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 وتداعياتها السياسية المجتمع االسرائيليزمات أ
 
 مدخل: -1

بااالر م ماان قاادرة المجتمااع ا سااراويلي الصااهيواي علااى اسااتيعار مهامريااب ماان أ  اار ماان ماوااة بلااد  مماان 
اية إال أن ثماة راروخاف فاي البيااة الصاهيو  يتحدثون عشرات اللغات  واجاحب النسبي في إدارة اختالفااتهم

ة يمكن أن تتسع  خصوصاف عندما تتراماع اوواااا اومنياة وتتاردح اوحاوات االقتصاادية  فتتزاياد الر  ا
إلااى عااوالم أفضااو. كمااا أن ثمااة فروقااات حقيقيااة متعلقااة باوصااوت ” أرض الميعاااد“بشااكو واسااع بتاار  

اد لتااازال الاااديني أو العلماااااي. فضاااالف عااان تفشاااي م اااا ر الفساااالشااار ية والغر ياااة لليهاااود  و االاتمااااء واال
و مياااا“ا ساااراويلي  واااااادثار ” المقاتااااو“واالاحاااالت والر  ااااة فاااي حياااااة الرفاتياااة والمتعااااة  وترامااااع او ياااة 

 ”.التأسيس
التااي لاام تعااد و  منيااا وصااحيا واقتصاااديا وامتما ياااسياساايا وأ الداخليااة المسااتفحلة  سااراويليةات ااوزماان إ

إرااغات الااداخو والااتخلم منهااا عاان طرياا   باسااتمرار  امعلااا الايااان يحاااوت تصاادير   علااى أحاادتخفااى 
. والوااح أن  ذه االستفزازات و اذا التصادير لان يتوقا  ماا الخارج القادل من الداوم «بالخطر»وإيهامب 

ء ماان ومااع اسااتمرار  ااذا الشااحن والتحااريز واالسااتفزاز سااوا. قاومااة المتفاقمااة الداخليااة وااااادامااا او
قاباااو  والمنطقاااة قاااوات االحاااتالت أو مااان المساااتوطنين المحمياااين بتلااا  القاااوات فااا ن الوااااع فاااي فلساااطين

مديادة قاد  موامهاات لالرتعات في أي وقا  وكو أس ار ذل  قاومة وتترا م يوما بعد آخر وُتشكو معالم
لخياار اوفضاو للجمياع  او احاليااف  االستمرار فاي الهدااةن العدو يرح أ و التالي ف ن تندلع في أي وقا.

الهداااة طااويال. فاالعتقاااالت  ااذه  اسااتمراربال ي شاار  ماان اعتااداءات ر م أن مااا تقااول بااب قااوات االحااتالتباا
حبلاى  بلاةقمور ماا كاااا اوياال ال واالعتاداءات  مساتمر وكاذل  االساتفزاز على الناا  مستمرة والتضيي 

 ااو تعااالم المقاومااة العاادو وا اام ازمااة خارميااة يوامههااا  ماان الطاارفين. والمفاماا ت بااالا ير ماان اوحااداث
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 فاي زماات داخلياة اااشافاأ ناا  كماا . االساالمية والعر ياةعلى امتداد محاور المقاوماة  بالمحيطة بكياا
اااب أعلااى  داومااف  اسااراويو  اي كيااان كااان يطار  افساابفزمااة كوروااا. أ هاا م ااوعادل قدرتااب علاى التعامااو مع

 وحسامها رواا التي عجاز الاياان عان موامهتهااو زمة كأزمات لان ع كو اون يتعامو مأمتقدل ويستطيع 
 الحكاال وفاي مقادمتهم لاى فساادع ناا  م اا رات تعام الاياان كماا  .تبمان  شارا مهام  شفا عن مااب

ا  مملاة و نا  حاوكم وساجن اولمارت الاذي ساب او وزراءالايضاف رويس أ  نا  اتنيا و وقبو اتنيا و كان
و حتاااى أ وزراء اااااطروا لالساااتقالةو محا ماااات لرءسااااء  اوقباااو ذلااا  كاااا ينالفاسااادواسااعة مااان الاااوزراء 

 قاال  اذا الاياان نالسايما وأ صاو  ياادات فاسادة مال  يادات صهيواية  اي باوأ التالي احن و  االاتحار 
رض فلساااطين واساااتقدما أساااا  علاااى السااارقة وعلاااى الفسااااد حينماااا سااارقا العصاااابات الصاااهيواية باو

ماارال بواسااطة ا  صااحابها الشاارعيينمملوكااة ماان أ رضأ یعلاا وااحاااء العااالم ليكواااأماان كااو  ينالمسااتوطن
راااااي الفلساااطينية واهاااب مقااادراتها مااان الميااااه ومااان ال اااروات بااااقي او  اااذا الاياااان ثااام سااار   .االر اااارو 

مااال كيااان تاام تجميعااب أانااا أ علااى كااو ذلاا  ي راارو  .سااطينيةاهااب حتااى التااراث والهويااة الفلكمااا الطبيعيااة 
ال إال تجمعهااام و راااااي ال سااارقة اوإب ال يوماااد ماااا يجماااع  اااذه المكوااااات ااااأبمعناااى  رااااذة بطريقاااة قهرياااة

تتَّاااف  ولااذل   ها.ا تصااابفااي ن يسااتمروا أو  راااهمليسااا بأ رضأن يعيشااوا علااى أباا الشخصااية مصاالحتهم
ماارا أاسااتمرار إسااراويو فااي الومااود  لاايس مااع مخاااوع العديااد ماان النقاااخب ال قاايااة فااي إسااراويو  حااوت أن 

ااااطر علاااى ال قااااء ااااابع أيضاااا مااان التحاااوالت العساااكرية  فاااي المنطقاااة  ولاااان الخلاااو مفرو اااا مناااب وأن الخل
اما يكمن في حجم التناُقاضات  ير العادية  التي تختزاها إسراويو في مبهتهاا الداخلياة  وفاي إاوساسي 

د  ويتاب وأولوياتاب  ف ااب  يار قاادر علاى أن المجتمع ا سراويلي  إن لم يصو إلاى  صايا ات مديادة تحاد ه
حمااو  ااذه التناقضااات لساانوات قري ااة قادمااة  أو علااى حااد ه تعبياار رازي بركاااوي  أحااد الصااحفيين ال ااارزين 
في إسراويو: "الواع سيئ في اسراويو لدرمة أن احتفاالت اعاوال السا عين قاد ال تااون  ناا  أياة حاماة 

ي الى أبراز ا خفاقات العسكرية للجيش ا ساراويلي  واساتهلها بالحادين عان حي ياات إليها". و ادر بركاو
  وما أثارتب مان ااتقاادات وماا كشافتب مان ثغارات اساتخ ارية وعساكرية 1973 زيمة حرر تشرين اووت 
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  ومااا حققتاااه ماان 2000و 1987آاااذا . ثاام ماااء علااى ذكاار ااتفااااتي الشااعب الفلسااطيني فااي عااامي 
رية وسياسااية  أثبتااا فشااو الجاايش ا سااراويلي فااي ردعهااا وفااي مااننح ا سااراويليين اوماان  إاجااازات عسااك

على الر م من الممارسات الوحشية )سح  الع ال( التي ااتهجها  ذا الجيش  بح  الفلسطينيين  والتاي 
رج بها الدرو  التي خولعو ابرز للرأي العال العالمي.  تينقة العنصرية والهمجية ا سراويليفضحا حقي

: ال يومد حو عسكري للصراا ا سراويلي الفلساطيني  وأن االحاتالت ال  ي اابالجيش من االاتفااتين 
 يميااا  فااي تعاملااب مااع يمكاان أن يسااتمر لألبااد. اوخطاااء التااي ارتابهااا الجاايش ا سااراويلي  سياساايا وتن

هااا االاسااحار ا سااراويلي ماان الخساااور التااي ألحقتا ااا بساامعة الايااان ومعنوياتااب وكااان أ م  و  .االاتفااااتين
الجايش ا ساراويلي أماال مقاوماة خفا  كماا أ الاياان. قطاا  زة  وفقدان الشعور باومن لدح ساور ساكان

سياساايا  فشاالا المرا نااة علااى عمليااة سياسااية فااي فاوخياارة  2006حاازر    خاصااة فااي حاارر تمااوز 
االستخ ارية  أخفقا أمهازة االساتخ ارات فاي مماع لبنان تضع  مكااة حزر   الداخلية. ومن الناحية 

معلومااات عااان قاااوة حااازر   العسااكرية النو ياااة  وحجااام اساااتعداداتب. أمااا علاااى الصاااعيد العساااكري  فقاااد 
مياداايا و   شفا اوحداث عن عدل استعداد الجيش ا سراويلي للحرر  من ااحية التجهيزات والتادري ات.

أ فادحا  كما مرح الحادين عان فشاو أداء القياادات العساكرية ركو اعتماد الجيش على سال  الجو خط
في ساحة الحرر. وأا  إلى ذل  أن القيادة ا سراويلية لام تاان تملا  رءياة واااحة عان حجام وراكو 
وأ داع حر ها على لبناان. و اذه ا خفاقاات أااعفا الارو  المعنوياة ا ساراويلية  واساتدعا اعاادة تقيايم 

والعبر منها. فالجيش بات يعااي من ممود وتخل  في الذ نية العسكرية  للحرر  واستخالص الدرو  
ومن ترامع عادد الجناود المشااركين وسااعات الخدماة. كماا أن اساتمرار الموامهاة باين الجايش والمقاوماة 

على فشاو الجايش فاي القضااء  الجميع أممع   حينلدح ا سراويليين عمي  لعقود أدح إلى حالة إح اط
واها عقيدة معنوياة كامناة فاي ومادان الشاعبين الفلساطيني واللبناااي  وليساا مجارد بنياة  على المقاومة 

 مادية تدم ر عسكريا وااتهينا.
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إلاى رارطة  الاياان مان مايش حر اي يادافع عان حادود ميش العادو أبرز ا تحوتفداخلية  المخاطر ما الأ
ذي ة والتنايااو بالماادايين  اوماار الااقمااع تمااار  أبشااع الساالوكيات واالاتها ااات االاسااااية لقمااع االاتفاااا

و اارزت علاى  ااذا الصااعيد كقاوة مقاتلااة فاي ساااحات الحارور. ب ااع  ماان قادرات الجاايش وراوه كينواتااأ
 لجنااود إساراويليين يعترفااون فيهاا بجااراومهم ااد الفلسااطينيين  ويبررواهاا بحجااة الادفاا عاانراهادات حياة 

ى التاي ت رار الاا ال غارات اومنياة ااذا ااتيا  عان ”. طهارة الساال ”وماود م  ماا يبادد ادعااءات قاادتهم باا
  ماات المرك اات العساكرية واوسالحةكحوادث سرقة السال  من القواعد العساكرية  وإ  م ا ر خلو خطيرة

