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قضايا الصراع فى إسرائيل وسبل إدارته
حرطيمادؿعؿورؼيمشربقي،موأغفؿمملمؼؼدعقامصؽرامصفققغقوم

مقدمة:
تشفدماظؿداسقوتماٌلؿؿرةمظؿػوسؾماجملؿقسوتماٌكؿؾػيم

سؾكماإلرالق،موأوضعؿفؿمبذظؽمؼبمصراعمععمذواتفؿم

اظيتمؼؿؽقنمعـفوم "اجملؿؿع "ماإلدرائقؾلمسؾكمتفوصًم

ايضورؼيمطفزءمعـماظشرقماظذيمتـوصؾفماظعداء .مطؿومبرزم

االدسوءاتماظصفققغقيماألدودقيماظيتمزسؿًموجقدمذعىم

دعيماظؾعضمعـماٌلؿقرـنيماظغربقنيماظؼداعكمإظبمادؿعودةم

ؼفقديمؼبمعـػك،م %أيمهقؼؾماالغؿؿو ءماظدؼينمظؾقفقدمؼبم
زبؿؾػمأسبوءماظعوملمإظبمضقعقي

جـلقيماظدولماظيتمػفروػوموحرعؿفؿمعـفومؼبمزروفم

،$موادسًمأنماظؿعؾريم

ععقـي**.مم وػقمعومؼربزمضعػماظقالءمظؾصفققغقيمودوظؿفو،م

ايؼقؼلمسـمػذاماظشعىمالمميؽـمأنمؼؿؿمإالمؼبمدوظيم

متوعومعـؾؿومطونموالؤػؿمضعقػومظؾدولماظيتموصدوامعـفو

ؼفقدؼي،محقٌمميؽـمأنمؼعقشمصقفومبشؽؾمرؾقعلم

غوػقؽمسـمػفرةمطـريمعـفؿمعـمإدرائقؾمسـدعومتؿوحمصرصيم

عؿكؾصومعـمذقائىماٌـػك .مصؼدمأغشؽًماظدوظيم "اظقفقدؼي"،م

أصضؾمظؾققوة.م

وظؽـمععظؿم "اظشعىماظقفقدي"مصضؾم"اٌـػك"مسؾكماهلٍ رةم

أعومأصقوبماألرضماظشرسققن،مصؾؿمتلؿطعماظصفققغقيم

إظقفو*.م

ودوظؿفوماضؿالسفؿمعـفو،موؼشؽؾقنمبقجقدػؿ،موطػوحفؿم

أعوماظقفقدماظذؼـمػوجروامإظبمإدرائقؾمصؼدمأثؾؿقامبشؽؾم

اظلقودلمواظـؼوؼبمؼبمتؾؽماظدوظي،مهدؼومجذرؼومهلقؼؿفوم

واضحمأغفؿمالمميؽـمأنمؼؽقغقا،مبلؼيمحولمعـماألحقال،م

"اظقفقدؼي "،مبصرفماظـظرمسـمعضؿقنمػذهماظقفقدؼي،م

ذعؾو،مغظرامإظبمعومبقـفؿمعـمتـوضضوتمجذرؼي;مدؼـقي،م

وأؼدؼقظقجقؿفوماظصفققغقي .موتعربمأحقاهلؿمسـمزؼػم

وإثـقي،موحضورؼي،مملمتزدػوماظعؼقدماٌؿؿوظقيمظؾدوظي،ماظيتم

اظقاجفيمال دميؼرارقيماٌؿقضرةماظيتمادسؿفوماظـكؾيم

احؿػؾًمػذاماظعوممخبؿلقـقؿفو،مإالمحدة،م وؼؿكقفمأطـرم

اظصفققغقيمظؾدوظي.مم

عـمغصػفؿماظققم،محلىمادؿطالسوتماظرأيماٌؿؽررة،معـم

وتعؽسمػذهماٌعطقوتماظطؾقعيماٌصطـعيمظؾدوظيم

غشقبمحربمأػؾقيمصقؿومبقـفؿ .مواتضحمأنماغؿؼوهلؿمإظلم

اإلدرائقؾقي،موأزعيمذرسقيماظقجقدماظيتمتعوغقفو.مصؼدمغشلتم

ػذهماظدوظيمػقمأطربمخدسيمتعرضقامهلومأبعدتفؿمسـمايقوةم

إدرائقؾموادؿؿرتمحبؽؿماظضعػماظعربلمواظدسؿماظدوظل .م

اظطؾقعقيماظيتمطونمعـماٌؿؽـمأنمضبققػومظقمأغفؿمادؿؿروامؼبم

أعوماظعقاعؾماظداخؾقيماظيتمؼػرتضمأغفومحوصظًمسؾكم

بؾداغفؿمايؼقؼقي،محقٌمؼـعؿماظقفقدمؼب متؾؽماظؾؾدانمصؼطم

وجقده اموادؿؿرارػو،مصننمطالمعـفومػقمؼبمذاتفمعقضقعم

بوألعـ،مسؾكمخالفماظقفقدماإلدرائقؾقنيماظذؼـمأوجدتفؿم

ظؾصراعماظداخؾل:م

اظصفققغقيمؼبمربقطمعـماظعداءمواظصراعماظداخؾلم

صوظقفقدؼيمعقضقعمظصراعمحودمبنيماٌؿدؼـنيم

واًورجل .موػذامعومؼظفرماآلنمؼبمتقجفوتمبعضم

واظعؾؿوغقني،موبنيمأررافمصرسقيمؼبمطؾمذبؿقسي،محقٌم

اٌلؿقرـنيماظؼداعكمؼبمإدرائقؾماظذؼـمأخذوامؼؾقـقنمسـم

ؼـظرمإظقفوماظؾعضمبوسؿؾورػومدؼـو،مواظؾعضماآلخرمبوسؿؾورػوم

جذورػؿمؼبماظؾؾدانماظيتموصدوامعـفو،موخوصيمأوظؽؽماظلػقدم

ضقعقي،مواظؾعضمميزجمبنيماٌقضػني،موالمؼقجدماتػوقمبنيم

اظشرضقنيماظذؼـمملمؼلؿطقعقاماالغدعوجمؼبممنطمايقوةم

اإلدرائقؾقني،موالمبنيماظقفقدمؼبماظعوملمسؾكمهدؼدمعـمػقم

اظصفققغلماظغربلماظذيمصرضؿفماظصفققغقيمسؾقفؿمبوسؿؾورػوم
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اظقفقديماظذيمتؿقجفماظصفققغقيمإظقف،مومتـقفمإدرائقؾم

المتـؾـؼمعـمبـوءمداخؾلمعؿني،موظؽـمعـموػـمسربلم

"حؼماظعقدة"،موعزاؼومعؿعددةمضؾؾمأنمتطلمضدعفمإدرائقؾ.م

وإدالعلمذوعؾ.ممم
وؼـصىمػذاماظؿؼرؼرمسؾكمرصدمتطقراتمأربسيمأمنوطمعـم

واظصفققغقيماظيتمتلدلًمسؾقفومإدرائقؾ،محقتم
بدورػوموعـذمزفقرػومتقوراتمعؿـوضضي،ماغؿؼدمطؾمعـفوممعـم

اظصراعماظداخؾلمؼبمإدرائقؾمتؿصوسدمبؼقةمؼبماٌرحؾيم

داخؾفم وعـمخورجف،موأضوصًمبذظؽمإظبماالغؼلوعوتمبنيم

اظراػـي،موتعؽسمؼبمذبؿؾفومأػؿماظؼضوؼوماٌـورةمػـوك،م

اظقفقدمؼبماظعوملموؼبمإدرائقؾماغؼلوعوتمجدؼدةمحقلماٌقضػم

وتقازغوتماظؼقىماٌؿقرريمصقفو،ماألعرماظذيمالمذؽمأغفم

عـم "اظصفققغقي "،مؼبماظقضًماظذيمادسًمصقفموحدةم

دقلوػؿمؼبمهدؼدماظلقوديماًورجقيماإلدرائقؾقيمووػـوم
ؼبماٌرحؾيماظراػـيموؼبماٌلؿؼؾؾماٌـظقر

"اظشعىماظقفقدي".م
وإذامطوغًمإدرائقؾمورثًمسـمايرطيماظصفققغقيم

.موػذهماألمنوطم

اظصراسقيمػل :ماظصراعماظعؾؿوغل -ماظدؼين،مواظصراعم

دقوديماإلرجوءموسدممحلؿماظؿـوضضوت،موتركمطؾمصرؼؼم

اظقفقديماظشرضل -ماظقفقديماظغربل،مواظصراعماظعربل -م

ؼعؿؾمبو ألدوظقىماظيتمؼراػو،مواسؿربتمذظؽمأدوسمغظوعفوم

اظقفقدي،مواظصراعماظقؿقين-ماظقلوري.م
وغظرامإظبمأنمػذاماٌقضقعمعـورمجدلموادعمؼبماظعوملم

اظدميؼرارل،مصننمػذهماظدميؼرارقيماإلدرائقؾقيماظػرؼدة،مملم
تؽـمدقىمدؿورمطبػلموراءهمأبشعمأدوظقىماإلجراممؼبم

اظعربلمبنيمرؤىمعؿؾوؼـي،مؼفقنمبعضفومعـماظصراسوتماظيتم

عقاجفيماظضعػوءمعـماظقفقدموشريػؿ .مصؾؿمغرمدوظيمدميؼرارقيم

تشفدػوماظلوحيماإلدرائقؾقيمإظبمحدماسؿؾورػومذبردمتقزؼعم

تؿفرمبلرػولمصرؼؼمعـمعقارـقفو،موتؼؿؾمصرؼؼومآخر،م

أدوارمودسوؼيمعغرضي،موؼفقلمبعضفوماآلخرمعـفومإظبمحدم

وتصودرمأراضلمصرؼؼمثوظٌموتفدممبققتفؿ .موحدثموالمحرجم

اسؿؾورػومعؼدعيميربمأػؾقيمإدرائقؾقيمواغفقورموذقؽمعـم

سـماظؿعوعؾماإلدرائقؾلماًورجلمسدواغوموتقدعو،موخرضوم

اظداخؾ،مصؼدمطونمايرصمؼبمػذاماظؼلؿمسؾكمحشدمأطربم

ظالظؿزاممبوٌعوػداتمواالتػوضقوتماظدوظقيمضؾؾمأنمصبػم

ضدرمممؽـمعـماٌعؾقعوتماظيتمتػقضمبفومودوئؾماإلسالمم

عدادػو.م

واظدورؼوتماٌكؿصةمبوظشؽقنماإلدرائقؾقي،مؼبمػذاماظصدد،م

وسؾكماظرشؿمعـمادؿؿرارماظدسؿماظدوظلمإلدرائقؾ،م

وتـظقؿمػذهماٌعؾقعوتماٌؾوذرةمضؿـمإرورمععني،مواإلضاللم

وربووالتماظؼقىماظؽربىمظدذبفومؼبماٌـطؼيماظعربقي،ماظيتم

ضدرماٌلؿطوعمعـماظؿدخؾمؼبمتػلريػوموايؽؿمسؾقفو،مظـرتكم

ملميسدممبؼدورمدوهلومؼبماٌرحؾيماظراػـي،ماالعؿـوعمواٌؼووعي،م

اظقاضعمؼؿقدثمسـمذاتف.م
أوال ،الصراع العلماني -الديني
خلفية عامة:
تشريمدراديمٌعفدمجقمتونماإلدرائقؾل

