرة معمقة أكار 
لرررى غيرررا  ةتنيررراهو عرررن إورة أس تررريد   رررزا  المعارسرررة، تشررري بررر س مرررن وررر س هرررذه المنررراأفعلرررا كحرررو  لفررراس و 
لررى تشررايل  اومررة و رردة قوميررة إس تقررود فرري الوقررا ةفسرر  أو عررن قيادتهررا علررى ادقررل، ول ررن أالحاومررة القادمررة، 

لير  كرا و  إمن دوس ةتنياهو الشخن، ول ن من دوس التخلن من سياسات  الم مزومة، وهو موقا ماابر دعا 
للياود واتحاد أ زا  اليمين ويسرا يل بيتنرو والمتردينين المتشرددين ور مرا لى ااةب اإلفاس منذ أوهر، تشارف فيها 

 . ز  العمل
إس مررن ورر س مخرررن كهررذا أس يررنف   ادمزمررة السياسررية العميقررة فرري اسرررا يل ويياررل تفجرهررا، ومررن ورر ة  أس يحقرري 

 سة السياسية ايضا.ممالي الجماهير العر ية و دهم بعيدا على قارعة السياسة في اسرا يل وعلى قارعة المعار 
اعتبرةررا فرري الماسرري وةعتبررر اليررو  أس دورةررا فرري الحررز  الشرريوعي والجبهررة، هررو أس ةطرررح بررديال ف ريررا وسياسرريا 

سرررا يل ك مزمررة ةظررا  إمزمررة البنيويررة الحقيقيررة فرري سرررا يل. دورةررا أس ة شررا عمررا ادإللف ررر والسياسررة السررا دة فرري 
فق ، ورأينا علرى طرو  الطريرا، أس دورةرا ادساسري هرو أس ةهرز و موسعية أسياسي استراتيجية وليسا ت تياية 

 لى ذل  سبيال.إهذا النظا  من ادعماو كلما د ا الفرصة لذل  وكلما استطعنا 
فرري الليلرررة الماسرررية كاةررا الفرصرررة  اسررررة وكررراس علينررا أس ةررردعم  رررل ال نيسرررا وةرردفع ةحرررو اةتخابرررات اديررردة، 

يررر والمو رردة والتجمررع  ررين صرروتوا الررى ااةررب  ررل ال نيسررا . دس بنيررة و سررنا فعررل ةرروا  الجبهررة والعر يررة للتغي
الخارطة السياسرية القا مرة لري  بمقردورها اس تنرتج الحلرو  ديرة قضرية  قيقيرة مطرو رة برل مرن ور ةها أس تعم را 

 مزمة.اد
عمررا وغيررر ر ادلررى صرناديا ادقتررراع، هررو التعبيرإإس السرقوي المرردو  لنتنيراهو مز رريم الفاوررية ادسررا يلية والعررودة 

مزمرة لرن يقلرل مرن  طرر الفاورية فري اسررا يل برل يفراقم هرذا المسبوو عن أمزمرة الحارم فري اسررا يل. ل رن عمرا اد
الخطر. فالفاوية قد تصحج مالذ الم مزومين والمهزومين. وهرذا يتطلرب منرا أس ةشرحذ طاقاتنرا كلهرا فري هرذه المررة 
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رر  عينررا وا رردة الررى معركررة ادةتخابررات، وعي نررا الررى بنرراء الجبهررة اليهوديررة العر يررة المناهضررة للفاوررية، فررال واس ةوا 
 المعركة ادةتخابية اةتها ود المعركة ال فا ية الميداةية توقفا ، فحي على ال فاح وتحقيا النصر !

 
 خالصة واستنتاجات: -11

ادسرراج مررن عجررزه عررن لقررد تبررين لنررا أس ال يرراس الصررهيوةي كرراس ومررا يررزا  يعرريش أمزمررة بنيويررة  قيقيررةب تنحررع فرري 
النهرروا وادةتقررا  مررن وسررعي ة الا نررة و الررة العسررارة المفرطررة الترري يعيشررها مجتمعرر ب إلررى  الررة ال يرراس المرردةي 
العرراد  والطبيعرريب فرري بييررة غيررر مناسررحة لنمررو ه. وهررذا مررا يمنعرر  مررن السرريطرة علررى ةفسرر  أو د  ةاهيرر  بعجررزه عررن 

 السيطرة على المنطقة.
ادمور ا تزا  الصراع مع العردو ائسررا يليب  سرحما يريرد ائسررا يليوسب بمجرر د التركيرز علرى إة   من با  تحسي  

التي تعاةي دوس و  مرن ال ايرر مرن مظراهر القصرور والتخل را وفقرداس الديمقراطيرة  طبيعة و نية النظم العر ية 
م والتن يررل بهررم  تررى  رردود و همررا  ادسررحا  ادساسررية لهررذا الصررراع كاغتصررا   قرروو الفلسررطينيين وتشررريده 

إبررادة الجررن   وهررل بوسررع أ   إةسرراس منصررا أس يغررر   النظررر عررن العقيرردة الصررهيوةية وترراريف اليهررود وميرررزاس 
 القول ائقليمي ودعم الوديات المتحدة والعديد من الدو  ادورو ية ئسرا يل واعتداءاتها على العر  