ياااد ترامااع ثقااة المجتمااع ا ساااراويلي بااالجيش  وأزمااة ال قاااة الداخليااة بااين القااادة والجناااود  فضااال عاان تزاو 
الشااذوذ بااين الجنااود. وقااد أمباارت  ااذه ال ااوا ر ممارسااة واالاتحااار و حاااالت التماارد واومااراض النفسااية 

ية  ياة اوركان على ال حن عن صيغ لحو  ذه المشا و  محاولاة إعاادة االاضا اط الصاارل  فاي المراه
العتازاز   وزياادة التادري ات العساكرية  وإعاادة ال قاة واوالجناود القاادةلجيش  ووق  القطيعاة السااودة باين ا

لاا رة رفاز الخدماة العساكرية فاي الجايش  الاى ذلا   ناا   عن التجاذبات السياساية.ه عادبالجيش  وإب
ن ماوالتي باتا تشكو خطرا لوصولها إلى الوحدات النخبوية ولهور ا إعالميا  وارتفااا اسا ة المتهار ين 
ماااة الخدماااة. وتتناااوا أسااا ار رفاااز ا ساااراويليين للخدماااة  وأ مهاااا تحاااوت المجتماااع ا ساااراويلي احاااو العول

 والرفاتياااة الشخصاااية  وترامااااع اوياااديولوميا الصاااهيواية والقاااايم الدينياااة لدياااب. كمااااا أن تاااوالي الضاااار ات
والناسااات علااى الجاايش أدح إلااى ترامااع  يبتااب وقوتااب الرد يااة وتصاااعد الخااوع ماان المقاومااة. وعماادت 

ة  عااادة المكاااالمحار ااة  ااذه ال ااا رة الااى تخااوين الرافضااين للخدمااة ومقاااااتهم  فااي محاولااة ” إساراويو“
المعنوية للجيش في المجتماع  خاصاة أن حركاة رفاز الخدماة باتاا تالقاي تأييادا واساعا لادح قطاعاات 

 إرااكالية العالقااة بااين ااذا الااى استعصاااء حااو الاارأي العااال والجمعيااات او ليااة والشخصاايات االعت اريااة. 
الجاايش والمسااتوح السياسااي. فالم سسااة العسااكرية تحتااو مكااااة رايعااة فااي الدولااة  الرت اااط اوماان بقيااال 

 .واستمرار وموده الايان
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مع مرور السنوات  وفي ااوء عبار ك يارة استخلصاا مان الحارور ماع المقاوماة  تبلاورت وسااوو رقاباة 
قضاااوية علااى الجاايش  كلجنااة الخارميااة واوماان فااي الانيسااا  رساامية للساالطات التنفيذيااة والتشااريعية وال

ومجلس اومن القاومي ومهااز المحاا م  وقاماا لجاان تحقيا  أساهما فاي رسام حادود السالطة السياساية 
على الجايش. إال أن الم سساة اومنياة للاا صااح ة التاأثير او بار فاي إدارة الابالد. وي هار ذلا  عبار 

  اومر الذي حوت الجيش من الجسم التنفيذي للدولاة رايعة اصب سياسةعدد العسكريين الذين تقلدوا من
 ي الدولة الوحيدة التي يشاار  فاي امتماعاتهاا الوزارياة قاادة ” إسراويو“إلى صاحب القرار فيها. كما أن 

التهديادات الخارمياة علاى الجايش  وثمة مواوا مو ري آخر في  ذا السيا  و و  الجيش والمخابرات.
الفلساااطينية بشاااكو خااااص. إذ إن  اااذه و  االساااالمية قااادمتها التهدياااد ا ساااتراتيجي للمقاوماااةوياااأتي فاااي م

المقاومة اجحا في بناء تن يمات عسكرية زعزعا اومن ا سراويلي. و عاد سايطرة حركاة حماا  علاى 
  ”إساراويو“تحاوت المقاوماة إلاى مايش قاوي مسالح يهادد وماود  من قطاا  زة  بات ا سراويليون يخشون 

  الذي يرح ايب ا سراويليون خطرا إستراتيجيا بايدي حزر   الد يقة مع لهور سال  الصواريخ خاصة
علااى ماادح ساا ع ساانوات للحااد ماان وعلااى الاار م ماان الجهااود االسااراويلية المضاانية إذا ااتقااو إلااى الضاافة. 

درتها علااى فااي إيقافهااا  بفضااو ث ااات المقاومااة وقااالفشااو ب -حتااى ا ن-تهديااد الصااواريخ  والتااي ااتهااا 
  مقابو فشو البديو التفاواي في تحقي  الحد اوداى من مقومات المواطنين تطوير أداوها وكسب تأييد

  الاذي ماا زات يشاكو خطارا بالاذات تهديادات حازر  و النسا ة ل .فاي االراااي المحتلاة السيادة والساالل
المسااتمر معهاا وماا يملااب ماان و  لامالمخ بسابب ااتصااراتب السااابقة عليهاا وعداواب” إساراويو“على وموديااف 

قااد ساااد إمماااا فااي أوساااط ا سااراويليين ف  صااورايخ تصااو لعمقهااا وتحالفااب مااع خصااومها )سااوريا وإيااران(
خسااور ” إساراويو“مقاتلي حزر    الاذين كبادوا  وحناة وخبرة شراسة بفشو الحرر اوخيرة على لبنان و 

الاذي باتاا ايدياب مر وطاة الاى  لاى الجايش ا ساراويليفادحة واجحوا بفرض قواعد لع ة الاردا القاساية ع
التهديااد النااووي ا يرااااي والتهديااد السااوري  ومااا تمتلاااب الاادوت المجاااورة ماان يضاااع الااى مااا تقاادل . عنقااب

ر يوما ما اد ا  وخطر  كأحاد أ دافاب. ” إساراويو“الاذي يارح ” الجهااد العاالمي“صواريخ يمكن أن تصو 
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فاي فارض افساها كقاوة ” إساراويو“اجحاا  ماااية اويلية  فعلى مدح عقاودترامع قوة الردا ا سر في لو 
عسااكرية كباارح ردعااا الجيااوة العر يااة عاان قتالهااا. ولانهااا فشاالا فااي ردا من مااات المقاومااة  بساابب 

  وت  او قادرتها والصامود سلسلة ا خفاقات التي أصابا قواتها  و شاراة قادرتها الداخلياة علاى الممااعاة
 تى ا ن عن استعادة  يبتها.العسكرية  وعجز ا ح

 فعلااى الاار م مااان أن”. إسراويو”لاااا الهاولااة المسااااعدات اوميركيااة ااو  ااذه االاجااازات تتحقااا  بااالر م ماان 
% من السال  العالمي  ف اها تتلقى مساعدات عسكرية اخمة من الواليات المتحدة 12تنتج ” إسراويو“

اوميركيااة  ااتياا  عاان الاادعم المااادي واالقتصااادي والسياسااي واالسااتخ اري. ويعااود ذلاا  لمااا بينهمااا ماان 
ة إلااى تااأثير الصااهاينة والمحاااف ين الجاادد علااى مشااتركة  إااااف اسااتعمارية تحااال  إسااتراتيجي ومصااالح

د القرار اوميركاي. إال أن  اذه المسااعدات تتضااءت العت اارات أخال ياة وسياساية واقتصاادية  و او ماا قا
 بالنس ة للواليات المتحدة.” إسراويو”لا” الدور الوليفي“يسفر عن ترامع 

تتركااز فااي  امااا ااذه التجااارر الفاراالة إلية بعااد كااو ن االستخالصااات االسااراويو اختصااار يمكاان القااوت أ
عسكري التقدل ال من بر ما الإمراء تغييرات في الذ نية العسكرية  ومفهول اومن  و نية الجيش وتأ يلب. 

 وإمكاااتااب اللومسااتية ومحاف تااب علااى قااوة وتدري اتااب الااذي رااهده الجاايش ا سااراويلي فااي قواتااب وتسااليحب
ي والعزيمااة التااة  فاا ن  ااذا التقاادل ترافاا  مااع ترامااع فااي ا رادة متفوقااة علااى دوت المنطقااة مجتمعاا او يااة

ولبنااان بشااكو  والجنااود  اوماار الااذي رااهدت بااب عاادة مبهااات حر يااة فااي فلسااطين ح تحاار  كااو  ااذه القااو 
 .خاص

 
 
 
 :زمة بنيويةأ – 2
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الاياان الصااهيواي أزماة بنيوياة حقيقيااةف تن اع فاي اوسااا  مان عجازه عاان النهاوض واالاتقاات ماان يعايش 
بيعيف واعي ة ال انة وحالة العسكرة المفرطة التي يعيشها مجتمعبف إلى حالة الايان المداي العادي والط
علاى  في بياة  ير مناس ة لنمو ه. و ذا ما يمنعب من السيطرة على افسب أو الف ااتيا  بعجازه عان السايطرة

 المنطقة.
لتركياز اف حسا ما يرياد ا ساراويليونف بمجار د إا ب من بار ت سيط اومور اختزات الصراا العر ي ا ساراويلي

ن التي تعااي دون ر  من الا ير من م ا ر القصور والتخل   وفقدا على طبيعة و نية الن م العر ية 
ياو وإ مات اوس ار اوساسية لهذا الصراا كا تصار حقاو  الفلساطينيين وتشاريد م والتنا الديمقراطية 

بوسااع أي  إاساان منصاا  أن يغااز  الن اار عاان العقياادة الصااهيواية  بهام حتااى حاادود إبااادة الجاانس  و ااو
ويو وتااااريخ اليهاااود وميااازان القاااوح ا قليماااي ودعااام الوالياااات المتحااادة والعدياااد مااان الااادوت اوورو ياااة  سااارا

 واعتداءاتها على العرر؟
ماة ب ومان أز إن  مأز  المنطقة وماأز  الساالل فيهاا إا ماا ين اع فاي الواقاع مان أزماة الن اال الصاهيواي افسا

د فاااالقو ة  اااي ماااو ر الوماااو “القاااو ة للقاااو ة وال ترياااد ا فقاااط و اااراض أخااارح  ممارساااة الصاااهيواية التاااي ترياااد
رهف بو  ي الومود إن الوااع فاي فلساطين ال يساو ح إال  “حس ما يقوت بان  ورياون الاذي يضاي : ” ومبر 

 ااي  ة. وعلااى  ااذا اوسااا  فااالحرربااالقو ة العسااكرية. وان إسااراويو ال يمكاان أن تعاايش إال  بالسااال  والقااو  
ر مصير إسراويو كدولةف ف م ا أن تزوت وإم ا أن ت قى  ”.التي تقر 

إانااي ال أءماان بااالحلوت الوسااط فااي مااا “فااي المقابااو يقااوت الاارويس الساااب  لااوزراء العاادو اسااح  رااامير: 
داا. إن بميا نا و اقتصايتعل   باورااي. إن بلداا صغير مداف و ذه اورض تتصو بحياتنا كل هاف بأمنناف 

 .”من واورض والوطن  ي كيان واحدالسالل واومن متالزمانف كما أن او
ره أيضاف بنيامين اتنيا و عندما كان رويساف للوزراء  السالل في مقاباو الساالل “خالت مقولة من و ذا ما كر 

ومن الضف ة الغر ية وقطاا  رافضاف االاسحار في حينب من لبنان ومن الجوالن”ف واومن في مقابو اومن
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ة المجهااوت.   ااز ة. و كااذا تاام  تعطيااو قاارارات الشاار ية الدوليااة وتاام  واااع عمليااب التسااوية برم تهااا علااى سااك 
 يمكننا تلخيم الستراتيجية ا سراويلية بالنقاط التالية:وعلى اوء الوقاوع الآلافة الذكر 

ااااااي العر ياااااة المحتل اااااةف وتعزياااااز موقعهاااااا ساااااتراتيجية فاااااي اورااتساااااعى إساااااراويو لالحتفاااااا  بمواقاااااع   
 الجيوستراتيجي في المنطقة مع العمو على زيادة رقعتها االستيطااية طوالف وعرااف.