صضالمسـمأنمترصضماظقجقدماإلدرائقؾلمشريماظشرسلمبنيم
زفراغقفو،مصننمأزعيمذرسقيماظقجقدماإلدرائقؾقيمتؿػفرمؼبم
إدرائقؾمحبؽؿمعـطؼفوماظذاتل،موأغفومأزعيمػقؽؾقي،مالم

$1%مإظبمأنمععزؿم

اظقفقدماإلدرائقؾقنيمعؿدؼـقنمتؼؾقدؼقن،موأنماظؼؾقؾمعـفؿم

صبديمععفوماالدؿؿرارمؼبماإلخػوءمأوماظؿفوػؾ،موذغؾم

صؼطمذومتقجفمأؼدؼقظقجلمسؾؿوغلمأومأؼدؼقظقجلمدؼين

األغظورمسـفومبؼضوؼوموعشؽالتموعلوئؾمثوغقؼيموػوعشقيم

.م

وتقضحمأنمغلؾيماظعؾؿوغقنيمؼبماجملؿؿعماإلدرائقؾلم #20م

وعػؿعؾي.موظذامتؿزاؼدمحدةماظصراسوتمواالغؼلوعوتماظداخؾقيم

وععظؿفؿمعـماظقفقدماظغربقني،موؼشؽؾقنمععظؿماظـكؾيم

ؼبمإدرائقؾمسؾكماظرشؿمعـمطؾمعظوػرماظؼقةماًورجقيماظيتم

ايوطؿيمؼبمإدرائقؾ،موؼـؿؿقنمإظبماألحزابماظعؾؿوغقيم
املخؿؾػي.مأعوماٌؿدؼـقنماظؿؼؾقدؼقنمصقؿـؾقنم ،#55موععظؿفؿم
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اٌؾؽر،موزؼودةماظـلؾمألدؾوبمدؼـقيمواجؿؿوسقيموثؼوصقي،م

عـماظقفقدماظشرضقني،موػؿمؼعؿربونماظقفقدؼيمػقؼيمثؼوصقيم
أطـرمعـفومدؼـقي،محقٌمالمؼؾؿزعقنممتوعومبوظشرؼعي،م

طؿومؼضؿـمهلؿمذظؽ

وؼؿقزسقنمبنيماألحزابماظصفققغقيماظعؾؿوغقيمواظدؼـقيم

اٌكصصوتماٌوظقي،مواإلسػوءمعـماًدعيماظعلؽرؼي .موؼمطدم

واألحزابماظدؼـقيماظالصفققغقي،موأعوماٌؿدؼـقنماظصفقق غققنم

بعضماظداردنيماإلدرائقؾقنيمأغفمعـمشريماٌؿؽـمتؼؾقؾم

صقؿـؾقنم#17موؼمعـقنمبوظصفققغقيموطبدعقنمؼبماىقش،م

ععدالتماإلنوبمظدىماظعوئالتمايرؼدؼيمإالمعـمخاللم

وؼـؿؿلمععظؿفؿمإظبماٌػدالم %ايزبماظؼقعلماظدؼين ،$م

إجراءمحود،موػقمأعرمشريمواردمؼبمزؾماظـؼؾمايوظلمظؾؼقىم

وحرطيمجقشمإميقغقؿم%طؿؾيماٌمعـني $موايرطوتماٌؿطرصيم

اظدؼـقيمؼبمايؽقعيماإلدر ائقؾقيمايوظقي .موؼؿلوءظقن :مػؾم

األخرى،ماظيتمتضػلماظؼداديماظدؼـقيمسؾكماٌؿوردوتم

دقؿؿؽـماٌؿدؼـقنمعـمأنمؼشؽؾقامؼبمغفوؼيماألعرمشوظؾقيم

اظصفققغقي-موأػؿفوماالدؿقطونموتفقؼدماألراضلماحملؿؾي .م

اظلؽونمؼبمإدرائقؾ$4%.مم

وأخريا،مميـؾمايرؼدؼؿم %اٌؿشددونمدؼـقوموشريماٌمعـنيم

مأؼضومايصقلمسؾكماٌزؼدمعـم

وسؾكماٌلؿقىماظلقودل،متصوسدمغصقىماظؼقىماظدؼـقيم

بوظصفققغقي $م،#8موػؿمؼؿقزسقنمبنيماألحزابماظدؼـقيم

عـمعؼوسدماظؽـقلًموبؾغم 23معؼعدامؼبماغؿكوبوتم .1996م

اظالصفققغقيمعـؾمذوسموؼفدوتمػؿقراة،موضبووظقنمصرضم

%ذوسم 10معؼوسد،ماٌػدالم 9معؼوسد،مؼفدوتمػؿقراةم 4م

اظطؾقعيماظدؼـقيمسؾكماظدوظي،موالمطبدعقنمؼبماىقش،موالم

عؼوسد$موضدمأػؾفومذظؽمظؾؿقؽؿمؼبمدًموزاراتمتلقطرمسؾكم

ؼعؿدُّونممبمدلوتماظدوظيماظؿشرؼعقيمواظؼضوئقي،ماظيتم

ايقوةماظعوعيمؼبمإدرائقؾ،موػلماظداخؾقي،مواظعؿؾم

ؼشورك ونمصقفومصؼطممبومؼؿالءممععمأواعرمحوخوعوتفؿم

واظرصوػقي،موؼلقطرمسؾقفؿومحزبمذوسماظدؼينماظالصفققغلم

وذبوظلفؿماظدؼـقيماظعؾقو،ماظيتمتعؿربماٌرجعقيماظعؾقوم

اظشرضل،مواظؿعؾقؿ،مواٌقاصالت،موؼلقطرمسؾقفؿوماٌػدالم

هلؿ$2%.مم

اظدؼينماظصفققغل،مووزارةماألدؼون،موؼؼؿلؿفومايزبونم
اٌذطقران،مووزارةماٌوظقي،موؼلقطرمسؾقفومحزبمؼفدوتم

وؼؿقزعماٌؿدؼـقنمؼبمإدرائقؾمحلىماٌذػىماظدؼينمإظبم
أرثقذطسمميـؾقنماظؿقورماظرئقسمظؾدؼوغيماظقفقدؼيمؼبم

ػؿقراةماظالصفققغلماظغربل،مإضوصيمإظبمترؤسمذوسمظؾفـيم

إدرائقؾ،موأضؾقيمإصالحقيموربوصظيمالمتقجدمهلومأحزابم

اظؽـقلً$5%.مم

تعربمسـفو.موذظؽمسؾكمخالفمؼفقدماًورجماظذؼـمؼغؾىم

وميؿؾؽماٌؿدؼـقنمعمدلوتمزبؿؾػيمعـماألحزابم

سؾقفؿماظؿقورانماإلصالحلمواحملوصظ،موميـؾماألرثقذطسم

اظلقودقيمإظبماظصقػمإظبماٌلؿشػقوتمإظبماٌطوسؿ،موػقمعوم

أضؾقيمبقـفؿ$3%.مم

ؼزؼدمعـمادؿؼالظقؿفؿمؼبمعقاجفيماجملؿؿعماظعؾؿوغل،م
وضدرتفؿمسؾك موـقدماألغصور،موؼعؿؼماالدؿؼطوبمبنيم

وضدمتصوسدتمضقةماظؿقورماظدؼين :ماظصفققغلموايرؼديم

اظطرصني$6%.مم
قضايا الصراع العلماني -الديني:
تفدفماظؼقىماظدؼـقيمؼبمإدرائقؾمإظبمإضػوءماظطؾقعيم

ؼبمإدرائقؾممبرورماظقضً،محؿكمأصؾقًمضقةمعمثرةمؼبم
زبؿؾػمعـوحلمايقوةماظلقودقيمواالجؿؿوسقي.مم
صؿـماظـو حقيماظدميقشراصقي،مؼرتاوحمعؿقدطمسددمأصرادم

اظدؼـقيمسؾكماظدوظيمؼبمزبؿؾػماٌقودؼـ .موؼالحظمبشؽؾمسومم

األدرمايرؼدؼيمبنيم 5َ5مرػؾ،مو 7َ2مرػؾ،معؼوبؾم 3َ3م

ضؾيماػؿؿوعفومبؽـريمعـماظؼضوؼوماظلقودقي،موترطقزػومسؾكم

رػؾمظألدرمشريمايرؼدؼي،موتلتلمأطربمغلؾيمظإلنوبمؼبم

ضضقؿنيمربددتنيمػؿوماظف وؼي،موسؿؾقيمتلقؼيماظصراعم

إدرائقؾمبنيماجملؿؿعمايرؼدي،محقٌمؼشفعقنماظزواجم

الصراع فى إسرائيل
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اظدؼينمبشلنماهلقؼي،مؼبمحنيمدقؿؿمتػصقؾمعقاضػم

اظقفقدؼيمواظصفققغقيمععو،موأنمتؽقنمسؾؿوغقيمدميؼرارقي،م

اٌؿدؼـنيمعـمضضوؼومتلقؼيماظصراعماظعربل -ماإلدرائقؾلمؼبم

وأنمتؽقنمإدرائقؾم "دوظيمعقارـقفو "معـماظعربمواظقفقدم

اىزءماٌؿعؾؼمبوظصراعماظقؿقين -ماظقلوري،محقٌمتؿػؼم

سؾكماظلقاء،موظقلًمدوظيمؼفقدؼي،موالمدوظيماظقفقدمؼبم

عقاضػماٌؿدؼـنيمؼبمععظؿفومععمقدؿمطؾريمعـماظعؾؿوغقنيمػقم

اظعوملمطؿومتدسلماظصفققغقي.م
وؼرتؾطمبفذهماٌللظيمتؾوؼـمعقاضػمطؾمعـماظقفقدم

اظقؿني،موبذظؽمالمؼؽقنماظصراعمبفذاماًصقصمبنيم
عؿدؼـنيموسؾؿوغقنيموظؽـمبنيممينيمدؼينموسؾؿوغلموؼلورم

اٌؿدؼـنيمواظقفقدماظعؾؿوغقنيمواظعربمبشلنم اإلبوحقي،محقٌم

سؾؿوغل.مم

ؼداصعمأطـرماظعؾؿوغقنيمسؾؿوغقي،موؼرتطزونمؼبمحزبم

تشؿؾمضضقيماهلقؼيمعقضقسنيمػوعني،موػؿو

عريتس،مسـماظؿقؾؾمعـمأؼيمضققدمدؼـقي،موؼداصعقنمحؿكم

:مػقؼيم

اظدوظي،موػقؼيماظقفقدي .موؼعؿربماظصراعمبشلنمػذؼـم

سـماظشذوذماىـلل،مؼبماظقضًماظذيمتمعـمصقفمأشؾؾقيم

اٌقضقسني،مصراسومربقرؼومبوظـلؾيمإظبم أزعيمذرسقيماظقجقدم

اٌؿدؼـنيمايرؼدؼؿمواظؿؼؾقدؼنيمواظعربمبويػوزمسؾكم

اإلدرائقؾل،موبـقيماألؼدؼقظقجقيماظصفققغقيماظيتمزسؿًم

اظؼقاسدماألخالضقيمواظدؼـقيمؼبمػذاماجملولمطؾمحلىم

أغفومتفدفمإظبمإغؼوذماظقفقدمؼبماظعومل،مواألحزابماظقفقدؼيم

ععؿؼداتف .موؼرىمصرؼؼمعـماٌؿدؼـنيماظقفقدمعـماألضؾقيم

اظعؾؿوغقيمواظدؼـقيمؼبمإدرائقؾماظيتمترشىمؼبماحملوصظيمسؾكم

اإلصالحقيمضرورةمضؿونمحؼققماظشقاذموأبـوئفؿمؼبمعلوئؾم

اظطؾقعيماظقفقدؼيمظؾدوظي،مطؾمذظؽمدونمأنمؼؽقنمػـوكم

طوٌرياثموشريػو،موملمؼؿقرسقامسـمإضػوءمصؾغيمدؼـقيمعوم

اتػوقمسؾكمتشكقصمػذاماظقفقد

سؾكمزواجماٌؿؿوثؾني،مؼبمإرورماظصراعمبنيماإلصالحقنيم

ي،مأومػذهماظطؾقعيم

واألرثقذطس،محقٌماغؿفزوامصرصيمضرارمايوخوعقيم

اظقفقدؼيمظؾدوظي.مم
هوية الدولة:
ؼؿػؼماٌؿدؼـقنمواظعؾؿوغققنمعـماظقفقدمؼبمإدرائقؾمسؾكم