حررررع فرررري الواقررررع مررررن أمزمررررة النظررررا  الصررررهيوةي ةفسرررر  ومررررن أمزمررررة إس  مرررر مزو المنطقررررة ومرررر مزو السررررال  فيهررررا إة مررررا ين
رهب برررل هررري “الصرررهيوةية التررري تريرررد القرررو ة للقرررو ة ود تريررردها فقررر  دغرررراا أ ررررل  فرررالقو ة هررري اررروهر الوارررود ومبرررر 

إس الوسررع فرري فلسررطين د يسررو ل إد  بررالقو ة العسررارية. واس “ سررحما يقررو  بررن غوريرروس الررذ  يضرريفو ” الواررود
ر مصرررير إسررررا يل إسررررا يل د  يمارررن أس تعررريش إد  بالسرررالح والقرررو ة. وعلرررى هرررذا ادسررراج فرررالحر  هررري التررري تقرررر 

 ”.كدولةب فعم ا أس تزو  و م ا أس تحقى
إةنرري د أؤمررن بررالحلو  الوسرر  فرري مررا يتعل ررا “وفرري المقابررل يقررو  الررر ي  السررابا لررومزراء العرردو اسررحا ورراميرو 

درا تتصرررل بحياتنرررا كل هررراب ب مننررراب بمياهنرررا و اقتصرررادةا. إس السرررال  بادراسررري. إس بلررردةا صرررغير اررردا  وهرررذه ا
 ”.وادمن متالمزماسب كما أس ادمن وادرا والوطن هي كياس وا د

ره أيضا  بنيامين ةتنياهو من  ال  مقولة  رافضرا  ”ب السال  في مقابل السرال  وادمرن فري مقابرل ادمرن“وهذا ما كر 
الجرودس ومرن الضرف ة الغر يرة وقطراع غرز ة. وهارذا ترم  تعطيرل قررارات الشرر ية  ادةسحا  في  ين  من لبناس ومن

ة المجهررو . ذلرر  اس اسرررا يل تريررد اد تفرراب باررل  الدوليررة وتررم  وسررع عمليرر  التسرروية المزعومررة برم تهررا علررى سررا 
قرة مرن  رال  العمرل المواقع ادستراتيجية في ادراسي العر ية المحتل ةب وتعزيز موقعها الجيوسرتراتيجي فري المنط

علرى مزيرادة رقعتهرا ادسرتيطاةية طرود  وعرسررا ، ومرن  رال  انري بمرار وررعارات السرال ب مرن طريرا اتحراع أسررلو  
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العصررا الغليظررة والجررزرة الرفيعرررةب ذلرر  بعقامررة عالقررات طبيعيرررة مررع العديررد مررن الررردو  العر يررةب سرررا  وعلنررا  وفررري 
العلميررة والسياسرريةب و التررالي تمويرر  سررلبيات سياسررتها الخارايررة مختلررا مجررادت التطبيررع ادقتصررادية والاقافيررة و 

وتعزيررز دورهررا واقتصررادها فرري المنطقررة، ا  اةهررا تعمررل للقيررا  برردور إقليمرري مركررز ب كدولررة إقليميررة عظمررى علررى 
وسرر   سرا  الرردو  العر يررة وائسررالمية الترري تعتبررر قلررب ومحررور هررذه المنطقررةب بطرررح مشرراريع وأف ررار الشرررو اد

و العسررار  سررمن دا رررة وررعاعها الجديرر كلررم. إةطالقررا  مررن القرردج بحسررب  7622د، مررع اد تفرراب با ت ررار التفررو 
ما  فررري العرررالم  وتطررروير  تعبيررر ايهرررود برررارافب مرررن طريرررا تصررنيع/ أو الحصرررو  علرررى أكارررر ادسرررلحة الفتاكررة تقرررد 

   وسا ر أسلحة الدمار الشامل.برةامج التسل ج في مجا  صناعة الصواريفب وادستمرار بتطوير البرةامج النوو 
وت سيسا  علرى مرا تقرد  ب د ةتجراومز الحقيقرة إس قلنرا إةر  فري  رل  هرذا النظرا  المر مزو  وهرذه السرتراتيجية اداراميرةب 
د يرررد  تررى مررن بررا  اد تمررا ب اس يتحق ررا مررا تصرربو إليرر  وررعو  المنطقررة مررن أمررن  قيقرري ومررن سررال  وررامل 

دةب وتو يرررد رؤيتهرررا ومواقفهرررا مرررن الخطرررر الصرررهيوةي وعررراد ب إد مرررن  رررال  را  صرررفوا هررر ذه الشرررعو  المهرررد 
الرداهم وامتداداترر  ادقليميررة والدوليررةب الررذ  د تنفررع معرر  الحلررو  المنفررردة ود الوصررفات العالايررة المهد  ررة. والحررل 

فرري هررذا  و تررى ادسب مررن ورر ة  7691الجررذر  الررذ  إبتدعترر  المقاومررة الصررادقة والذكيررة فرري لبنرراس منررذ العررا  
ل المال والنبراج.  المجا  أس يشا 

 