تهااتم  بجنااي ثمااار رااعارات الساااللف ماان طرياا  ات اااا أساالور العصااا الغلي ااة والجاازرة الرايعااةف ذلاا    
علناااااف وفااااي مختلاااا  مجاااااالت التطبيااااع ب قامااااة عالقااااات طبيعيااااة مااااع العديااااد ماااان الاااادوت العر يااااةف سااااراف و 

 اااا االقتصاااادية وال قااياااة والعلمياااة والسياسااايةف و التاااالي تموياااب سااالبيات سياساااتها الخارمياااة وتعزياااز دور 
 واقتصاد ا في المنطقة.

محاولة القيال بدور إقليماي مركازيف كدولاة إقليمياة ع ماىف فاي منطقاة الشار  اووساطف علاى حساار   
 .ية التي تعتبر قلب ومحور  ذه المنطقةف بطر  مشاريع وأفاار الشر  أوسطيةالدوت العر ية وا سالم

كلاام. إاطالقاااف ماان القااد  بحسااب  1500االحتفااا  باحتاااار التفااو   العسااكري ااامن داواارة رااعاعها   
ماف فاااي العاااالم   تعبيااار ايهاااود باااارا ف مااان طريااا  تصااانيعث أو الحصاااوت علاااى أ  ااار اوسااالحة الفتا اااة تقاااد 

ة مج التسل ح في مجات صناعة الصواريخف واالستمرار بتطوير البرااامج الناووي وسااور أسالحوتطوير براا
 الدمار الشامو.

لف ال اتجااااوز الحقيقاااة إن قلناااا إاااب فاااي لاااو   اااذا الن اااال ه الماااأزول و اااذ العنصاااري  وتأسيساااف علاااى ماااا تقاااد 
مان أإليب رعور المنطقة من  ف ال يرد حتى من بار االحتماتف ان يتحق   ما تصبوالعدوااية الستراتيجية

دةف وتوحيااد رءيتهااا  حقيقااي وماان سااالل رااامو وعااادتف إال ماان خااالت رص  صاافوع  ااذه الشااعور المهااد 
لمنفاردة ومواقفها من الخطار الصاهيواي الادا م وامتداداتاب االقليمياة والدولياةف الاذي ال تنفاع معاب الحلاوت ا

واااة. والحاااو الجاااذري الاااذي   إبتدعتاااب المقاوماااة الصاااادقة والذكياااة فاااي لبناااانوال الوصااافات العالمياااة المهد 
 ف من رأاب في  ذا المجات أن يشك و الم و والنبرا .وفلسطين
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 ازمات افسااية : – 3
ماريح ُمساتنقٌع   او بم اباة أن المجتماع اليهاودي  فاي مع ماب   (1) ي كد كتاٌر مديٌد صدر في إساراويو

  ما : تان  وتغلب على  ذا الصراا سمتان رويسلعرروا او ما يتعل  بالصراا مع الفلسطينيينلبالنس ة 
خجاو إزاء ماا كاان وال الذاب أو الا عقادة أدااى مشااعر  اذا المجتماع ال تنتاارلاذل  ا قصاء وا اااار  و 

اا للاتاار  راهدت إساراويو  فاي اوعاوال اوخيارة  تاد ورفا فاي و  ماراوم وآثاال. يقاول باب مان ارتااار يزات وفقف
أعداد المحتجين على  ذا التد ور لم تتجاوز عشارات ا الع  فان ر م من ذل   و مستوياتها. وعلى ال

الذين استقطبتهم الت ا رات اد فساد رويس الحكوماة السااب   بنياامين اتنياا و  فاي حاين بقياا  البياة 
االقتصااادية التااي تااااد تسااتحيو إلااى مفاااتيم  -السياسااية  -ا سااراويليين متمسااكةف بمفاتيمهااا االمتما يااة 

  والتاااي ذ باااا فيهاااا أ  رياااة ةاتخاباااات الماااااياال ت. و اااذا ماااا ألهرتاااب مااا الف اتااااوج ماااوالمامااادة صااانمي ة
اوصوات إلى أحزار الليكود و"يمينا" )افتالي بينا( و"إسراويو بيتنا" )أايغادور ليبرماان( و"أزر  أبايز" 

دين دينيفاا )الحرياديم(  اومار الاذي  )بيني  ااتس( و"أمو مدياد" )مادعون سااعر( وأحازار اليهاود المتشاد 
  واساتمرار الصاراا القاومي  1967يقرأ ايب الم لفان أاب تعبير عن تأييد اساتمرار االحاتالت فاي أراااي 

ودعم االقتصاد النيوليبرالي  وتوسايع الفجاوات االمتما ياة  والعنصارية إزاء الماواطنين العارر  وتقلايم 
وترسيخ التر ية الفاسقة  ير المنطوية على االافتا  والنقد    العداوية الديمقراطية  وتعزيز النزعة العر ي ة

د  والمااس  بالرفاتيااة. كمااا أن فااي  ااذه النتاااوج مااا ُي بااا ااعاادال الفجااوة بااين القيااادة وأ لبيااة الجمهااور. ويعااد 
د علااى العاايش فااي  تااار  واقااع المسااتنقع ا ساان الاتااار اوساا ار التااي  وفااي مقاادمها أاااب اتيجااة التعااو 

ُين ر إليها بأاها مزء من تاريخ اليهود علاى مار  العصاور. ُيضااع إلاى ذلا  أااب  بتاأثير  واعية صراا  
صاااايرورة مااااا ُتعاااارع بااااا"عملية التسااااوية" التااااي باااادأت فااااي تسااااعينيات القاااارن الفاوااااا  تااااار   فااااي أوساااااط 

وعن مناع  ا سراويليين حكٌم منحرٌع وااتقاويٌّ ومختوٌّ يلقي أوزار المس ولية عن مذور الصراا واستمراره 
 علاى كا او الخصام فقاط. و اذا الحكام يتمحاور  بصاورة حصارية وإطال ياة  حاوت  الوصوت إلاى حاو  لاب

ويحوت  فاي الُعما   دون أي تعااط   ومادااي حيالاب  ودون أي   وحدهلالخصم  من قبو عن ال ممارسة
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العوامو التي  أحد فين    برأي الم لوالعر ي اعت ار لحاماتب. و كذا تشك و الن رة السلبية إلى الفلسطيني
ل إلى اومال في أي "عملية سالل" معب.  ير أن السبب او م في ُعارع الما لفين ي قاى كامنفاا  تمنع التقد 

ااا  م ااو زعماوااب  بأاااب يمكاان العاايش مااع الصااراا ا كبياارفا ماان الجمهااور ا سااراويلي بااات مقتنعف  فااي أن ماازءف
الجااازء  ل عياااد. ومااا يوط اااد  اااذه القناعاااة أنالقرياااب وافاااي الوقاااا الحاااالي وكااذل  فاااي المساااتقبلين   وادارتااب

ااا ماار اء ماان او باار ماان الجمهااور ا سااراويلي  وكااذل   زعماوااب  يعتقاادون أن إسااراويو ال تاادفع ثمنفااا با  ف
وديمومة الصراا. و ناء على ذل   يجاري تاييا  الانفس ماع  1967االحتالت في أرااي  ادارة استمرار

 أاب ال ومود الحتالت وقمع والنأي بالنفس عن أي مشاعر ذاب أو خجو. ذا الواقع ومواصلة الحياة وك
ي كااد الم لفااان أن مااا يسااعيان إليااب  ااو واااع المجتمااع ا سااراويلي أمااال الماارآة عباار ملوسااب علااى أريكااة 

لتاي تساب با بماا آت إلياب فاي الوقاا الحاالي  مان دون الر  اة فاي ااالمتما ياة  -تحليو العوامو النفسية 
الُمرتجى للخروج من الم ت الرا ن. وال را  فاي أن مان راأن مقولاة عادل دفاع إساراويو ثمان  طر  السبيو

 االحتالت أن تحيو إلى أف   ُم مو  قد يجلب اتاوج مغايرة.
 :وحرب الكل في الكل الفوضى السياسية – 3

إلاى ماااب تهديادات علاى إساراويو  الأراد  مان حلا اوزماة الداخلياة فاي إساراويو كواحادة مان باين ثالثاة
  ومن رأاها أن تقوض "المناعة القومية وأمن الدولة"  بحسب "التقييم ا ستراتيجي ومبهة المقاومة إيران

ووفقااا للمعهااد  فاا ن . الساانوي  سااراويو" الااذي اشااره "معهااد أبحاااث اوماان القااومي" فااي مامعااة تااو أبيااب
للانيسااا  فااي  ضااون  متاااررةخابااات اوزمااة الداخليااة  المتم لااة بعاادل اسااتقرار الحكاام والتومااب إلااى اانت

سنتين  من رأاها تقويز أسس اومن القومي بمفهوماب الواساع. كاذل  سات دي  اذه اوزماة إلاى ااع  
ااخفااض و تعطياو إماراءات اتخااذ القارارات  و أمهزة الدولة وم سساتها  مان خاالت مصااعب فاي اوداء  

 مشاتر  باين فااات المجتماع ا ساراويلي. بير في ثقاة الجمهاور بالم سساات و ياار التضاامن والهادع ال
ورأح ال اح ون في المعهد أن "المجتمع ممز  بين أزماات صاحية  اقتصاادية  امتما ياة  سياساية وقادرة 
علاااى الحكااام متزامناااة وُكشااافا خاااالت و ااااء كوروااااا". وحل اااا اوزماااة الداخلياااة ك الااان أ بااار تهدياااد علاااى 
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خطار علاى إساراويو فاي العاال الحاالي  او اشاور حارر واعتبار المعهاد أن التهدياد العساكري او إسراويو.
في الجبهتين الشمالية والجنو ياة  وتشامو إياران  حازر    ساورية  المليشايات الموالياة  ياران و جماات 
من  ر ي العرا . وأوصى المعهاد باأن "يساتعد الجايش ا ساراويلي و ااقي اومهازة اومنياة لهاذا التهدياد"  

واعتباار المعهااد أن علااى إسااراويو أن تمااار   اااا لاام تاا ده إلااى ترامعااب وإلحاحيتااب.مشاايرا إلااى أن أزمااة كورو 
الشايعي" ومنعاب  –"المحاور ا يراااي  ما اسماه أاشطة مك فة خالت العال الحالي أيضا من أمو إاعاع

من بناء مبهات عسكرية قري ة من إسراويو وتعزيز ا. وأرار المعهد إلى أن اوزمة الداخلية الشاديدة فاي 
وأاااع  لبنان تنعكس على حزر    إال أاها ال توق  استمرار تعالم قوتاب العساكرية بمسااعدة إياران.