اإلصالح ؼيماألعرؼؽقيمؼبمعورسم ،1996متلؼقدػومٌـحمحؼققم
عدغقيمظؾزصبوتماظشوذة،موضررمذبؾسمايوخوعوتماظؿؼدعقنيم

تؽرؼسماظطؾقعيماظقفقدؼيمظؾدوظي،موظؽـفؿمؼؿصورسقنمبشلنم

%اإلصالحقني$مؼبمإدرائقؾمادبوذمخطقةمأطـرماغػؿوحو،موػلم

ربؿقىماظقفقدؼيمورؾقعؿفو،مصقعرصفوماٌؿدؼـقنمتعرؼػومإثـقوم

اظلؿوحمبوظؿقثقؼماظدؼينمٌـؾمػذهماظعالضوت،موجوءمؼبمضرارم

دؼـقو،مؼؼؿضلمتطؾقؼماظشرؼعيماظقفقدؼيمسؾكمزبؿؾػم

ظؾؿفؾس:م"إنمذبؾسماظربوغقنيماظؿؼدعقنيمؼؼدرمحوجيمطؾم

عٍ االتمايقوة،موؼفؿشماظعؾؿوغقنيموشريماظقفقد .موؼعرصفوم

إغلونماألدودقيمظؾقىمواظدفءمواظزواجمواألدرةموظؾققوةم

اظعؾؿوغققنمتعرؼػومإثـقومشريمدؼين،مؼؼؿضلماظػصؾمبنيم

اظروحوغقيمواظؼدادي.موؼرىماجملؾسمأنمضددقيمسؼدماظزواجم

اظدؼـموػذهماجملوالتماظيتمصبى،معـموجفيمغظرػؿ،مأنم

بنيمرجؾمواعرأةممنقذجمؼفقديمإلضوعيمأدرة،موالدؿؿرارم

طبضعمتـظقؿفومظؼقاسدماظدميؼرارقيماظيتمؼعؿربونمأغفوم

اظشعىماظقفقدي.مواجملؾسمؼرىمإسطوءمأؼيمصرصيمإلجراءم

تعينمحؽؿماألشؾؾقيم %اظقفقدؼي .$موغظرامإظبمأنمطالمعـفؿوم

رؼقسماظزواجموصؼومظؾشرؼعيماٌقدقؼيمواإلدرائقؾقيمظألزواجم

إثينم %ؼفقدي،$مصفؿومؼلؿؾعدانماظعربماإلدرائقؾقنيمعـم

عـمغػسماظـقع".موروظىماإلصالحققنمؼبماظؽـقلًمبؿقثقؼم

اٌشورطيمؼبمهدؼدمػقؼيماظدوظيماظيتمؼعقشقنمصقفو،م

اظزصبوتماظشوذةمدونمسؼدمضران،موظؽـفؿمملمؼؿؿؽـقامعـم

وؼشؽؾقنمددسمدؽوغفومتؼرؼؾو،موتعؿربماظؼقىماظدؼـقيمأطـرم

مترؼرمعشروسفؿ،موزؾقامطبضعقنمٌقضػمايوخوعقيم

تشددامؼبمػذاماجملولمعـماظؼقىماظعؾؿوغقي .موؼرىمععظؿم

األرثقذطلقيماظذيمؼمعـمبفمععظؿماظقفقدمؼبمإدرائقؾ .موظؽـم

اظعربماإلدرائقؾقنيمأنمػقؼيماظدوظيمصبىمأنمتلؿؾعدم
الصراع فى إسرائيل
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ؼبم18مؼقغققم1997ماحؿػؾًمصؿوتونمبوظزواجمسؾكمؼدمحوخومم

ايرؼديمسؾكمعـحمعوظقيمضكؿي،موإسػوءاتمعـماظضرائى،م

إصالحل،مومسلماظعؼدماظذيمسؼدهمبقـفؿومايوخوممدؼػقدم

وأػؿفومضرؼؾيماظعؼوراتم %األرغقغو$متصؾمإظبمأطـرمعـم #90م

أرؼؽقؾمؼقئقؾمسؼدمارتؾوطموظقسمسؼدمضران !$7%مم وضدمجوءم

ؼبمطـريمعـماألحقون،موخ اصيمؼبماألحقوءماظيتمتلقطرمسؾكم

تقضقًمػذاماظػعؾماظدراعلمطـقعمعـمتلطقدماظقجقدمظألضؾقيم

ذبوظلفومضقىمدؼـقي،ماألعرماظذيمؼلؿحمظؾقرؼديمبلنم

اإلصالحقيمؼبمإدرائقؾمؼبماظقضًماظذيمطوغًماظؼقىماظدؼـقيم

ؼعقلمأدرةمطوعؾيمبدنمأداءمأيمسؿؾمسؾكماإلرالق،مإضوصيم

األرثقذطلقيمهوولممترؼرمضوغقنمؼبماظؽـقلًمضبلؿمعللظيم

إظبماإلسػوءمعـماظؿفـقد$9%.موظعؾمػذامؼػلرماالرتػوعماٌطردم

عـمػقماظقفقديمظصويفو.م

ؼبمأسدادمرالبماٌدارسماظدؼـقي،ماظذؼـمؼقصرمهلؿماظؿػرغم
ظدراديماظؿقراةمػذه ماٌزاؼو،مطؿومؼقصرمتزاؼدػؿمظألحزابم

وؼبمزؾماظغؾؾيماظعؾؿوغقيمسؾكماظدوظي،مؼرددمطـريمعـم
ضودةماألحزابماظدؼـقيمؼبمعـودؾوتمسدؼدةمأغفؿمالمؼـقونم

اظدؼـقيمصرصيمظؾؿطوظؾيممبزؼدمعـماٌكصصوتماظيتمتقجففوم

دصعمأؼيمحؽقعيمؼشورطقنمصقفومإظبمإضوعيم "دوظيماظشرؼعي "م

ًدعيمػذهماىؿوػريماٌؿزاؼدة،موؼزؼدمعـمذرسقؿفو .موعـم

اظقفقدؼي،ماظيتمؼزسؿقنمأغفومظـمتؿقؼؼمإالمسـدمسقدةم

غوحقيمأخرىمؼػلرمذظؽماذؿدادمغؼؿيماظعؾؿوغقنيمسؾكم

اٌلقح،موظؽـفؿمؼرؼدونمصؼطمهؼقؼمم صؾقؿنيمربددتنيم

اٌؿدؼـني،مإذمؼرونمأغفؿمضبووظقنمبلطمدقطرتفؿمسؾكم

ػؿومأوال،متعزؼزماظشكصقيماظقفقدؼيمظؾدوظي،موأنمؼدرسم

ايقوةماظعوعيمظؾؿفؿؿعم اظعؾؿوغلمؼبمحنيمأغفؿمؼعقشقنمسوظيم

اظرتاثماظقفقديمؼبماظـظومماظؿعؾقؿلماإلدرائقؾلمبطرؼؼيم
عالئؿي،موثوغقو،ماٌلوواةمبنيماٌؿدؼـنيموشريػؿمؼبمايصقلم

سؾكمػذاماجملؿؿعماضؿصودؼوموأعـقو!م
هوية اليهودي (من هو اليهودي):
ؼدورماظصراعمؼبمػذاماجملولمبنيمأغصورماظؿقورم

غػسماٌلوغدةمظؾصقوشوتماٌكًظػيمعـماظؿعؾقؿماظعوممواظقفقديم

األرثقذطللماظغوظىمؼبمإدرائقؾ،موأغصورماظؿقورؼـم

سؾكماٌـوصعماٌودؼيمواظؿعؾقؿقيمواظلؽـقي،موأنممتدماظدوظيم

اإلصالحلمواحملوصظماظلوئدؼـمؼبماًورج،موخوصيمؼبم

اظذيمؼػضؾفماألرثقذطسموايرؼدؼؿ،مواظـظرمإظبمػذهم

اظقالؼوتماٌؿقدة،مسؾكمتعرؼػمعـمػقماظقفقدي،محقٌم

األحزابمسؾكمأغفوممتـؾمعصوحلمعشروسيمظػرؼؼمطؾريمعـم

تعرصفماظؼقىماألرثقذطلقيماظلوئدةمؼبمإدرائقؾمبلغفمعـموظدم

اظلؽونماإلدرائقؾقنيمعـؾمأيمصرؼؼمظفمعصوحلمعشروسي$8%.مم

ألممؼفقدؼيمأومتفقدمسؾكمؼدمحوخوممأرثقذطلل،ماألعرماظذيم

بقدمأغفمبوظـظرمإظبماظقاضع،مؼالحظمأنمايرؼدؼؿمؼعؿؾقنم

ؼلؿؾعدمعـمحظريةماظقفقدؼيماإلصالحقنيمواحملوصظني،م

بوظػعؾمسؾكمهؼقؼمدوظيماظشرؼعي،موإضػوءماظطؾقعيماظدؼـقيم

بقـؿومؼضؿمإظقفوماٌؾقدؼـماظذؼـمؼـقدرونمعـمأعفوتم

سؾكمطؾمعومؼلؿطقعقنمإضػوءػومسؾقفمعـمذبوالتمايقوة،م

ؼفقدؼوت!مطؿومتقجدمتعرؼػوتمسؾؿ اغقيمظؾقفقديمالمتعؿؿدم

مبكؿؾػماألدوظقى.م

سؾكمػذاماظعـصرماظدؼين،موظؽـفومتعؿؿدمسؾكماظؿعرؼػم

طؿومؼالحظمأنممعومضبصؾمسؾقفماٌؿدؼـقنمأطـرمبؽـريمعـم

اظـؼوؼبمواإلثينمواظذاتلمظؾقفقدؼي،مبؾموحؿكمغظرةم

وزغفؿماظـليبمؼبماجملؿؿعماإلدرائقؾلمطػرؼؼمظفمعصوحلم

اآلخرؼـ،مإذمؼعرفماظؾعضماظقفقديمبلغفمعـمؼظـفم

عشروسيم #8%مأومحؿكم #25مبنضوصيماٌؿدؼـنيم

$10%

اآلخرونمطذظؽ! مم

اظصفققغقني،$موؼؿفؾكمذظؽمصقؿومضبصؾمسؾقفمايرؼديمعـم

وضدمثورتمػذهماظؼضقيمعرارا،موخوصيمؼبماظؿلعقـقوت،م

اعؿقوزاتمطؾريةمالمؼـوهلومشريمايرؼديمؼبماظدوظي،مدقاءم

ععمتقاصدماٌزؼدمعـماٌفوجرؼـ مإظبمإدرائقؾمعـمدولماالهودم

أطونمسربقومأممؼفقدؼومسؾؿوغقو،موعـمذظؽمإعؽونمحصقلم

الصراع فى إسرائيل
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بوهلفرةمرشؿمأنمطـريامعـفؿمشريمؼفقدمأصال،مأومحؿكم