المعهااد أن إيااران عازمااة علاااى اسااتمرار التمواااع فااي ساااورية  وأن الهجمااات ا سااراويلية المتاااررة ااااد 
ر ات التاي تلقتهاا أ داع إيرااية في سورية لم تمنع اساتمرار  اذا التموااع. لاان المعهاد أراار إلاى "الضا

إيران تقلم قدرتها على ا ط النفس وقد ت دي إلى رد إيرااي اد إسراويو بواسطة أذرعهاا فاي الجبهاة 
ولفا المعهد إلى أن ومود ماات الصواريخ الد يقة بحوزة المحاور ا يراااي   الشمالية  العرا  أو اليمن".

ساااراويو وتعطياااو من وماتهاااا العساااكرية وخاصاااة بحاااوزة حااازر    ب مكااهاااا التسااابب بضااارر كبيااار فاااي إ
الحيويااة وكااذل  المدايااة فااي الجبهااة الداخليااة. ودعااا المعهااد إلااى بلااورة إسااتراتيجية "ماان أمااو وقاا  تطااور 

   ذا التهديد".
وي لى مااب ذل   اعتبر المعهد أن "البرااامج الناووي ا يراااي  او التهدياد اوخطار علاى إساراويو وينطاإ

متداياة أ  ار  لاان خطورتاب المحتملاة فاي  2021اويو. وإلحاحيتب في العال على تهديد ومودي على إسر 
حساب المعهاد  ف ااب إلاى ماااب ا تياات العاالم الناووي ا يراااي  محسان فخاري  و  المستقبو  ي اوعلاى".

ي "الضار ات التافاان زادة  وقاود "فيل  القد " في الحر  ال وري  قاسم سليمااي  وتفجير منشأة اطناز  
ن إيران تقلم أيضا قدرتها على ا ط النفس وقد تقود إلى رد ااد إساراويو. ولاذل  ماا زالاا إياراتلقتها 

تشكو التهديد اوخطر على أمن إسراويو  من حين بناء مبهة عساكرية عناد حادود إساراويو ومان خاالت 
 براامجها النووي أيضا".
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ة فاي رة ااتشااراف لمفاردات  يار معهاوداوخياالحق اة راهدت السااحة السياساية والحز ياة ا ساراويلية فاي لقد 
النقاراااات والساااجاالت السياساااية  م اااو: الحااارر او لياااة  الفوااااى  ااهياااار الدولاااة  وذلااا  باااالتزامن ماااع 
استمرار اوزماة السياساية المساتفحلة فاي دولاة الاياان  وعادل وماود بصايم أماو  يجااد حاو  لهاا  حتاى 

ى وماااع بااادء العاااد التناااازلي لاااذ ار ا ساااراويليين إلااا .ةاو الخامسااا مااان خاااالت االاتخاباااات الم كااارة الرابعاااة
  زادت حاادة االسااتقطابات السياسااية والحز يااة  وسااط ااتشااار الفااا 2021ث3ث23صاانادي  االقتااراا يااول 

لمفاااردات واتهاماااات باااين ا ساااراويليين  لااام تاااان سااااودة فاااي سااانوات وعقاااود ساااابقة  ورااامو ذلااا  الزعمااااء 
د ور تحد   سواء  وليس  نا  في اوف  ما قد يشير إلى ترامع  في  السياسيين  والات ار  والمعلقين على

االاتخابااات الم كاارة بااو إن المعطيااات الساااودة  ت ااذا الخطااار المتااداوت  فااي مرحلااة مااا بعااد عقااد مااوال
 تحف ز على مزيد من ااحدار النقارات السياسية.

فااي   2021 راا اطث فبراياار 4ل تم ااو يااو  مااا كااان ماان مشااا د السااجات السياسااي والحز ااي ا سااراويليلقااد 
  ومااا م لتااب ماان حالااة اسااتنزاع للن ااال  120تقااديم القااواوم االاتخابيااة المتنافسااة علااى مقاعااد الانيسااا الااا

لقااد بلااغ عاادد القااواوم  ”.مراااية“قاومااة  وعباارت عاان حالااة  39السياسااي ا سااراويلي  حياان بلااغ عاادد ا 
ياف  علااى الاار م ماان أن العديااد ماان أعضاااء الانيسااا  ياساا االخياارة رقماااف  الحز يااة المسااجلة فااي االاتخابااات

  خصوصاف في اوء االاهيار المتوقاع المااي سيخسرون مقاعد م بعد آذارث مار   ااوا يدركون ااهم
لعدد مان اوحازار  واهاا لان تجتااز اسا ة الحسام  واشاوء أحازار ااشاقا ية أخارح  و ياار وماوه مركزياة 

دراماتيكي في االاتخابات وفا  اساتطالعات الارأي أن قراباة خمساين في الانيسا اوخيرة  لان التغيير ال
عضواف في الانيساا لان يكوااوا فاي البرلماان المقباو  با ااافة إلاى خلاوه مان الجناراالت العساكريين بعاد 

تعكاس البياااات و  ابي أركنازي وموريب يعلاون . و  ااتس المتالحقة  ال سي ما بيني  إخفاقاتهم السياسية
سااراويلية اوخياارة حالااة ماان الاادوران الااذي ال يتوقاا   ون  ااذا العاادد الالمتنااا ي ماان القااواوم الحز يااة ا 

معلااب فااي ال السياسااي ا سااراويلي ماان مهااة  و االاتخابيااة يسااهم بصااورة وااااحة فااي عاادل تحاادين الن اا
تعطيناااا  اااذه القاااواوم اتيجاااة واااااحة عااان ا اااال سياساااي  التاااالي عرااااة لالساااتنزاع مااان مهاااة أخااارح  و 
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هاااد ووفقااااف  خااار اساااتطالا أماااراه مع بعماااو الانيساااا.ويلحااا  الضااارر يعتماااد أسااااليب معقااادة  ماااريز  
%  ايماا ااخفضاا ال قاة 21تأيياد الانيساا حاليااف يصاو بالاااد إلاى اسا ة  الديموقراطية ا ساراويلي  فا ن

دة %. وتجلااى عاادل الراااا العااال عاان القااا 14فااي اوحاازار ا سااراويلية إلااى اساا ة  ياار مساابوقة بلغااا الااا
ا سراويليين وس ار مختلفة م و تجا و قيود كورواا  وخروقات ا  ال   و اتا حركة االحتجاج الياول 

ن يتوافقاااون علااى أن مع ااام اوحااازار كشااافا عااان و ا ساااراويلي. و تهااأوسااع بك يااار وأ  ااار تنوعااااف ماان ساااابق
حقيقاي  أماا خطاط عملهاا  إن ومادت  فهاي  جطياة  ون مع مهاا لايس لدياب برااام ويتها  يار الديموقرا

  و ااذا يعنااي إاااعاع  ااذه اوطاار واوحاازار السياسااية  ممااا ياا دي إلااى ازعااات االمااومزويااة وقصاايرة 
 الشخصنة  ودعم القادة االستبداديين.

  دمج بعضها  وااقسال الا عز م خراف ايضاف  من السمات الالفتة في القواوم االاتخابية المررحة للانيسا
واختفاء ال عز ال الن  وتقاعد رخصيات بارزة من الس ا   وعودة آخارين  تخلاوا عان التناافس  ا خر 

ُيعب اااار عاااادد القااااواوم المتنافسااااة فااااي و  فتاااارة طويلااااة  إلااااى ال هااااور  تمهيااااداف لخااااوض المعركااااة االاتخابيااااة.
ين  وقباو كاو رايء ن السياسايبيعن االاقسامات ا سراويلية العديدة  والنفور المتزايد  االخيرة االاتخابات

لااايس لاااديها أيديولومياااة متماساااكة  وخطاااة مفصااالة للتعاماااو ماااع العدياااد مااان التحاااديات التاااي تواماااب فاااااب 
وصاالا حالااة ماان الضااع  لدرمااة باتااا قااادرة بالااااد علااى أداء دور ااا  ااي المجتمااع ا سااراويلي اليااول  و 

علاى ورا  أن ” إساراويو“ ن أااب باالر م مان تزاياد عادد المرراحين  فافالخالصة وفي  السياسي المركزي.
تصاااا ح دولااااة باااادون ا ااااال حز ااااي متطااااور  صااااحيح أن  نااااا  عاااادداف كبيااااراف مااااداف ماااان القااااواوم الحز يااااة  
والمجموعاااات المتخصصاااة  والم اااادرات الشخصاااية  والتركي اااات التاااي تتطلاااب تاوينااااف  لاااان كلهاااا باااداوو 

يلية التاي ُتجاري ااتخاباات تنافساية  اعيفة مداف لألحزار السياسية القوية  حتى إن  ذه اوحزار ا سراو
 اااذا ي كاااد و    ياااٌر منهاااا ذو مياااوت اساااتبدادية  مماااا سااايكون لاااب عواقاااب وخيماااة علاااى الاياااان ا ساااراويلي.

 التخوفات ا سراويلية من لا رة تارار الجاوالت االاتخابياة الم كارة  واهاا تتسابب بتاد ور القاواوم الحز ياة
سراويلية مفلسة  مما معو م سساتها  شاة  وأاشاطتها محادودة تركا مع م اوحزار ا  ي   و وررذمتها
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للغاية  وأيديولومياتها في أحسن اوحوات  امضة  ولذل  ف ن حالاة االاقساامات أو االاادمامات الحز ياة 
مااان التوصااايفات ا ساااراويلية بالتاااالي ف ا ساااراويلية لااان تفلاااح فاااي تحساااين حالاااة الهيا اااو الحز ياااة الفارااالة.

داللة المهماة  أن فقادان ال قاة باأ م الهيا او اوساساية فاي الدولاة يهادد حتمااف قادرتها علاى الالفتة  ذات ال
ال قاء  ويجعو حياتها السياسية أ  ر صعو ة فاي اتخااذ القارارات  وفارض السياساات  وتبلاور المزياد مان 

لصاراعات الجيور المستقلة التي ال تخضع لسيطرتها  و ذا التفا  الم سساي أعما  بك يار مماا تاشافب ا
إلااى ” إسااراويو“حااوت رااكو وتركيااب قااواوم الانيسااا المقبلااة  وكااو ذلاا  يرفااع أزمااة التم يااو السياسااي فااي 

  ذروتها.
ااة م راار الفااا آخاار  يتعلاا  بااأن اوحاازار السياسااية ا سااراويلية تخل ااا عاان  يااة  الداخل” ديموقراطيتهااا“ثمَّ

هاا لالاتخاباات دفاع اوحازار المنخرطاة فيو اتا تعمو لصالح أفراد معيناين  حتاى إن بادء العاد التناازلي 
 للتخلي عن االاتخابات التمهيدية  و ذا ا مراء يعني أاها تدو  على دساتير ا التي تنم على وماور

ليهااا  عقبااو كااو حملااة ااتخابيااة  و ااذه الماارة ال ال ااة التااي يااتم فيهااا الاادو   الم كاارة إمااراء  ااذه االاتخابااات
  علاااى والء أعضااااء أحااازابهم  وخاااوفهم مااان منافسااايهم فاااي اوحااازار ااطالقااااف مااان ر  اااات قادتهاااا بالحفاااا

حتااى أاااب بعااد أيااال قليلااة فقااط علااى إ ااال  تسااجيو القااواوم االاتخابيااة  باادأت تختفااي الم ااا ر   اوخاارح 
  وتتفاااو  عليهاااا رخصااايات الحاخاماااات والقاااادة  و ااام يتفوقاااون علاااى الم سساااات ”إساااراويو“الحز ياااة فاااي 

ين  وتحااوت الزعماااء السياساايون الحز يااون إلااى العمااو ااطالقاااف ماان مشاااريع الحقيقيااة واوعضاااء الحااز ي
اوااااا “فردياااة رخصاااية  ويجااادون صاااعو ة بالتنقاااو باااين مسااااراتها السياساااية  وصاااوالف للتايااا  ماااع حالاااة 

أومااادت حالاااة مااان ” إساااراويو“و كاااذا يمكااان القاااوت أن التطاااورات الحز ياااة فاااي  التاااي تاااتملاهم.” العمالقاااة
  ها  تصو حد  التهديد بادخوت موامهاة مفتوحاة بينهاا  بسابب حالاة الغطرساة المتزايادةالتصدا بين أقطاب

جميااع لوادعاااءات الت ااا ي التااي ال تتوقاا   وماازاعم كااو حاازر وقاوااد بحيازتااب الحصاارية للعااالج الخاااص 
 بااات  و اادالف ماان إمااراء المراساايم الديموقراطيااة فااي اوحاازار ا سااراويلية  باادت االاتخا”إسااراويو“مشااا و 

 وكأاها حفلة للمصابين بجنون الع مة.
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 حذر رويس مهاز المخابرات الداخلية ا سراويلي "الشابا "  اداع أر مان  مان حادوثفي السيا  افسب 
ن  عمليات ا تيات سياسية على خلفية اوزمة الداخلية المتواصلة. وفي بيان  ير مسبو   قات أر ماان إ

التواصااو االمتماااعي  يمكاان أن يفضااي إلااى عمليااات  "خطااار العناا  والتحااريز  خاصااة علااى وساااوو
ين ا تيااات"  مطال اااف بوقفااب. وعلااى الاار م ماان  ااذا بيااان فقااد واصااو رواايس الحكومااة المنتهيااة واليتااب بنيااام

اتنيااااا و  الااااذي يقااااع  ااااذا الجهاااااز االسااااتخ اري تحااااا مساااا وليتب الم اراااارة  التحااااريز علااااى خصااااومب 
باا  اتنيا و ز يمي حزر "يمينا"  افتالي بينا وإيلياا راا يد السياسيين. وفي منشور على "ايسبو " ر  ب

"العمااااالء" الااااذين كشاااافوا أساااارار الاااابالد  واهاااام وافقااااوا علااااى االاضاااامال إلااااى الحكومااااة التااااي أعلاااان ز اااايم 
المعاراااة يايااار لبياااد تشاااكيلها. وااضااام وزيااار اومااان ا ساااراويلي بناااي  اااااتس إلاااى روااايس "الشاااابا " فاااي 

دة علاى حساابب بموقاع "تاويتر"  إلاى أااب "لام ياتم اساتخالص العبار مان تجاارر تحذيراتب  فلفا  فاي تغريا
التي  المااي"  ملم حاف إلى أن  اتنيا و يقود الخط الذي يقول على ازا الشر ية عن ا مراءات السياسية

تعاالج القاوت باأن الحكوماة أ يماا ل "تيرا  إلاى أن  الجنرات االسراويلي عوديد ولفا تتم في إطار قااواي.
راأاها أن الصدا لدح الجمهور ال يومد لب منط   ون الحكوماة المتصادعة مان ااحياة أيديولومياة مان 

الحكوماة الجديادة تتشاكو مان أراخاص ذوي أياديولوميات » إلاى أن وا اب ر". تعم  الصدا عند الجمهاو 
  الشخصية ليسا  ي التي تحركهم بو العواط قطبية و امة دحرت ماا ا  و ذا يعني أن اويديولوميا 

 «.و ذا سيئ 
 
 أفول عهد الجنراالت: - 4

اوخياارة حضااوراف الفتاااف للجنااراالت ا سااراويليين مماان اجحااوا فااي  ر ااعاوبينمااا رااهد الانيسااا فااي دوراتااب 
ينااذر بنهايااة   ممااا قااد ةالمقبلاااالاتخابااات  السياسااة  فاا ن التقااديرات ا سااراويلية تتوافاا  بشااأن  يااابهم فااي

ابي أراااكنازي وزيااار غاااعصااار الجناااراالت فاااي السياساااة ا ساااراويلية  عقاااب ا عاااالن عااان تقاعاااد م كااار ل
ادي آيزااااوت قاوااد الجاايش الساااب  عاادل االاضاامال وي قاومااة حز يااة  والاشاا  أن  ااالخارميااة  وتأ يااد 
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ة إلااى ااساااحار   با اااافالمقبلااة ااتس وزياار الحاارر لاان يتجاااوز اسااا ة الحساام فااي االاتخابااات اابينااي 
علاى أااب  يزأبا –ن ار لحازر أزر  الغريب أاب قبو سنتين كاان يُ  موريب يعلون من الس ا  االاتخابي.

ااتس   ااالبااديو اوباارز لاارويس الااوزراء بنيااامين اتنيااا و   حياان ترأسااب قاوااد أركااان الجاايش الساااب  بينااي 
  أعلااان اوخيااار أااااب سااايأخذ ابي أراااكنازي  لاااان بعاااد سااانتين فقاااط اااه مورااايب يعلاااون و ا وااضااام إلياااب ا يااار 

ااتس فااي اسااتطالعات الاارأي  واسااتقات يعلااون ماان الحياااة  اااسااتراحة ماان السياسااة  ولاام ترتفااع ح ااو  
 الحز ية بعد تع راتب المتالحقة.

للسياسااات ” الحمااز النااووي “ال يفهمااون  اهاامأ العسااكريين ا سااراويليين إلااى أي مادح ك ااار ي هار إخفااا 
 ات خر مهمة راركوا فيها فاي حيااتهم  اي الجايش  علاى الار م مان أن السا  ون آ”إسراويو“الحز ية في 

 ااا الء الجناااراالت الاااذين حكماااوا     وإيهاااود باااارا  يطااار  عااان سااابب اجاااا  أرياااو راااارون وإساااحا  راباااين
ماان يكو   ”إسراويو”اامنياف باوادر تهدياد وماودي لاا تحماو ال اا رةو اذه  عادة سانوات.لالسياساة ا ساراويلية 

اتوا باامتماااعي المومااود داخااو ا سااراويليين  ون الساسااة ا سااراويليين  وماانهم الجنااراالت  فااي التهديااد اال
يقدسااون الاااذر  والخااداا  والحيااو  وواااع العصااي فااي الاادواليب السياسااية  وماان يحاااوت الوقااوع فااي 

 ومب المجتمع ا سراويلي اليول.بومههم ُين ر إليب بنوا من االرمازاز  مما يشكو الضر ة او بر 
 
 انتشار الفساد:  - 5

ة  ارقااا” إساااراويو“باااالتزامن ماااع ااطاااال  العملياااة االاتخابياااة ا ساااراويلية  تزايااادت التحاااذيرات مااان لهاااور 
  الايااانبالفسااد  وأصا ح المزيااد والمزياد ماان ا ساراويليين يتقبلااون لاا رة الفساااد الحكاومي فااي م سساات 

وااتشااار المزيااد ماان القناعااات ا سااراويلية بااأن مميااع حكااامهم ومساا وليهم فاساادون  وال تومااد رخصاايات 
الجميااع ماادفوعون بالمصااالح الشخصااية  وكااو راايء يتاارمم إلااى أمااوات كبياارة وافااوذ  بااو عامااة ا يفااة  

 و كذا يصار الجميع بالفساد.
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 اوخ ار الساريعة  كلماا لهارت قضاية فسااد شاركون  ذا االعتقاد  وفي عصرتا ير من ا سراويليين يال
ي أحسان إسراويلية   نا  من يسارا لمقاراتها بدوت العالم ال الن  و ات الجمهور ا ساراويلي مرت كااف  وفا

 اوحااوات لاام يعااد يعاارع كياا  يمي ااز بااين الحقيقااة والاااذر  مااع العلاام أن التقااديرات المتزاياادة فااي أوساااط
ين ياار فااي قضااايا الفساااد  ولااواوح االتهااال الشااديدة  ممااا يجعلهاام مقتنعااا سااراويليين تتحاادث عاان تزايااد خط

راح بأاهم في دولة كو مس وت فيها فاسد  ويجعو من  ذا الفساد ساب اف وميهااف بماا يكفاي لعادل اختياار مر 
فقاط فاي  ا ساراويلي لام يعاد موماوداف ” الفسااد“ماع العلام أن  اذا  معين في االاتخابات ا سراويلية القادمة.