اظؾفقءمإظبماحملؽؿيماظعؾقوماظيتمتعؿربمضؿيماىفوزماظؼضوئلم

عشؽقكمؼبمؼفقدؼؿفؿمحلىماظؿعرؼػماألرثقذطللماظلوئد .م

اإلدرائقؾل،موتضؿمضضوةمسؾؿوغقنيموعؿدؼـني .موػقمعومؼمطدم

وتقضحماإلحصوءاتمماظرمسقيماإلدرائقؾقيمأنمغلؾيمػمالءمعـم

خضقعماحملوطؿماظدؼـقيمظؾدوظيماظعؾؿوغقي.م
بقدمأنماٌشؽؾيمالمتؽؿـمؼبماظزواجمبؼدرمعومتؽؿـمؼبم

اظقفقدماظلقصققًمدوبؼومتؿزاؼدمسوعومبعدمسوم،موأغفومبؾغًم
#37مدـيم،1996موارتػعًمإظبم#43َ6مدـيم$11%.1997مأعوم

اظطالق،محقٌمالمؼعرتفمؼبمإدرائقؾمإالمبوظطالقم

اظقفقدماإلثققبققنمصؼدمخضعقامظعؿؾقيمإسودةمتفقؼدمظدىم

ايوخوعل،موظذامتؿزاؼدمغلؾيماظـلوءما ٌعؾؼوتمؼبماجملؿؿعم

وصقهلؿمإظبمإدرائقؾ،موتـوصسمصقفومايوخوعونم

اإلدرائقؾل.موتؿقظبماحملؽؿيماظعؾقومؼبماظقضًماظراػـمدراديم

األرثقذطلقونماظشرضلمواظغربل$12%.مم

إعؽوغقيمادؿصدارمضوغقنمطبقلمربوطؿماألدرةمدؾطيماظؿطؾقؼم
أؼضوميؾمػذهماٌشؽؾي$14%.مم
إدارة الصراع العلماني -الديني:
اإلكراه الديني والعنف:
ؼمعـماظقفقدمايرؼدؼؿممبؾدأماإلطراهماظدؼينمطقدل ظيم

وعـمجفؿفو،محووظًماألحزابماظدؼـقيماإلدرائقؾقيم
عرارام حلؿماٌشؽؾيمظصويفو،معـمخاللمادؿصدارمضوغقنم
ضبددمعـمػقماظقفقدي،موظؽـمدائؿومعومطوغًمػذهماظؼضقيم
ترجلمبلؾىمحلودقؿفومبوظـلؾيمإظبمبـقيماجملؿؿعم

ظػرضماالظؿزاممبؼقاسدماظشرؼعيمسؾكماىؿفقرماظعؾؿوغلم

اإلدرائقؾل،موحوجؿفماٌلؿؿرةمإظبماهلفرة،موطذظؽمبوظـلؾيم

اٌكوظػمهلو،موخوصيمصقؿومؼؿعؾؼمبـالثيمعقضقسوتمرئقليم

إظبماظعالضوتماإلدرائقؾقيمبقفقدماظقالؼوتماٌؿقدةم

ؼبماظشرؼعيماظقفقدؼي،موػلمحرعيماظلؾً،مورفورةماظعوئؾيم

اإلصالحقنيمؼبمعع زؿفؿ،ماظذؼـمتؿؾعفؿمأضؾقيمإصالحقيم

%تشؿؾماظزواج،موتـظقؿماظعالضيمبنيماظرجؾمواٌرأةمسؿقعو ،$م

إدرائقؾقي.م

واظطعومماظشرسل$15% ،مإضوصيمإظبمضضوؼوماظؿلقؼيمو ضددقيم

وتـريمػذهماظؼضقيمتعؼقداتمطـريةمؼبمايقوةماظققعقيم

األرضمواظصراسوتمبنيمأتؾوعماٌذاػىماظقفقدؼي.م

ظؾقفقدمؼبمإدرائقؾ،مؼبمزؾمدقطرةماظؼقىماظدؼـقيمسؾكم

وؼؽشػماظرصدماٌؿؿوبعمظؾؿػوسؾمبنيماىؿفقرؼـم

ذبوالتماألحقالماظشكصقي،محقٌمتعؿربماحملوطؿماظدؼـقي،م

اظعؾؿوغلمواٌؿدؼـموبوٌـؾمبنيمأتؾوعماٌذاػىماظقفقدؼيم

وسؾكمرأدفومايوخوعقيماظعؾقو،مػلمربوطؿماظدوظيمؼبم

اٌؿصورسيمسـمطـريمعـمحوالتمادؿكدامماظعـػماٌلؿـدةمإظبم

ذبوالتماألحقالم اظشكصقي،موإنمطوغًمربوطؿمأخرىم

ػذاماٌؾدأمعـمضؾؾماٌؿدؼـني،مواظعـػماٌضودمعـمضؾؾم

عقازؼي،مػلم "ربوطؿماألدرة"ماٌدغقي،مضدماغؿشرتمعمخرام

اظعؾؿوغقني.محؿكمإنماظؾعضمؼؿكقفمعـمهقلمػذاماظصراعمم

ظؿػوديماظصداممبنيماحملوطؿمايوخوعقيماظيتمتعؿربمرعزام

بوظذاتمإظبمحربمأػؾقيمبنيم

ظقفقدؼيماظدوظي،مواىؿفقرماظعؾؿوغلماظذيمؼـػرمعـمػذهم

واظعؾؿوغل.موعـمبنيمتؾؽمايوالتماظشوئعيمميؽـماإلذورةمإظبم

احملوطؿ،موخوصيمععماغؿشورمحوالتماظزواجماٌدغل،مبلؾىم

عومؼؾل:م

سدمماسرتافمايوخوعقيمبؼفقدؼيمطـريمعـماإلدرائقؾقني،م

-م االشؿقول،موطونمعـمأبرزمادؿكداعوتمػذهماظقدقؾيم

وهرميفوماظزواجمعـفؿ.موؼالحظمماظؾعضمأنمسددماظزصبوتم

اشؿقولمرئقسماظقزرءماإلدرائقؾلماألدؾؼمإدقؼمرابنيمؼبم

ؼبمايوخوعقيمآخذمؼبماظؿـوضص،موأنماحملوطؿمايوخوعقيم

غقصؿربم.1995م

"تؿققلمإظبمبصوعيمعطقاسيمظشؽقنماظعؼقبوتموشريػو "$13%.م

-محرقمروضيمظألرػولمخوصيمبوظقفقدماإلصالحقنيمؼبم

وؼبمحولماظؿـوزعمبنيماظعؾؿوغقنيمواحملوطؿماظدؼـقي،مؼؿؿم

الصراع فى إسرائيل

"اجملؿؿعني "ماظدؼينم

بؾدةمعػلرمتلققنمضربماظؼدسمؼبمأشلطسم ،1997مواتفومم
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-مضومماٌؿدؼـقنمبؿشؽقؾمعومأمسقهم "دورؼوتمايشؿي "،م

اظقفقدماإلصالحقنيماظقفقدماألرثقذطسمبؿدبريمػذام
ايودث،موتصوسدماظؿفدؼداتماٌؿؾودظيمسؾكمإثرمذظؽمبنيم

وػلمدورؼوتمتفوجؿماظـلوءماظالئكمالمؼؾؿزعـمبورتداءمعالبسم

اظطرصني$16%.مم

ضوصقي.موضدمضوعًمػذهماظدورؼوتمبنضرامماظـريانمؼبمذؼؼم
ثالثمعلقققوتمدقؼلرؼوتمؼشؿؾفمبؼقوعفـم

-متعرضماظقفقدماألرثقذطسماٌؿشددؼـمظؾقفقدم

بوظؿؾشريم

اإلصالحقنيمأثـوءمصالتفؿمسـدمحوئطماظرباقمبوظضربم

وتـصريماظقفقد.مواجؿؿعًمىـيمبرٌوغقيمإلداغيمدورؼوتم

واظؾصؼمواظرجؿمبويفورة،موإظؼوءماظؼوذوراتمسؾقفؿ .موضدم

ايشؿي،موصؿقًمهؼقؼوموأوضػًمأذكوصو .موضولمؼقدلم

بؾغمسـػمػذهماالسؿداءاتمحدمإسالنماظشرريمظؾقفقدم

دورؼدمزسقؿمعريتسمإنمعشؽؾيمػذهماظدورؼوتمصبىمأنم

اإلصالحقنيمؼبمبعضماٌـودؾوتمأغفومظـمتؽقنمضودرةمسؾكم

تعوجلمظقسمسؾكمعلؿقىماظشرريمصقلى،مبؾمأؼضومعـم

غبوؼؿفؿ،موغصقفؿمبوالغلقوبمعـمأعومماظقفقدم

جوغىمايوخوعوتمايرؼدؼؿماظذؼـمؼؿؿؿعقنمبوحرتاممطؾريم

اٌؿشددؼـ$17%.مم

ؼبمصػقفمجؿاسوتفؿ$22%.مم

ماالسؿداءمسؾكمذبؿقسيمعـماٌصؾقوتماظقفقدؼوتمعـمأصؾمأعرؼؽلمسـدمعومؼلؿكم

معفوعبيمدورماظلقـؿومواٌلورحماظعؾؿوغقي،مورؿسماإلسالغوتماظيتمتؿضؿـمصقرامخؾقعي$23%.مم

"حوئطماٌؾؽك "مبوظضربم

-م ذؾفمايوخوممسقصودؼومؼقدػمزسقؿمحزبمذوس،م

بوظؽرادلمىفرػـمبوظصالة،محبفيمأنمصقتماٌرأةم
سقرة$18%.مم

اظـلوءمبوظؾغولمواإلبؾ،موضولمؼبمأحدمدروسماظلؾً :م"إنم
عـمميشلمبنيمبغؾنيمأومبعريؼـمميؽـمأنمؼؿققلمإظبمبغؾ .م

مإظؼوءماظشويماٌغؾلمسؾكمؼدمؼوسقؾمداؼونمابـيمعقذقفمداؼونمبلؾىمعقاضػفوماإلبوحقيموتلؼقدػومظؼقوممدوظيم

وسؾكماظرجؾمأالمميشلمبنيماعرأتنيمأومبغؾنيمأومبعريؼـ .م

صؾلطقـقي$19%.مم

ٌوذا؟مألنماظـلوءمالمؼشغؾـمأغػلفـمبدرسماظؿقراة،موعـم
ميشلمبقـفـمميؽـمأنمؼصؾحمعـؾفـ،مإذمدقـلكماظؿقراة .م

م ضومماٌؿدؼـقنممبفوعبيماظلوئقوتماألجـؾقوتمسؾكماظشقارهمواالسؿداءمسؾقفـمبوظضربمبلؾىمسرؼفـ،م

ظذامسؾقفمأنمؼؽقنمحرؼصوموالمميشلمػـوك ".موضدمأثورمػذام

واسؿؾورػؿمذظؽمتدغقلومألرضمإدرائقؾماٌؼددي .موضدمتؼدمم

ايدؼٌمادؿقوءمايرطوتماظـلوئقيمواظعؾؿوغقني،موضوظًم

طـريمعـفـمبشؽووىمإظبمدػوراتمدوهلـ

رئقليمإحدىماىؿع ؼوت :م"إذامطونمايوخوممؼقدػمالم

.موأوضحموزؼرم

اظلقوحيماإلدرائقؾلمأنمععدالتماظلقوحي،موخوصيمعـم

ؼلؿحمظؾـلوءمبدرسماظؿقراة،مصعؾقفمسؾكماألضؾمأالمؼقجفم

اظدولماإلدؽـدغوصقي،مضد ماشبػضًمبـلؾيم #30مبلؾىمعوم

إظقفـماإلػوغي،موأنمؼرتطفـموذلغفـ ".موضولمزسقؿمحزبم

ؼؿعرضمظفماظلوئققنمعـماسؿداءات$20%.مم

عريتسمؼقدلمدورؼد:م"ظقؼؿصرماػؿؿوممايوخوممؼقدػمسؾكم
اظؾغول،مصفذامسؾكماألضؾمعقضقعمؼػؼفمصقفمجقدا"$24%.مم

-ماالسؿداءمبوظضربمواظرجؿمبويفورةمسؾكمذبؿقسيمعـم

-ماالسؿداءمسؾكماحملالتماظيت

اظلوئقوتماألعرؼؽقوتمبلؾىمارتدائفـمعالبسمصوضقيم

متػؿحمأبقابفومؼقمم

أثـوءمزؼورتفـمٌزارمدؼينمؼفقدي،ماألعرماظذيماسؿربوهم

اظلؾً.معفوعبيمضوئديماظلقوراتمؼبمؼقمماظلؾً،محقٌم

تدغقلوميرعيماٌزار .موضدمتطقرتمسؿؾقيماظؿلدؼىمػذهم إظبم

هرمماظشرؼعيماظقفقدؼيمادؿكداممأؼيمآظيمؼبمػذاماظققم .موعـم

جرمييماشؿصوبمعبوسلمضوممبفوماٌؿدؼـقنمضدمػمالءم

ذظؽمرجؿمضوبطمؼفقديمبويفورةمأثـوءمعرورهممبلؿقرـيتم

اظلوئقوت!$21%مم

الصراع فى إسرائيل
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-مذؽومغوئىمحزبمؼفقدؼيماظؿقراةماٌؿقدةمؼبماظؽـقلًم

"ؼقمم

اظغػران"$25%.مم

عـمتعرضماظطالبماٌؿدؼـنيمظؾضربمسؾكمأؼديماظعؾؿوغقني،م
وػددمبؿشؽقؾمعقؾقشقوتمظؾدصوعمسـماٌؿدؼـني،موضول

ماالسؿداءمسؾكمعطوسؿمامل أطقالتمشريماظشرسقي .موعـمذظؽموؿفرمعوئؿنيمعـماٌؿدؼـنيمأعوممعطعؿمظؾؿلطقالتم

:م

"سبـمؼبمحربمأػؾقي،موأغصورغوموحدػؿمؼؿعرضقنم

اظػرغلقيمؼبماظؼدسمؼبمؼقظققم ،1998موضدمأرؾؼماٌؿظوػرونم

هلفؿوت،مإنماظدعوءمدرتاقمضرؼؾو،مصنذامطو

نماظقفقدم

ايفورةمسؾكماظشرريماظيتمحووظًمتػرؼؼفؿ$26%.مم

اظعؾؿوغققنمؼرؼدونمايربمصؾقؽـمهلؿمذظؽ

.مدـشؽؾم

-مأصدرمذبؾسمايوخوعوتمأعرامبـؾشمضربموإخراجم

وحداتمعلؾقي ".موضدمأثورتمػذهماظؿفدؼداتمادؿـؽورم

جـيمؼفقديمعـماالهودماظلقصقيتماظلوبؼمعـف،ممبعدمػبسم

اظـقابماظعؾؿوغقني،موضولمروعونمبروغػؿونمغوئىمؼلرائقؾم

دـقاتمعـمدصـف،موذظؽمحبفيمأغفمظقسمؼفقدؼو .موضدمبررم

بعوظقوه"م"إنمجوصينمدؽىماظزؼًمسؾكماظـورمسقضومسـم

أحدماٌلؽقظنيمؼبماجملؾسمذظؽمبؼقظف :م"ظؼدمذػؾـومإظبمبقًم

اظؿقدثمسـمعصوييمبنيماظعؾؿوغقنيمواٌؿدؼـني "،مؼبمحنيم

أرعؾؿف،موذوػدغوػومتلطؾميقعومبوردةموأظؾوغو،موػذامدظقؾم

دكرميودلمدورؼدمزسقؿمعريتسمعـمػذاماظؿفدؼدموضول

واضحمأنمسوئؾيماٌؿقصكمظقلًمؼفقدؼي"$27%.مم

"إذامطونمجوصينمؼعدميربمأػؾقي،مؼؿعنيمسؾقفماظذػوبم

-م روظىمبعضمايوخوعوتموزارةماظصقيماإلدرائقؾقيم

أوالمظؿلدؼيماًدعيماظعلؽرؼيمممومدقفدئمبوظؿلطقدمعـم

مبـعمغؼؾمدعوءمشريماٌؿدؼـنيمإظبمعؿدؼـني،محؿكمالمدبؿؾطم

غزسوتفماظعدواغقي"$31%.مم
الوسائل التشريعية والتنفيذية:
الكنيست:
-ماضرتحمإؼفقدمبوراكمزسقؿمحزبماظعؿؾماٌعورض،م

دعوؤػؿمشريماٌمعـي،ماظيتمتؽقغًمعـمرعوممشريمذرسل،م
بدعوءماٌمعـني.موعـمجوغؾف،ماطؿػكمايوخومماألطربماظلوبؼم
عردخويمإظقوػق،مبؿقرؼؿمغؼؾمدعوءم

"األشقور "،مألغفو،م

إجراءمتعدؼؾمظؼوغقنماًدعيماظعلؽرؼيمؼؼضلمبؿفـقدم 700م

حلىمتػلريه،متمثرمؼبمتصرصوتماإلغلونموروحف.مطؿومأصؿكم

عـمرؾؾيماٌعوػدماظدؼـقي .موؼبماٌؼوبؾ،مػددمزسقؿمحزبم

بسضفؿمبؿقرؼؿمغؼؾمأسضوءماٌؿدؼـنيمإظبمسؾؿوغقنيمأوم

دصبؾمػؿقراةماٌشوركمؼبماالئؿالفمبوالغلقوبمعـم

أشقور$28%.مم

ايؽقعي،مإظبمأنمؼشطىمػذاماٌشروعمعـمجدولماألسؿولمؼبم

معؼورعيمرقائػمدؼـقيمحرؼدؼيمععورضيمظؾصفققغقيمأبرزػومغطقريمطورتومٌمدلوتماظدوظيمواغؿكوبوتفو

اظؽـقلً.مواضرتحمرئقسماظقزراءمبـقوعنيمغؿوغقوػقمتشؽقؾم

.موضدم

ىـيمظدراديما ألعر$32%.موظؽـمايزبمغػذمتفدؼدهمواغلقىم

ضوعًمايرطيممبلرياتمجـوئزؼيمؼبمذطرىمإسالنمضقومم

عـماالئؿالفمبوظػعؾمظؾضعمدوسوتمصؼدتمصقفومايؽقعيم

اظدوظي،مودورمأتؾوسفوممبالبسمايدادمؼبمذقارعمحلمعقوم

األشؾؾقيمؼبماظؽـقلً،موأطدمذبؾسمحؽؿوءماظؿقراةماًوصم

ذع ارؼؿمؼبماظؼدس .مورجؿمسشراتماٌؿدؼـنيماٌعودؼـم

بفمأنمايزبمظـمؼعقدمإظبمايؽقعيمإالمإذامتراجعمغؿوغقوػقم

ظؾصفققغقيمدورؼوتماظشرريماإلدرائقؾقيمبويفورة$29%.مم

سـمضرارمتشؽقؾماظؾفـيماٌذطقرة

وؼبماٌؼوبؾمضومماظعؾؿوغققنمبوظعدؼدمعـمحقادثماالسؿداءم

.موملمؼعدمايزبمإظبم

ايؽقعيمإالمبعدمأنموسدمغؿوغقوػقمبلالمتشؽؾماظؾفـيمإالم

سؾكمعؿدؼـني،موعـمذظؽمإظؼوءمبعضفؿمضـوبؾمحورضيمسؾكم

بوظؿشوورمععمضودةمايزب$33%.مم

عدرديمدؼـقيمأرادماٌؿدؼـقنمإضوعؿفومؼبمحلمسؾؿوغلمؼبمضرؼيم

-مػددتماألحزابماظدؼـقيمبندؼوطمحؽقعيمغؿوغقوػقمإذام

بوردسمحـوممشولمإدرائقؾ$30%.مم

الصراع فى إسرائيل
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اظقفقديمحلىماٌذػىماألرثقذطلل،مواآلخرمؼؾزمم

وضدمحدثًمعقاجفوتمبنيماظشرريموأصقوبماحملالتم

اجملوظسماظؾؾدؼيماظدؼـقيمبوًضقعمظؾؿمدليماظدؼـقيم

واظعؿالءماظعؾؿوغقنيمؼبمبعضماظؽقؾقتلوت،محقـؿومروظؾًم

اظرمسقيماألرثقذطلقي.موضدماسرتضمحزبومؼلرائقؾمبعوظقوهم

اظشرريم %اظؾدوؼي$متؼدميفؿمأوراضومتـؾًمأغفؿمظقلقامؼفقدا،م

واظطرؼؼماظـوظٌماٌشورطونمؼبماالئؿالفمايؽقعلمسؾكمذظؽ،م

ورصضقامذظؽ،موروظؾقاماظشرريممبغودرةماٌؽون،مواتفؿمرجولم

وروظؾومبلنمؼمخذمؼبماالسؿؾورمعقضػماظؿقورؼـماإلصالحلم

أسؿولموعـؼػقنمسؾؿوغققنموزارةماظعؿؾمبلغفومتـريمحربوم

واظؿؼؾقديماظؾذؼـمؼرؼدانماالسرتافمبوظطؼقسماظؾقرباظقيم

ثضوصقي$38%.مم
-موعـمجوغؾفؿ،مغظؿمأربوبماظعؿؾماإلدرائقؾققنمغبؾيم

أؼضو،موؼصرانمسؾكمأنمؼؿوحمٌؿـؾقفؿومؼبماجملوظسما ظؾؾدؼيم
ادؿؼالظقيماظؼرارموسدمماًضقعمظؾؿمدليماظدؼـقيم

ظؾلؿوحمبػؿحمذرطوتفؿمؼقمماظلؾً،موضولمرئقسمعبعقيم

اظرمسقي$34%.مم

اظصـوسقني:م"صبىمأنمغؿؿؽـمعـماظعؿؾمؼقمماظلؾًمإذام
أردغومأنمنذبماٌلؿـؿرؼـماألجوغىمإظبمإدرائقؾ ".موذطرم

م تؼضلماظؼقاغنيماإلدرائقؾقيمبضرورةمعقاصؼيماظؽـقلًمسؾكمعشروعماٌقازغيماظذيمتؿؼدممبفمايؽقعيمطؾمسوم،م

بلنمذرطيم "إغؿؾ"ماألعرؼؽقيمحصؾًمسؾكمإذنمسومم 1996م

خاللمثالثمجؾلوتمسؾكماألطـر،موإالمتلؼطمايؽقعي،م

باظعؿؾمأؼومماظلؾً$39%.مم
-م ضررتموزارةماٌقاصالتماظيتمؼلقطرمسؾقفوماٌػدالم

وؼؿؿمإجراءماغؿكوبوتمعؾؽرة .موتعؿربمػذهماٌـوس بيمزرصوم
عـوظقومظؽؾمعـماألحزابماٌمتؾػيمواٌعورضيمسؾكماظلقاءم