يار  ساحات الحكومية والوزارية  ولان أيضاف في السلطات المحلياة والبلاديات  ولاذل  تام  ااتخاار عادد ال
قليو من رءساوها على الر م من ومود عالقة أو أخرح تحول فو  رءوساهم بالفسااد  ولاذل  فقاد وصالا 

 ذي اشارتب من ماةالا 2020إلى حد   أن م رار الفسااد العاالمي لسانة ” إسراويو“خطورة لا رة الفساد في 
ماان أصااو ماااة  و ااي ليسااا بعياادة عاان الخااط  60علااى درمااة ” إسااراويو“الشاافااية الدوليااة حصاالا ايااب 

ت هااار صاااورة أ  ااار قتاماااة  فااا ن   اوحمااار  وايماااا يتعلااا  ببلااادان من ماااة التعااااون االقتصاااادي والتنمياااة
تخدال بادأ عنادما تام  اسا” وإساراوي“الفساد اوساسي في و  دولة. 37من بين  25تحتو المرت ة الا” إسراويو“

الساالطة العامااة بشااكو  ياار الواا  للتاارويج لااز يم واحااد علااى حسااار ا خاارين  وخصصااا مااوارد الدولااة 
 اات لساسة سي هاي السمعة  واستخدامها لتجمياع ال اروات والارحالت الجوياة والهادايا واوراااي والشاق   و 

  والنتيجاة تتم او الشخصاية ياز المصاالحيتم و فاي االساتخدال  يار المناساب للسالطة العاماة لغارض تعز 
اء ياتم فيهاا وااع أبنا ذيبتوزيع اوموات دون رفااية  بسبب ااتشار المحساو ية و ياار ا اال العدالاة  الا

  ار المس ولين ا سراويليين في المناصب العليا على حسار ا خرين  حتى وصو اومر إلاى اساتخدال 
 لسياسية لتعزيز مصالحهم.  اليهود المتدينين  للسلطة ا”الحريديم“

تطوير الفساد فيها  في لو  ومود ببشكو كبير ” إسراويو“ كذا أسهما اوا مة والم سسات الساودة في 
قوااين ال تمنع ااتشاره  م او إمكااياة عاودة راخم ُمادان بجريماة مشاينة إلاى الحيااة السياساية  ماا يادفع 

 للفاسدين  ويعيد للحيااة السياساية العاماة مان ملساوا الجمهور ا سراويلي للتسامح تجاه السلو  ا مرامي  
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فاي الساجن  وُأديناوا بالفسااد العاال  ولان يتفاماأوا إذا ترراح وفااز عادد مانهم فاي االاتخاباات القادماة. ماع 
لم يعد تخطاب العين  ويتم و بومود محاوالت للترويج لمشروا قاااون إساراويلي آخر العلم أن  نا  سب اف 

سانة  لاان تام  رفاز  اذه المحااوالت فاي مرحلاة  14قضايا الفساد من س عة إلاى  يضاع  الح س على
القراءة اوولية في الانيساا  فاي حاين أن القاااون الاذي يسامح لمرراح لدياب لاواوح اتهاال بالترراح لرواساة 

ن الاوزراء يعطااي رار ية للفساااد العاال  كمااا يفعاو عاادل وماود قااااون يقي اد واليااة روايس الااوزراء  والنتيجااة أ
 السلطة المترا مة على مر  السنين يمكن أن ت دي للفساد العال.

امي يتهم ا ساراويليون ا اامهم القضااوي السااود بأااب يتسام باال طء  ويساهم فاي تنا يضاف اوحيان أ في  ذه
 ماا لا رة الفساد  والقضايا التي يتم فتحها ت قاى عالقاة لسانوات عديادة فاي مكتاب المادعي العاال  و ال ااف 

ب القها برد   اعي   وفي م او  اذه الحااالت  يطاور الا يار مان ا ساراويليين التعااط  ماع المشات يتم إ 
زراء بهم بالفساد  ويفقدون ال قة في اوا مة القااواية بسبب سلوكها ا ركالي. حتى إن سلو  رويس الاو 

ي سااهاماف كبيااراف فااا سااراويلي بنيااامين اتنيااا و فااي التشااهير والتحااريز اااد  الم سسااات الحكوميااة يقاادل إ
 ن فقدان ال قة  وعندما ال تومد ثقة في الهياات المس ولة عن تحديد مان  او فاساد  ومان لايس فاساداف  فا

  و او الحاصاو فعاالف  والنتيجاة أن  ااذا الفسااد الاذي باات ينخاار ”إسااراويو“الوااع يمكان أن يتاد ور فاي 
شاافااية  يمكاان أن ياا دي إلااى عاادل فااي م سسااات الدولااة  ودواواار صاانع القاارار فيهااا  و يااار م ااا ر ال

 الايان. تعاون الجمهور ا سراويلي  على الر م من أاب يشكو خطراف على مستقبو
 
 الكراهية بين اإلسرائيليين:  - 6

يحاذر ا سااراويليون ماان تفااقم حالااة الاراتيااة الداخليااة داخاو المجتمااع ا سااراويلي  واهاا ساات دي بهاام إلااى 
الاراتياة الداخلياة  ” و ااء“ با فسها تشهد ااتشاراف  ير مسبو  لما بات يوص ا” إسراويو“الهاوية  و اتا 

وايما يسقط و اء كورواا آالع ا سراويليين  ويشو اقتصاد م بشكو ر ب كاماو  ويغيار أسالور حيااتهم  
 أافساهميجاد ا ساراويليون و  فشاالف ذريعااف.” وحادتها الوطنياة“في محاولة الحفا  على ” إسراويو“فقد فشلا 



 
30/10/1202  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  

(461رقم )                  
 

 
 

21 
 

يعيشون مرة أخرح في دوامة مشتركة من الو اء واالاتخابات  وكأاهم يحيون حالاة مان  في الوقا الرا ن
الجناااون الحقيقاااي  دفعاااا أوسااااطهم السياساااية لرفاااع ال طاقاااة الحماااراء  والتاااذكير باااأاهم فاااي الطريااا  إلاااى 

. فااي العناا  الجساادي فااي الشااوارافعااو الهاويااة  بساابب الاراتيااة الداخليااة المتزاياادة  وتاام  التعبياار عنهااا بال
لحملاااة االاتخابياااة المقبلاااة ماااا زالاااا تنت ااار م  ون فاااي ا” ذروة الاراتياااة“وتعتقاااد اووسااااط ا ساااراويلية أن 

أثبتا أن  ذا  و الشكو الذي ستبدو عليب االاتخابات  واب سيحمو الا ير مان  الماايةأحداث اويال ا
يساااااتيق ون علاااااى واقعهااااام اولااااايم  ون  اااااذا ماااااا تبااااادو علياااااب  الاراتياااااة واالاقساااااال  وا ساااااراويليون الاااااذين

 ما زالا أمامهم.” قمة الوقاحة“  و ات وااحاف أن لقبيحةالمشو ة وا ديموقراطيتهم
مااو أوسااع بالفعااو ممااا يرواااب ا ن  واهااا تح  ااي فااي الوقااا افسااب  فاا ن دواواار الاراتيااة بااين ا سااراويليين

د أن الذي ي هره ااخبو اوحزار ا سراويلية ل عضاهم الا عز  بعا  يراف من م ررات االرمازاز واالزدراء 
ية دأبوا في ا واة اوخيرة على وص  منافسيهم بالعديد من التعبيرات الف ة  وكأاهم أماال طغماة عساكر 

معة   بأي  ثمن  حتى لو كان من خالت تشويب س”إسراويو“ال يمكن إيقافها  تريد العودة إلى السلطة في 
سااخ علماااف بااأن النتيجااة المتوقعااة لمااا يشااهده ا سااراويليون ماان م ااا ر الاراتيااة والتف وازي.المعسااكر الماا

حاذر  الداخلي تتم و في أاهم باتوا يخشون ذ ابهم إلى قاا الهاوية  وإمكااياة تجادد الحارر او لياة التاي
خلي بيااانهم ماان اااادالعها مناااحيم بااايجن  رواايس الااوزراء الراحاااو  ون إمكاايااة تجاادد حاااوادث العناا  الاادا

 ستاون اتيجتها النهاوية اقلهم إلى  وامش التاريخ  و ذه كلها مفردات إسراويلية.
ياف مااان الدرماااة ” تصااادا“تعاااااي مااان ” إساااراويو“ن إ أصاااار مجتمعهاااا  و ااادده بالتقسااايم  مماااا يشاااكو تحاااد 

دة علها لعاااوولااى  وقااد يشااعو النااار ماان مديااد  واهااا تشااهد رااقاقاف امتما ياااف عميقاااف  ومماار الاراتيااة أراا
  مما سيساعد في إرعات  ذه الاومة لم سسات الدولة والمحكمة العليا سنوات  وأسفر عن ت  و مستمر

 النارية بأ ملها.
ذروة م راارات الاراتيااة تجااااوزت حااد  االتهامااات ا ساااراويلية المت ادلااة بالتقصااير فاااي راا ون الدولااة  باااو 

تحا طاولة التشاهير والقاذع  لانهاا باتاا الياول وصلا إلى استخدال مفردات كااا تقع إلى عهد قريب 



 
30/10/1202  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  

(461رقم )                  
 

 
 

22 
 

متداولااة بصااورة راا ب يوميااة  ومنهااا اتهااال إيهااود أولماارت رواايس الااوزراء اوسااب  لن يااره بنيااامين اتنيااا و  
محتااات  ومسااتعد لبيااع الدولااة مقابااو ومااوده السياسااي والشخصااي  و ااو رواايس وزراء فارااو وماادمر “بأاااب 

   على حد  وصفب.”رخصية مقززة و ير مقبولة وما ر  ويدير عصابة إمرامية  و ات
 
 :الفقر يتفاقم - 7

ااعاادال مااع تزايااد %  14 -% 8سااجو الفقاار فااي إسااراويو خااالت العااال الحااالي زيااادة بنساا ة تتااراو  بااين 
%  بساابب أزمااة كورواااا  وفقااا لتقرياار صااادر عاان "معهااد طاااور وبحاااث 4 -% 1.5المساااواة بمااا بااين 

إسااراويو". وفااي مااوازاة ذلاا   امتنعااا م سسااة التااأمين الااوطني  ووت ماارة منااذ السياسااة االمتما يااة فااي 
وراادد ال اح ااان فااي "معهااد طاااور"  بروايسااور  عشاارين عامااا  عاان اشاار تقرياار الفقاار الرساامي الساانوي.