اظػصؾمبنيماظرجولمواظـلوءمؼبماٌقاصالتماظعوعي،م

ظػرضمعطوظؾفو.موضدمعوردًماألحزابماظدؼـقيمػذهماظلقوديم

ودبصقصماٌؼوسدماًؾػقيمظؾـلوء .مموضدمأثورمذظؽماظؼرارم

ؼبم1998م عـمأجؾمايصقلمسؾكمعزؼدمعـماٌكصصوتم

ادؿقوءماظـوئؾوتمؼبماظؽـقلً-موطؾفـمسؾؿوغقوت -موضدعًم

ظؾرباعٍماظرتبقؼيماظقفقدؼي،موعلوغدةماالدؿقطون،موػقمعوم

اظـوئؾيمسـمعريتسمغوسقعلمحزانمادؿفقابو

مإظبموزؼرم

رصضفمغؿوغقوػقمؼبمحقـف$35%.مم

اٌقاصالتمظقشرحمهلومأدؾوبومسؼالغقيمهلذاماظؼرار .موضوظً :م
"دـقوربماظؼرارمبلزوصرغوموأغقوبـو،موظقماضطررغومأنمغؽقنم

مرصضماظؽـقلًمعشروسل مضوغقغنيمتؼدعًمبفؿوماألحزابماظدؼـقيمؼؼضقونمبرضوبيماظلؾطوتماظدؼـقيمسؾكم

ؼبماظؾوصوتمظقالمغفورا،مودـؿـعفؿمعـمتـػقذه ".موأضوصً :م

عقاضعماظؿـؼقىمسـماآلثور،مواتفؿماظـقابماٌؿدؼـقنماظؾقؽقدم

"إغفؿمؼرؼدونمإسودتـومإظبماظعصقرماٌظؾؿيمصفؿمؼعؿؼدونمأغفؿم

بلغفمملمضبشدمأغصورهمظدسؿمعشروسقفؿمؼبماظؽـقلً،م

بقصقهلؿمإظبمايؽؿمأصؾحمبنعؽو غفؿمأنمؼػرضقامسؾقـومعوم

ووصػقامغقابماظؾقؽقدم %اظعؾؿوغقني$ماٌؿقوظػنيمععفؿمبلغفؿم

ؼشوءون،مظؽــومغرؼدمأنمغـؼؾماظـوسمإظبمسصرماظؿـقؼر"$40%.مم

خقغيموضذرون$36%.مم

مهقؼؾمعؾورؼوتمطرةماظؼدممعـماظلؾًمإظبماألربعوءماحرتاعوميرعيماظلؾً$41%.مم

-مأضرماظؽيندًمؼبمغقصؿربم 1997معشروعمضوغقنمتؼدعًم

-متؼدممضودةماألحزابماظدؼـقيمبطؾىمرمسلمظـؿوغقوػقمؼبم

بفماٌعورضيماظعؿوظقيمؼؼضلمبنظغوءماجملوظسماظؾؾدؼيم
اظدؼـقي$37%.م
الحكومة:
-مضوعًموزارةماظعؿؾماظيتمؼلقطرمسؾقفومحزبمذوسم

ؼـوؼرم1998مبؿكصقصمذقارهمظؾؿؿدؼـني،مومتًماٌقاصؼيم
سؾكمػذاماظطؾىمبؿكصقصمبعضماظشقارهمسؾكماظؾقرم
اٌؿقدطمبعقدامسـمذقارهماظعؾؿوغقني .مأعوماظؾقرماألغبرم

اظدؼينماظالصفققغلمبؿطؾقؼمضوغقنمإشالقماٌؿوجرمؼبماظعطؾيم

صرصضًمايؽقعيمدبصقصمذقارهمدؼـقيمسؾقفمألػؿقؿفم

اظقفقدؼيماظيتمتؾدأمعـمشروبماىؿعيمإظبمشروبماظلؾً ،م
الصراع فى إسرائيل
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االدرتاتقفقيمواظلقوحقي،موضدمتػووتًمعقاضػماظعؾؿوغقنيم

هلقؼؿفؿماألصؾقي،موربووالتفؿماالغدعوجمؼبمذظؽماجملؿؿعم

عـمػذهماٌللظي،محقٌمضررتموزارةماظدصوعمسدممدبصقصم

واتؾوعمأمنورفماظلؾقطقيممبومصقفوماظعداءمظؾعرب !موظذامؼشقعم

ػذهماظشقارهمبوظؼربم عـماظقحداتماظعلؽرؼيمسؾكماظؾقرم

ؼبماألدبقوتماإلدرائقؾقيماظيتمتعوجلمػذاماظصراعمادؿكدامم

اٌؿقدطمأؼضو،مبلؾىمسدممثؼيماظقزارةمبوٌؿدؼـنيماظذؼـم

عصطؾحمإدرائقؾماألوظبم %األذؽقـوزؼي ،$موإدرائقؾماظـوغقيم

ؼؽػرونماظدوظيموالمطبدعقنمؼبماىقش،موسورضفومرؤدوءم

%اٌزراح ؼي$مظؾؿعؾريمسـماالغؼلومماإلثينمبنيماجملؿؿعنيم

اظؾؾدؼوتمواألجفزةماألعـقيماظيتمميـعمدخقهلومذقارهم

اظقفقدؼنيمؼبمإدرائقؾ.مم
ؼؿؽقنماظقفقدماظشرضققنمؼبمإدرائقؾمعـمرقائػمعؿعددةم

اٌؿدؼـني،موروظؾقامبودؿصدارمتشرؼعمجدؼدمميؽـفؿمعـم
دخقلمػذهماظشقاره،موإالمصنغف امميؽـمأنمتؿققل،مطؿوم

عـماظلػوردؼؿم %اظقفقدمذويماألصقلماألدؾوغقيماظذؼـم

ؼرىمرئقسماالدؿكؾوراتماظداخؾقيماظؾقاءمسوعلمإؼوظقن،مإظبم

ادؿقرـقامترطقومواظققغونمومشولمإصرؼؼقوموعصر ،$مواإلؼراغقنيم

عـورؼموؿعمظرءوسماظؿطرفماظقفقدي،موؼلؿكدعقػوم

واألطراد،مواظعراضقني،مواظقؿـقني،مو اٌغوربي،مواظؾكورؼني،م

طؿراطزمسؿؾقوتمآعـيمظؾؿطرفماظقفقديماٌقجفمإظبماجملؿؿع.م

وايؾؾقني،موؼفقدمآراممصقبو،موؼفقدمجروزؼو،م

أعوموزارةماظلقوحيمصؼدمأؼدتفومبلؾىمتؽرارمحقادثماالسؿداءم

واألصغوغقني$43%.موأخريامؼفقدمإثققبقو.م

سؾكماظلوئقنيموتراجعمععدالتماظلقوحي$42%.مم
اليهودي
ثانيا ،الصراع اليهودي الشرقي-
الغربي
خلفية عامة:
ؼؽشػماظصراعماظقفقديماظشرضلم %اٌزراحل-$ماظقفقديم

أعوماظقفقدماظغربققنمصرتجعمأصقهلؿمإظبمأوربوموأعرؼؽو،م
وؼشؽؾقنم#90معـمؼفقدماظعومل$44%.مم
وحلىماإلحصوءاتماإلدرائقؾقيمظلـيم ،1993مؼـؼلؿم
اظلؽونماظقفقدمؼبمإدرائقؾم حلىمبؾدماألصؾ،مأيمبؾدمعقظدم
اظشكصموعقظدمأبقفمإظبمثالثمذبؿقسوتمرئقلي،مػل$45%:مم

اظغربلم %األذؽقـوزي $مسـماظطؾقعيماظغربقيماالدؿعؿورؼيم

أ-مؼفقدمشربققن،موػؿمعقاظقدمأوربوموأعرؼؽوموعقاظقدم

اًوظصيمظؾظوػرةماظصفققغقي،ماظيتمزؾًمعفقؿـيمسؾكم

إدرائقؾمآلبوءمأوربقنيموأعرؼؽقني،موؼشؽؾقنم #39َ9معـم

إدرائقؾمحؿكماآلن،محقٌمملمؼلفؿمؼفقدماظؾؾدانماإلدالعقيم

اظلؽون.م

ؼبمتطقؼرمصؽرمصفققغل،موػوجرمععظؿفؿمإظبمإدرائقؾمبعدم

ب-م ؼفقدمذرضققن،موػؿمعقاظقدمأدقوموإصرؼؼقوموعقاظقدم

متومماٌشروعماظصفققغلموإغشوءمدوظيمإدرائقؾمؼبمزروفم

إدرائقؾمآلبوءمآدققؼنيمو إصرؼؼقني،موؼشؽؾقنم #36َ3معـم

زبؿؾػيمتـقسًمبنيماإلشراءمواإلرػوبموععوغوةمضغقطم

اظلؽون.م

حؽقعوتفؿماالدؿؾدادؼيمأوماٌؿقارؽيمععماظصفققغقي،ماظيتم

ج-م ؼفقدمأبـوءماظؾؾد،موػؿماٌقظقدونمػؿموآبوؤػؿمؼبم

تعرضمهلومشريػؿمعـماٌقارـني.م

إدرائقؾ،موميـؾقنم #23َ8معـماظلؽون،موػؿمؼصـػقنمأؼضوم

وسؾكماظرشؿمعـمتذؽقؾماظقفقدماظشرضقنيمظغوظؾقيمدؽونم

حبلىمأصقهلؿماالجؿؿوسقيماظغربقيمواظشرضقيمواظعربقي.م

إدرائقؾمحؿكمعـؿصػماظـؿوغقـقوت،مصؼدمصشؾقامؼبمتغقريم

وؼبم1995مبؾغًمغلؾيمعقاظقدمإدرائقؾماظقفقدم

ػقؼؿفوماظغربقي،مأومتعدؼؾمأوظقؼوتفوماظعدواغقيمووهماظشرقم

أصقلمذرضقيموشربقي$م#61َ2معـ ماظلؽون،موعقاظقدمأدقوم

اظذيمؼـؿؿقنمإظقف،مواألطـرمعـمذظؽمػقمصشؾفؿمؼبمايصقلم

$46%

وإصرؼؼقوم#12َ8موعقاظقدمأوربوموأعرؼؽوم  .#26موػقمعوم

سؾكمحؼقضفؿماظؽوعؾيمطؿقارـنيمإدرائقؾقنيمبوٌؼورغيم
بـظرائفؿمعـماٌٍ متعماألذؽقـوزي،موذظؽمرشؿمتـؽرػؿم
الصراع فى إسرائيل
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ؼعؽسمعقؾمعقزانماهلفرةمإظبمإدرائقؾمؼبماظلـقاتماألخريةم

دقءماظؿغذؼيمواألحقالمشريماظصققيمؼبمععلؽراتماالغؿؼول،م

ظصوحلماظقفقدماظغربقني.م

ومتمرذفؿمبوظدي.مدي.متل.مصقرموصقهلؿمإدرائقؾ،موأودسقام
أعوطـمشريمالئؼيمبوظلؽـكماآلدعقي،مبالمعراصؼ،موبالمتعؾقؿ .م

وؼؿقاظدماظقفقدماظشرضققنممبعدلم #3َ4مبقـؿومؼؿقاظدم
اظقفقدماظغربققنممبعدلم #2َ1ممحلىمإحصوءم.1993مورشؿم