مون  ات وراايط مد اال  في التقرير  على أن المتضررين اوساسيين من أزماة كوروااا  اي العااوالت 
 فقاد أر ابهاا مكاان عملهام أو تضاارر دخلهام  والعااوالت اوحادياة الوالادين وعااوالت رااابة.العاملاة  التاي 

% مااان 50وأااااافا أن الوااااع االقتصاااادي سااااء باوساااا  فاااي أوسااااط الساااكان فاااي سااان العماااو ولااادح 
المجتمااع العر ااي. وااااطر قساام ماان المتضااررين إلااى تقلاايم كميااات الطعااال أو عاادد الوم ااات وساا ار 

وقات رويس براامج سياسة الرفاه االمتماعي في المعهد  بروايسور  قار ماوحة كورواا.اقتصادية في أع
 ااات  إن "اوزمااة ألزمااا أمهاازة الدولااة باساات مار مااوارد ماليااة كبياارة  ورااهداا زيااادة دراماتيكيااة فعااال فااي 

ااان ال ا افاا  االمتماااعي. ويصااعب معرفااة كيا  ساات ثر اوزمااة علااى رفاتياة المااواطنين لفتاارة طويلااة  ل
را  فاي أن  اذا اومار متعلاا  بقادر كبيار باساتعداد الحكوماة لمواصاالة بارامج ا عاااات  بهادع تخفياا  

ويشاار إلاى أن  ااوقة فاقدي العمو ومساعدتهم على االادماج في سو  العمو في الولاو  المناسا ة".
فاي عادد مان  "معهد طاور"  و معهد أبحاث مستقو  ويزود صناا القرار والجمهاور بأبحااث ومعطياات

القضايا او  ر أ مية التي توامهها إسراويو في مجات التر ية والتعليم  الصحة  الرفاه االمتماعي  سو  
 العمااو والسياسااات االقتصااادية  ماان أمااو التااأثير علااى عمليااة صااناعة القاارار وتحسااين رفاتيااة السااكان.
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مااالي الهاوااو فااي الميزاايااة فااي وتوقااع رواايس "معهااد طاااور"  بروايسااور أفااي فااايس  أاااب بساابب العجااز ال
أعقار ا افا  من أمو مكافحة الجاوحة  ف ن "الحكومة ستضطر بعد اوزمة إلى خفز عجز ا بسرعة 

 ا اتاج إلى مستواه قبو اوزمة". –وتشجيع النمو من أمو إعادة توازن الدين 
طاات  أن  بنياامين بان   اعتبر رويس براامج السياساة االقتصاادية فاي المعهاد  بروايساورآخر من مااب

"واااع ديننااا القااومي اليااول أفضااو بك ياار منااب فااي دوت متطااورة عدياادة أخاارح ومحاايط الفاواادة مااريح ماادا. 
اء ر م ذلا   فا ن أد اويح ى االقتصاد ا سراويو في  ذه المرحلة ب قة كبيرة في ساو  الماات العاالمي. و 

وأرااار التقرياار إلااى أن  اااع بساارعة". ياار سااليم واساات مارا  ياار صااحيح للمااات ماان رااأاب تغيياار  ااذا الو 
متغيااارات عااادة. ففاااي بداياااة باواااارار فاااي مجاااات التشاااغيو خاااالت أزماااة كوروااااا لااام تاااان موحااادة وتاااأثرت 

% من النساء العامالت تحولن إلاى عااطالت 38اوزمة  تضرر تشغيو النساء أ  ر من الرمات  حين 
تعلايم وخاروج مسااعدات معلماات إلااى % مان الرماات  وذلا  إثار تعطياو مهااز ال30عان العماو  مقاباو 

كااذل  تضاارر ماان اوزمااة  خاصااة  إمااازة باادون راتااب  أو بساابب بقاااء النساااء فااي البيااوت مااع أطفااالهن.
ر ن كاااوا مان العااملين الشا او ن اوساسايو المستوح التعليمي المتداي  والمتضرر  وخالت ا  القات  ذو 

 وعاملين مسنين بعد سن التقاعد.
ع ن أزمة التشغيو خالت ماوحة كورواا ألحقا اررا اقتصااديا بالعااملين مان المجتماوأ د التقرير على أ

% باين 28%  مقاباو 48الحريدي  وخاصة بين الرماات فاي  اذا المجتماع  و لغاا اسا ة ال طالاة بيانهم 
ة وكاااا اسا  اليهود  ير المتدينينن  خالت ايسانثأبريو المااي  و قيا مرتفعة باين الحرياديين الحقاا.

 اطلين عاان العمااو مرتفعااة فااي المجتمااع العر ااي منااذ بدايااة اوزمااة  لانهااا ترامعااا  ومنااذ تموزثيوليااوالعاا
 ااااا أقااو ماان النساا ة فااي المجتمااع اليهااودي  ياار الحرياادي فااي بعااز اورااهر  حسااب تقرياار "معهااد 

 طاور".
عشرين  ة منذفي موازاة ذل   أرمأت م سسة التأمين الوطني اشر تقرير الفقر الرسمي السنوي  ووت مر 

عاما  إلى منتص  العال المقبو. واقلا صحيفة "  رتس"  اليول  عن مصدر في التاأمين الاوطني قولاب 
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إاب "وااح أن  ذا التقرير لم يكن اياب إطاراء للحكوماة. وكاان ساي هر أااب وصالنا إلاى الوااع الصاعب 
مخصصاات واسات مارات  خالت كورواا وانا دخلنا إليب مع مهااز أمان امتمااعي ملايء باال قور  ورصاد

 متداية في كافة المقاييس".
 

وقااات ماادير عااال التااأمين الااوطني  ماياار راابيغلر  إن تأميااو اشاار التقرياار اااابع ماان أن داواارة ا حصاااء 
ي المركزية لم تحوت إلى م سستب المعطيات ذات العالقة حتى ا ن  لان ااوب مدير عال التأمين الوطن

ايات  وتليب  ردد علاى أااب ال ين غاي أن يمناع عادل تاوفر معطياات حتى الشهر المااي  بروايسور دا
 داورة ا حصاء اشر تقرير الفقر.

 
عاماا فاي تشارين ال ااايثاوفمبر أو كاااون  20وتنشر م سسة التاأمين الاوطني تقريار الفقار الرسامي مناذ 

نة السااابقة  اووتثديساامبر ماان كااو عااال  ويسااتعرض معطيااات الفقاار وااعاادال المساااواة فااي إسااراويو للساا
ويقاااارن باااين اسااات مارات السااالطات بكاااو ماااا يتعلااا  بهاااذه الموااااايع و اااين االسااات مارات فاااي دوت أخااارح. 
واحتاااوت تقاااارير الفقااار مناااذ سااانوات علاااى ااتقاااادات للحكوماااات ا ساااراويلية  و ينهاااا أن االسااات مارات فاااي 

ساااا بااادوت  ر ياااة إساااراويو  و ضااامنها مخصصاااات التاااأمين الاااوطني  مااان أماااو تقلااايم الفقااار ااااايلة  يا
 أخرح.

 
 الخطر الوجودي: - 7

دفعاااا م رااارات الاراتياااة المتزايااادة باااين ا ساااراويليين إلاااى صااادور تحاااذيرات مااان ك اااار الجناااراالت مااان 
الفجوات الابيااارة باااين مختلااا  مكوااتهاااا ”سااايناريو ات قاتماااة تحااايط بمساااتقبلهم  فاااي لاااو  ماااا وصااافوه باااا

تقليديااااة قااااد تشاااان علاااايهم  بمااااا فااااي ذلاااا  أخطاااار   معتباااارين ذلاااا  أ  اااار خطااااراف ماااان حاااارر ”االمتما يااااة
الساايناريو ات المتوقعااة التااي قااد تهاادد م  والقاساام المشااتر  بينهااا  ااو التوقعااات الصااع ة القاسااية علااى 
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ال يتااورا ا سااراويليون  و اام ياارون مشااا د الخطاار و  مسااتقبلهم  وصااوالف لمااا يشاا ب تهديااداف ومودياااف اااد م.
  حاااين وصااالا 1973شاااوه مااان  زيماااة مروعاااة خاااالت حااارر   عااان محا ااااة ماااا عايكياااااهم الاااذي يهااادد

لمسااتويات  ياار مساابوقة ماان ا ح اااط واليااأ   وتسااللا الهزيمااة العسااكرية للااوعي الااداخلي فااي افوسااهم  
  ”اودر ال اااااوس”حااااوت مسااااألة بقاااااء الدولااااة ماااان عدمااااب  وأومااااد البياااااة الخصاااا ة ل هااااور مااااا يعاااارع بااااا

 ”.؟ذاتها  و تعيش إسراويو اليول المرحلة“ويتساءلون: 
ماان الشااوا د التااي يسااتند إليهااا ا سااراويليون فااي التحااذير ممااا يعيشااواب ماان أحااداث خطياارة  اسااتخدامهم 

  في ”على حافة الهاوية“  وأاها ستجد افسها بعد بعز الوقا ”إسراويو“احو ” الاارثة القادمة“لمفردات 
 فاي” إساراويو“  يادخو ”خلاي كبياراافجاار دا“لو  اتساا الفجاوات االمتما ياة بيانهم  وماا قاد تحدثاب مان 

لياة   على الر م مان تفوقهاا العساكري واالقتصاادي والناوعي  لاان مبهتهاا الداخ”التيب والهاوية“حالة من 
حالااة “لاام تعهااد ا ماان قبااو فااي تاريخهااا  وقااد باتااا تجااد افسااها اليااول فااي ” ااقسااامات وتشااققات“تشااهد 
 ”.ترامع

فاااي المجتماااع ا ساااراويلي  والوااااع ” سااااا الفاااوار  والفجاااواتات“المزياااد مااان الشاااوا د المقلقاااة تتم اااو فاااي 
ماااع مااارور الوقاااا  فهناااا  فجاااوات داخاااو ” آخاااذ باااالتطرع“  و اااو ”الهاااش للغاياااة“االمتمااااعي والسياساااي 

تطبي  القااون  ومحاوالت للمس  المولجة جهاتالمجموعات امتما ية متعددة  وخالفات بين الحكومة و 
عاقلة  بو تعايش   ير "دولة" هالتجعو من” إسراويو“اا الداخلية في تتضافر اوواو  بالجهاز القضاوي.

الموقوتااة فيهااا   االمتما يااة حالااة ماان الفواااى  ويقر  هااا أ  اار ماان أي وقااا مضااى إلااى اافجااار القنبلااة
مان مشااا د الحالاة المزرياة التاي تعيشااها و  بسابب ااهياار ا امهاا السياساي  واسااتبدالب بالفوااى الااملاة.

  وااتشاار الفوااى فيهاا  و اذا ”ماوت اوياديولوميا“يطل  عليب ال عز من تحذيرات بشاأن ما ” إسراويو“
  وحازر  "إساراويو بيتناا"أبايز  و –  وأزر  يشمو مميع اوحزار: الليكود ويومد مستقبو )يش عتياد (

 متشااابهون و ياار م ااالين  و اتااا السياسااة ا سااراويلية بااال منصااة حقيقيااة  بااو أصاا حا والجميااع  العمااو
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مملاااة  و اتاااا تشاااهد المزياااد مااان االااااطرابات  والاشااا  عااان اقااااط ااااع  وفشاااو لحكومتهاااا  وإااااذاراف 
 بااطرابات محتملة.