وؼفقدمإثققبقومتعرضمسشراتماآلالفمعـفؿمظؾؿقتمؼبم

ذظؽمصننم اٌالحظمػقماظـؾوتماظـليبمظؿقاظدماظقفقدم

ععلؽراتماالغؿؼولممتفقدامظؿففريػؿمإظبمإدرائقؾ .موؼؽشػم

اظغربقني،مواظرتاجعماٌطردمٌعدلمتقاظدماظقفقدماظشرضقني،م

تعوعؾماظلؾطوتماإلدرائقؾقيمععمػمالءمعبقعومسـمدقوديم

غؿقفيماغدعوجفؿمؼبماجملؿؿعماإلدرائقؾل،مواطؿلوبفؿم

عؿعؿدةمملمتزلمعؿؾعيمظؿػرؼؼماظؿفؿعوتماظقفقدؼيماظشرضقيم

األمنوطماالجؿؿوسقيماظغربقي$47%.مم
قضايا الصراع اليهودي الشرقي -اليهودي
الغربي:
الهوية:
ؼالحظمأنماظقفقدماظشرضقنيمملم ؼـصفروامؼبماجملؿؿعم

سؾكمأسبوءماظؾالد،موادؿكداعفؿمطكطمدصوسلمسؾكمايدودم
ععماظدولماظعربقي،موإجؾورػؿمسؾكماالغؿؼولمعـماٌراطزماظيتم
أظػقػوموإدؽوغفؿماٌلؿقرـوتماظقفقدؼيمؼبماألراضلماحملؿؾيم
دـيم،1967موعـورؼمحدؼـيمأطـرمتدغقو،مظؿؾـكمعؽوغفو
ضقاحمأردؿؼرارقيموعراطزمدقوحقيموادؿـؿورؼيم

اإلدرائقؾل،موالمؼبمذبؿؿعمؼفقديمذرضلمواحد،مرشؿم

$48%

ظألذؽقـوزؼني .م أعوماظقفقدماظغربققنمصؾؿمؼؿعرضقامظؾؿعوعؾيم

وسقفؿماٌشرتكمبوظؿؿققزمضدػؿمعـمضؾؾماٌمدلوتم

ذاتفو،موؼبماظلـقاتماألخرية،متعوعؾًماظلؾطوتم

اظصفققغقيمواجملؿؿعماألذؽقـوزي.مبؾمسؾكماظعؽس،مملمتزلم

اإلدرائقؾقيمععمعقجوتماٌفوجرؼـمعـماالهودماظلقصقيتم

اظطوئػقيمػلماظغوظؾيمسؾقفؿ .مورشؿماخؿالفمأدؾوبمطؾم
روئػيمظؾـؼؿيمسؾكماظدوظيماألذؽقـوزؼي،مصننماىؿقع

اظلوبؼمسؾكمأدوسمزبؿؾػ،موػقمعـحماٌفوجرمعؾؾغومعـم

م

اٌول،موترطفم ظؾؿعوعؾمعؾوذرةمععماظلقق .مطؿومترطزوامؼبم

ؼشرتطقنمؼبماظشعقرمبوظدوغقيمواظؿؿققزمعـمضؾؾماظـكىم

اٌـورؼماظرئقليمؼبمإدرائقؾ،مووؿعقامععمسوئالتفؿ،موذويم

األذؽقـوزؼي،موخصقصومؼبماجملوالتماظـؼوصقيمواالجؿؿوسقي،م

جؾدتفؿماألدؾؼمػفرة،مومتؽـمطـريمعـفؿمعـمهؼقؼمحراكم

ؼبمحنيمتطقرتماٌشورطيماظلقودقيمظؾقفقدماظشرضقنيمؼبم

$49%

اجؿؿوسلمسولمؼبمصرتةمربدودة .مم

إدرائقؾمإظبمحدمبعقد،موأصؾققامؼؿؼومسقنمعؼوسدماظؽـقلًم

وؼرىمأصقشويمعرجقؾقًمأنموربيمععلؽرماالغؿؼولمضدم

وايؼوئىماظقزارؼيمععماجملؿؿعماألذؽقـوزيمعـوصػيم

أصؾقًمػلمأدطقرةماهلقؼيماظقفقدؼيما

تؼرؼؾو،موؼؿـوصلقنمععفؿمسؾكمرئوديماظدوظي.م

ظشرضقيمؼبم

$50%

إدرائقؾ .موععمذظؽمرمبومؼؽقنمعـماألصضؾماسؿؾورمػذهم

وتعؿربمطؾؿيم "ععرباة"مأوم"ععلؽرماغؿؼول "مػلماظؽؾؿيم

اظؿفربيمذبردمعمذرمظؿعوعؾماظدوظيماألذؽقـوزؼيمععماظقفقدم

اٌػؿوحمإلثورةمطؾمعشوسرماظؽراػقيمواظظؾؿمظدىماظقفقدم

اظشرضقني،ماظذؼـموؿعفؿماهلقؼيمايضورؼيماظعربقي-

اظشرضقنيمووهماظقفقدماظغربقني .محقٌمتضؿـًمسؿؾقوتم

م

اإلدالعقي،مبؽؾمأدورريػوماظذاتقي،موعرياثفومايضوريم

اغؿؼوهلؿمإظبمإدرائقؾمواٌراحؾماألوظبمعـمادؿقعوبفؿمأصعوالم

اٌشرتك،ماظذيمملمطبؿػمرشؿمحوجؿفؿماٌؾقيمإظب ماظؿؽقػم

ضودقيموشريمإندوغقيمحبؼفؿ،مصقفقدماظقؿـمخطػمأرػوهلؿ،م

ععماجملؿؿعماألذؽقـوزيماٌلقطر .موؼقضحمذؾقعقمبـمسوعلم

وبقعقامظؾعوئالتماألذؽقـوزؼيمؼبمإدرائقؾموخورجفو،مإضوصيم

%أدؿوذماالجؿؿوعموأحدمضقوداتمحزبماظعؿؾماظؾورزة$مأدؾوبوم

إظبمدقءماألحقالماٌعقشقيماظيتمسوغقػو،موعقتمطـريمعـفؿم

أطـرمسؿؼومظـؼؿيماظقفقدماظشرضقنيمسؾكماٌمدلوتم

أثـوءمسؿؾقيمتففريػؿ.موؼفقدماٌغربمتقؼبمأرػوهلؿمغؿقفيم
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األذؽقـوزؼي،متؿعؾؼمبوالخؿالفمايضوريمبنيماظطرصني،م

ععمحوالتماظضعػماإلغلوغقي،موععمتعوؼشمبنيماظرعقزم

حقٌمؼؼقل:م"اىرحماٌػؿقحمػـومػقماظؿؼوظقد،ماإلحس اسم

اًؾؼقيمواظـؼوصقيماٌؿعددةمعـمدونمدطؿوتقرؼيمضقؿم

بوٌلوسمبوظؿؼوظقد،مإنمسؾكماظقلورمأنمؼدركمأنمالموجقد،م

واحدة"$51%.مم

أدودو،مٌومؼلؿكماظقفقديماظعؾؿوغلماٌغربلماألصؾ
صوظعؾؿوغقي،مأدودو،معصطؾحمشربل

وظذامملمؼؽـمعـماظغرؼىماغلالخماظقفقدماظشرضقنيمعـم

.م

األحزابماألذؽقـوزؼي،موت طقؼـمأحزابمؼفقدؼيمذرضقيم

.مإغفومغؿوجماظـقرةم

اظػرغلقي،موٌؾدأماالغعؿوقماظذاتلموايداثيماىورصي .موػذهم
اٌلوراتمملمهدثمؼبممشولمإصرؼؼقو،موهلذاماظلؾىممل

هؿؾماظؿقجفوتمذاتفو،مإضوصيمإظبماظؾعدماإلثين .موعـمذظؽم
حزبمذوسماظدؼينماظذيماغشؼمدـيم 1984معـمأجقداتم

م

تظفرماظعؾؿوغقيمػـوك.مطونمػـوكمغقعمشريمواضحمعـمحؾم

إدرائقؾ.موحرطيمتوعل،موتضؿمؼفقدماٌغربماظيتماغشؼًمؼبم

ودطمشريمعـظؿ،مبنيماظؿؼوظقدموايداثي.موػذامػقماظلؾىمؼبم

1981معـماٌػدال،موحرطيم "اظشرقمعـمأجؾماظلالم "ماظيتم

أنمؼفقدماظشرقماظذؼـمأتقاماظؾؾد ..مملمؼؽقغقامسؾؿوغقني،م

اغشؼًمعـمحرطيم "اظلالمماآلن "مدـيم $52%.1983موطؿؾيم

ظؽـفؿمشريمأصقظقنيمػحرؼدؼؿؼمأؼضو".م

جقشرمماظيتماغشؼًمسـماظؾقؽقدمؼبم.1996م
وحؿكمحزبماظعؿؾ،مذفدمتذعرماظقفقدماظشرضقنيماظذؼـم

وؼقضحمأنماغؿؼولمؼفقدماظشرقمعـممشولمإصرؼؼقومإظبم
إدرائقؾمجؾىمهلؿمتح دـوماضؿصودؼو،م"ظؽـمعومطونمػـوكمؼبم

ؼؾؾغقنم#40معـمأسضوئف.موادؿـدمأحدمضودتفمؼبماغؿكوبوتم

اظقاضع-موصؼدغوه-مػقمتؾؽماظروحماظؿضوعـقي.مطوغًماىوظقيم

ايزبماظيتمأجرؼًمؼبمأسؼوبمػزميؿفمؼبماغؿكوبوتم

اظقفقدؼيمػـوكمعـظؿيمجدا،مطونمػـوكمتؽوصؾماجؿؿوسل،م

،1996موػقمذؾقعقمبـمسوعل،مإظبماغؿؿوئفماظشرضلماٌغربلم

.مطونمػـوكم

وأطدم"أنمصشؾمحزبماظعؿؾمؼبماالغؿكوبوتمؼرجعمأدودوم

وجفوزمتعؾقؿمجقدمعؿوحمظؾفؿقع،موطـقس

اٌـزل،مووجؾوتماظطعومماظيتموؿعـومحقلماٌوئدةماظعوئؾقي .م

إظبمضؾيماػؿؿوعفمبوظشرائحماظضعقػيمؼبماجملؿؿع،موصشؾفمؼبم

ومبعـكمععني،مطوغًمحقوةمؼفقدممشولمإصرؼؼقومحقوةمعومضؾؾم

صفؿمذػـقيماظقفقدماظشرضقنيموغػلقؿفؿ،موسدممتعورػفمععم

ايداثي،مععمطؾمدسيمعومضؾؾمايداثي .مطونمػـوكمذظؽم

ذبؿقسيماظؼقؿماظيتمتقجفمتػؽريػؿمودؾقطفؿ،مواٌقضػم

اإلحلوسمبوألعون،موبـظوممواضحماٌعوملمظألعقر.محؿكمسـدعوم

اٌؿعوظلمظؾـكىماظـوصذةمؼبمايزبمووػفؿ،موأضوفمأنم

طوغًمهدثمعؿوسىمطوغًماألعقرمواضقي .مطوغًمتؾؽم

اظلؾقؾماظقحقدمأ عوممايزبمظؾعقدةمإظبمايؽؿمػقمؼبمتغقريم

حقوةمعػعؿيمبوألعون .مطونمػـوكمغلقٍمعومحوصظمسؾكم

األوظقؼوتمؼبمبرغوذبفماظلقودل،مواظؿشدؼدمسؾكمتضققؼم

اىؿقع".م

اظػفقاتمبنيماظطؾؼوتمواظشرائحماالجؿؿوسقي،موتؾينمأؼضوم

رـفي،مواظػورقمبقـفوموبنيمإدرائقؾ،مبؼقظف :م"...مأطررم

أمنوطمدؾقكموتػؽريمأخرىمووهماظشرضقنيموثؼوصؿفؿ"$53%.م
العدالة االجتماعية:
ؼؿفؾكماظؿؿققزمبنيماظقفقدماظشرضقنيمواظقفقدما ظغربقنيم