فاااي عقاااود ساااابقة باااين معساااكرات اليماااين والوساااط ” إساااراويو“حصااالا االااااطرابات التاااي راااهدتها لقاااد 
والمتاااادينين  لااااان صااااراعاتها  ااااذه اويااااال ليسااااا بااااين اليمااااين واليسااااار  و ااااين اويااااديولوميات المختلفااااة 
والمتعاراااااة والمتضااااار ة  بااااو ب ساااااطة مااااع اتنيااااا و أو اااااده  ومعركتهااااا السياسااااية اليااااول ذات أبعاااااد 

دون حاادين عاان الساايارة ماان ماان ساايكون ساااو  المرك ااة  “ية  والنقاااة الوحيااد المت قااي  ااو حااوت رخصاا
قااة يشاا ب الرمااات المتحركااة  وت طااا التطااورات المتالححالياااف ” إسااراويو“الواااع الااذي تعيشااب و  ”.واومتعااة

اتاا على ساستها م و العاصفة  ولهرت ماات ا الع من اوصوات التي لايس لهاا ااتمااء سياساي  و 
بحامااة ماساااة للاااوالء اوياااديولومي  واهااا تاااذ ب ماااع اوساااماء واورااخاص  بااادالف مااان االاحيااااز لألفااااار 
السياسااااية  ولااااذل  فاااا ن الساااا ات ا سااااراويلي المهاااام  لاااايس مااااا إذا كااااان اتنيااااا و ساااايفوز ماااارة أخاااارح فااااي 

الجااااادت  عااااان” إساااااراويو“أل سيخسااااار  لاااااان السااااا ات او  ااااار أ مياااااة: لمااااااذا تخلاااااا  المقبلاااااة االاتخاباااااات
 اويديولومي؟

ه اتيجاااة لتلااا  التطاااورات السياساااية المتالحقاااة  فااا ن الخريطاااة السياساااية والحز ياااة لااام تشاااهد أباااداف م اااو  اااذ
 ن الفواااى  ماان التحركااات السياسااية الملتويااة  والتواصااو  واالافصااات  واالاضاامال  والمغااادرة  واليااول فاا

لجمهاااور دون إ اااااات وألفاااا  اابياااة  مماااا ي كاااد أن ا  البياااة ا ساااراويليين ال ياااديرون اقارااااف م ماااراف حقيقيااااف 
العاصااا   بسااابب المعساااكرات السياساااية والحز ياااة  التاااوتر ا ساااراويلي يعااايش الياااول أماااواء مساااتمرة مااان

لتاي االياوسة  و ير الم الية بالنقارات اوساسية  خصوصاف مع زياادة الفجاوات االقتصاادية واالمتما ياة 
ااام المجتماااع ا ساااراويلي   اااز علاااى البااارامجلاااذو تقس   ل  فااا ن تأسااايس اوحااازار ا ساااراويلية الجديااادة لااام ترك 

 اويديولومية  بو ا تفا بالتسوي  الشخصي لقادتها.
ماااع ااتشاااار راوحاااة كريهاااة مااان اوحقااااد  مقبلاااةإن تااازامن ذ اااار ا ساااراويليين إلاااى االاتخاباااات الم كااارة ال

والضااغاون  بااالتزامن مااع تفااا  اوطاار  والهجمااات المت ادلااة  ومفااردات الااتالول ال ناويااة  و ك افااة عاليااة  
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لاايس فقااط بااين التحااال  والمعاراااة  و ااو أماار يحاادث بشااكو روتينااي  ولااان داخااو التحااال  الحكااومي 
 ر.يهدد بأخطار تفو  ااتصار حزر على آخ مما افسب 

 
 خاتمة: - 8
ن تنااااو ا البياااااات االمتما يااااة التااااي ماااااء منهااااا المسااااتوطنون يشااااك و أحااااد أباااارز مشااااكالت المجتمعااااات إ

إلخ( إذ …االسااتيطااية )م ااو "إسااراويو"  والواليااات المتحاادة  ومنااور إفريقيااا فااي فتاارة التمييااز العنصااري 
وتركيااب الساالم القيمااي  يتساابب ذلاا  فااي معااو المن ومااة القيميااة للمجتمااع متضااار ة  ماان حياان ترتيااب

وسااوط التواصاو االمتمااعي   ديوتا بشكو عال  وتحديد القيمة العليا فاي  اذه المن وماة بشاكو خااص.
دوراف في عمليات الشحن النفسي  مما يعزز النزعة العنصرية والسلو  العصابي للمجتماع  وتادت اورقاال 

ثاايااة علااى وساااوو  64المتااوفرة أن  نااا  منشااوراف إسااراويلياف ياادعو للعناا  اااد  العاارر والفلسااطينيين كااو 
نشاور عنيا  ااد  العارر والفلساطينيين سانة ألا  م 495التواصو االمتماعي  وقاد صادر ماا مجموعاب 

  وقااد كااااا القاومااة العر يااة المشااتركة وقادتهااا المواااايع الرويسااية للخطااار الصااهيواي العنياا  2019
خاااالت االاتخاباااات البرلمااياااة فاااي السااانة افساااها. وقاااد اشااار المركاااز العر اااي للنهاااوض بوسااااوو التواصاااو 

ريز فاي مواقاع التواصاو االمتمااعي ا ساراويلية لسانة االمتماعي اتاوج م رره السنوي للعنصارية والتحا
ارت طاا بجاولتلي  2019الفلساطينيين والعارر فاي سانة    وكش  ال حن أن ذروة التحريز ااد2019

% فااي الخطااار العنياا  تجاااه العاارر 14االاتخابااات ا سااراويلية  كمااا ي هاار أن  نااا  ارتفاعاااف بنساا ة 
% فااااي المنشااااورات 5ه ا حصاااااويات إلااااى ارتفاااااا بنساااا ة والفلسااااطينيين بااااين الجااااولتين  كمااااا تشااااير  ااااذ

د مان الدراساات المتخصصاة يتباين أن المجتمعاات يالعدلوط قاف   .2018التحريضية مقاراة ب حصاءات 
االستيطااية ا حاللية  التي عملا على تصفية أو تهجير أو تدمير أو تمزي  المجتمع اوصلي  تجعو 

التاي يشاتر  فيهاا أ لاب أفاراد المجتمعاات االساتيطااية  علاى الار م مان  من القوة القيمةل العلياا الجامعاة 
الت ااين الحااد فااي خلفيااتهم االمتما يااة وال قااياة. إذ إن اشاوء المجتمعااات االساتيطااية تاام  باالقوة  ثاام إن 
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تقاديس الطبيعة يعزز من مركزية فارة  ه القوة سواء اد السكان المحليين أل ادالنجا  في ممارسة  ذ
و نااا تجاادر االرااارة الااى ان تصاارفات المسااتوطنين اليهااود العنيفااة اااد  الفلسااطينيين تتساام  قااوة والعناا .ال

إلخ( و اين …بالمزاومة بين الجرل اوخالقي )االعتداء على الممتلااات  أو سارقة اوماوات  أو السايارات 
ما ماان كااان ينتمااي الجاارل السياسااي  إذ إن المسااتوطن يضاافي علااى مرمااب اوخالقااي ذراوااع دينيااة ال سااي  

للحركاااات الدينياااة اوصاااولية اليهودياااة  أي تغطياااة الجااارل االخالقاااي بالذريعاااة الدينياااة  مماااا يخلاااط الااادافع 
مصدر االاحراع االمتماعي والسياسي في المجتمع  نو التالي ف . االمتماعي بالدافع السياسي للجريمة

  وُتشاكو الخلفياة ال قااياة لااو راريحة مان ا سراويلي ليس منفصالف عن عوامو ثالثة تمجد القوة والعن 
ُكو المجتمع االستيطااي بالقوة  فا سراويلي تمرَّد علاى مجتمعاب  االحتالت رراوح مجتمع تشل و ي: طريقة ل

اوصلي الذي  امر منب  واستخدل القوة للسيطرة على مغرااياا مديادة  ويماار  بقااءه مان خاالت دورات 
اهم  با اافة إلاى عااملين آخارين و ماا: من وماة القايم الدينياة التاي العن  مع السكان اوصليين وميرا

  وا رث الغر ي المبني في بعز أبعاده على المزاومة بين  يم الصراا العنصري  تقول على فارة التفو   
المجتمعااات االسااتيطااية ماتيااة والنفعيااة  و ااو ال عااد الااذي يتااواءل مااع من ومااة  اايم  والقااوة و ااين  اايم البرا 

العالقة بين الجريماة االمتما ياة والجريماة السياساية تامان فاي تشااب  ماذور كاو منهماا حين  ا حاللية
مع ا خر  فمجتمعات االستعمار االستيطااي ا حاللي التاي ُتعلاي مان  يماة القاوة تبان  اذه القيماة فاي 

سياسااي والعناا  تشااير اتاااوج الدراسااات المتخصصااة إلااى أن العناا  الو  مناحيهااا السياسااي واالمتماااعي.
اود  االمتماااعي يشااتركان فااي ساابب أساسااي واحااد علااى اوقااو  و ااو طبيعااة و نيااة الن ااال السياسااي الساا

د حالة مان عادل اليقاين بشاأن أساا  السالطة الشار ية  في كيان العدو فالم سسات السياسية الهجينة ُتومه
ااد مساااحات مجاااالف يو يفااتح فااي الحفااا  علااى ساايادة القااااون  ممااا  "الدولااة"فااي المجتمااع  وتقااوض قاادرة  مه

واشطة الرافضين لقيم المجتمع  بكيفية ُتجبر اوفراد والجماعات على تحمو عبء الدفاا الم ارار عان 
مصاااالحهم بأافساااهم  ايخاااتلط العنااا  السياساااي باااالعن  االمتمااااعي  و اااو ماااا يعيااا  النماااو االقتصاااادي 

فاقم لروع الفقر وعدل المسااواة التاي تادفع ويقوض قدرة الدولة على توفير السلع العامة  مما يزيد من ت
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وقد دلا الدراسات على أن إاشااء ا اال سياساي مساتقر والحفاا  علياب  النا  إلى ارتاار أعمات عن .
اجاد أن تزاياد ” إساراويو“ و ررط من الدرمة اوولى للحد من العن  االمتماعي  ولان عند الن ار الاى 

ترافقاااا ماااع م رااار عااادل االساااتقرار السياساااي  ففاااي الفتااارة  وماااباوالمتعااادد م رااارات العنااا  االمتمااااعي 
 . 173و 154في معدت االستقرار السياسي بين المرت ة ” إسراويو“  تراو  ترتيب 2000-2018

 
 

اختصاصي  افسااي   امتماعي   سياسي   سب  لب أن رغو طات  باحن و  -) من تألي  دااييو بار( 1)
منصب رويس "الشركة العالمياة لعلام الانفس السياساي"  ووليفاة محااار فاي مامعاة تاو أبياب  وعميارال 
راياا   و ااو اختصاصااي  افسااااي عالمااي  وتر ااوي ومحاااار فااي مامعااة تااو أبيااب  ولاليهمااا مسااا ماٌت 

لااذي يقاا  عليااب الصااراا العر ااي االسااراويلي  وفااي االمتماااعي ا -ياادة فااي تبيااان اوسااا  النفسااااي عد
رة تحليو العوامو والمن ومات والسيرورات النفسااية الضاالعة فاي  اذا الصاراا  ال سايما التاي تا ثر بصاو 

 بالغة على االصوت ا درا ية للمجتمع اليهودي(