عومؼبمأسؿوضلموتػلره .مإغفومتلقيمتـوضضوتل،مإذمؼقجدم

ؼبمطـريمعـماٌظوػرمعـؾماظػفقةمبنيماظطرصنيمؼبمذبولم

وؼؽشػمبـمسوعلمسـمحـؼـفماٌؿزاؼدمإظبمبؾدهماألصؾلم
اظعقدةمإظبمػـوك،موأصعؾمذظؽمغظرامإظبمأنمرـفيمتقضحمظلم

اظؿعؾقؿ،مواظعؿؾ،مواظدخؾ،مواظلؽـ،ممحقٌمؼؿؿقزم

صقفومذلءمعومعـماإلحلوسمبوظراحي،موذلءمعـماٌقؾم

األذؽقـوزؼقنمبلـقاتمتعؾقؿمأطـر،موخوصيمؼبمعراحؾم

اىؿقؾمجدامؼبمغظريمسبقمسدممإغ القماألعقر،مأيماظؾؼوءم

اظؿعؾقؿماظعؾقو،موسؾكمػذاماألدوسمؼؿؿؿعقنمبػرصمأسؾكم

ؼبمحوظيمعومعـماالغػؿوحماظالغفوئل،مععماظؽـريمعـماظؿعورػم
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وؼؿفؿماظقفقدماظقؿـققنماظلؾطوتماإلدرائقؾقيم -اظيتمطونم

ؼبمحنيم ؼرتطزماظقفقدماظشرضققنمؼبمأدغكماظلؾؿماالجؿؿوسلم

سؾكمرأدفومحزبماظعؿؾمخاللمػذهماظػرتة -مخبطػمػبليم

ؼبمػذهماجملوالت.م

آالفمعـمأرػوهلؿ،موبقعفؿمإظبمسوئالتمأوربقيمداخؾم

"وتشريمععؾقعوتمعؽؿىماإلحصوءماٌرطزيماإلدرائقؾلم
إظبمأنمربعماظقفقدماظشرضقنيمؼذػىمإظبماىوععوت،مبقـؿوم

إدرائقؾموخورجفومخاللمػذهماهلفرةموبعدموصقهلؿمإظبم

ؼشؽؾماظقفقدماظغربققنماظغوظؾقيماظعظؿكمعـمرؾؾيمطؾقوتم

إدرائقؾ،محقٌمأخربوامسوئالتفؿمأغفؿمعوتقامؼبم

اظطىمواحملوعوةمواظؿؽـقظقجقو ..مأعومغلؾيمعـم ضبصؾقنمسؾكم

اٌلؿشػقوت،مودصـقامبدونمعشورطيماألػؾ،موادؿكرجًمهلؿم

اظدطؿقراةمصفؿم #82معـماألذؽقـوزمو #18معـماظلػوردؼؿ .م

ذفوداتموصوةموتصورؼحمدصـموػؿقي!$58%مم

وؼزؼدمععدلمدخؾماألذؽقـوزيمبـلؾيم

وضدمزؾًمػذهماظؼضقيمعـورةمرقالماظعؼقدماٌوضقي،م

#50مسـمغظريهم

اظلػوردي"$54%.مم

وتصوسدتمؼبماظلـقاتماألخريةمسـدعوممتردتمعبوسيمعـم
اظقفقدمعـمأصؾمميين،مبؼقودةمايوخوممسقزيمعشقملمدـيم

موتربزماظػفقةمبنيماظطرصنيمطذظؽمؼبمذبولماظؾطوظي،م
واىرميي،محقٌمؼعوغلماظقفقدماظشرضققنمعـمارتػوعمغلؾيم

،1993مواذؿؾؽًمععماظشرريماأل عرماظذيمأدىمإظبموضقعم

اظؾطوظيمبقـفؿمحلىمإحصوءاتم1995ممبعد التمأطربمعـم

ضؿؾكموجرحك،مواخؿطػًماجملؿقسيمذررقو .موعـذئذمؼؼضلم

غظرائفؿماظغربقنيمحبقاظلم$55%.#2َ44مم

عشقملمحؽؿومبوظلفـ.موأدػرتمػذهماظعؿؾقيمسـمتشؽقؾم
ىـيمهؼقؼمرمسقيمؼبماٌقضقعمبؼقودةمرئقسماظدوظيماألدؾؼم

وصقؿومؼؾلمبعضماظؿطقراتماظيتمأعؽـمرصدػومؼبماظصراعم
اظقفقديماظشرضل -م اظقفقديماظغربلمبوظـلؾيمإظبمرقائػم
ذرضقيمربددة:م
يهود اليمن:
ؼؼدرمتعدادمؼفقدماظقؿـمحبقاظلم 150مأظػمغلؿي،
وضدمػفروامإظبمإدرائقؾمعومبنيم

إدقؼمغوصقنموعومزاظًمتقاصؾمهؼقؼوتفو،موتػؿحمعؾػوتم
األرػولماٌؿؾـنيمواٌػؼقدؼـمخاللمسؼد
واًؿلقـقوت$59%.مم

$56%م

وؼبمأطؿقبرم ،1997ماسرتفمايوخوممعـوحؿمبقرشمبؾقعم

1946مو.1956موؼذطرم

أرػولماٌفوجرؼـماظقؿـقنيمإظبمأدرمأوربقيمظؿؾـقفؿ .مووصػم

بعضماظؽؿوبماإلدرائقؾقنيمطقػمتعرضقامخاللمػذهم
اهلفراتمٌعوعؾيمشريمإغلوغقي،مإذم

ػذهماظعؿؾقيمبلغفومأخزىموصؿيمؼبمجؾنيمإدرائقؾ .موأطدمأنم

"أدتماظرحؾيمسربم

اظلؾطوتماإلدرائقؾقيمأخربتماألعفوتممبقتمأبـوئفؿمؼبم

اظصقراءماظيتمتػوضؿًمبػعؾماألوضوعمشريماإلغلوغقيمؼبم

اٌلؿشػقوت$60%.مم

ععلؽراتماالغؿؼولماظصفققغقيمإظبماجملوسيمواٌرض،ماألعرم

وؼبمأشلطسم،1998مطشػماظؿؾقػزؼقنماإلدرائقؾلمأنم

اظذيمأدىمبدورهمإظبمغقعمضوسمعـماالغؿؼوءماظطؾقعل،موؼبم

أربعيمضؾقرمظألرػولماظقؿـقنيماٌػؼقدؼـمصؿقًمثالثيمعـفوم

زؾماظؼؾؼمبشلنمسىءماظعـوؼيمبوٌرضكماظقؿـقنيمرؿلنم

ووجدتمخوظقيمعـماظرصوت .موسـدئذمذـمضودةماظطوئػيم

ؼؿلقوقمرصوئقؾم %عـمايزبماظدؼينماظؼقعل $مزعالءهمأسضوءم

اظقؿـقيمووزؼرماألعـماظداخؾلمأصقفدورمطفالغلم %وػقمعـم

اظقطوظيماظقفقدؼيمإظبمأنمالمحوجيمإظبماظؿكقفمعـموصقلم

أصؾمميين$مووزراءماظؾقؽقدماآلخرونمػفقعومذبددامسؾكم

سددمطؾريمعـماٌرضكماٌزعـنيمإذمالمبدمعـمأنمؼلريوامسؾكم

حؽقعوتماظعؿؾماألوظبماٌؿفؿيمبوٌؿوجرةمبوألرػول$61%.مم

أضداعفؿمسبقمأدؾقسني،موأنماٌصوبنيممبرضمذدؼدمظـم

يهود املغرب ومشال إفريقيا:

ؼلؿطؼعقاماظلري"$57%.مم
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ؼؼدرمسددماظقفقدماإلدرائقؾقنيمعـمأصؾمسراضلمحبقاظلم

ؼشؽؾماظقفقدماٌغوربيمأطربموؿعمؼفقديمذرضلمؼبم

300مأظػمغلؿي.مم

إدرائقؾ،موثوغلموؿعمإثينمؼفقديمبعدماظقفقدماظروس،م
وؼؾؾغمسددػؿمسبقمغصػمعؾققنمغلؿي$62%.مم

وضدمادؿطوسقامذؼمررؼؼفؿمإظبماظـكؾيماظلقو دقي،موععم
ذظؽمصنغفؿمأؼضومؼـؼؿقنمسؾكمحزبماظعؿؾمواٌمدلوتم

وؼؿؿقزماظقفقدماٌغوربيممبقؾمأطربمإظبماظؿدؼـ،مؼعؽلفم
تعوزؿموزنمحزبمذوسماظدؼينماظالصفققغلماظذيمؼلؿؿدم

األذؽقـوزؼي،موإنمطونمبدرجيمأضؾمعـمشريػؿمعـماظقفقدم

ععظؿمضقتفمعـمأصقاتماظقفقدماٌغوربيمبوظذات،موؼعؿربمأطربم

اظشرضقني.موضدمتعرضقامظؾقرجمؼبماٌرحؾيماألخريةمبلؾىم

حزبمدؼينموذرضلمؼبماظقضًمغػلف،مؼبمإدرائقؾ،مؼبمحنيم

اٌقضػماإلدرائقؾلمعـماظعراق .موؼبمعورسم ،1998مأسؾـم

ؼصقتمععظؿماٌؿدؼـنيماظشرضقنيماآلخرؼـمظؾقزبماظدؼينم

حقاظلمعوئيمعـماٌـؼػنيمورجولماألسؿولماإلدرائقؾقنيم

اظؼقعلم%اظصفققغل$63%.$مم

وععظؿفؿمعـمأصؾمسراضلمتلدقسمعبعقيماظصداضيم
اإلدرائقؾقي-ماظعراضقي.موأوضحمبعضمأسضوئفومأنمأػداصفوم

وؼػلرمذؾقعقمبـمسوعلماووهماظقفقدماٌغربؼنيمإظبمذوسم

ػل$66%:مم

بلغفمربووظيمظؾفربمعـمأزعيتماهلقؼيمواظؿؿققزماظؾؿنيم
ؼعوغقغفؿو $64%.موبوظػعؾ،مؼعوغلماظقفقدماٌغربققن-

-متعزؼزماظعالضوتمععماظعراضقنيمؼبماظشؿوتمظؽلمؼؽقنم

معـؾم

هلؿمأطربمؼبماظقضعماظلقودلمؼبماظعراق.م

اظػالذو-م متققزامأطربمؼبماجملوالتماالجؿؿوسقي،مبوٌؼورغيم
بوظقفقدماظشرضقنيماآلخرؼـ،مإذمإغفمؼبمحنيماضؿقؾًمعراطزم

-ماٌلوسدةمؼبمتـظقؿماٌعورضيماظعراضقيمومترؼرمردوئؾم

االدؿقعوبماظيتمأدؽـمصقفومػمالءماأل خريون،مواغؿؼؾقامععم

وتـظقؿمحبقث،معـمأج لمإدؼوطمغظومماظرئقسمصداممحلني.م
-مإصفومماظشعىماإلدرائقؾلمأنماظلالممممؽـمععماظعربم

اظقضًمإظبماٌدنماإلدرائقؾقيماٌكؿؾػي،مصننماظقفقدماٌغوربيمضدم

وخوصيماظعراضقني.مم

أدؽـقامعومؼلؿكم "بؾداتماظؿطقؼر"،ماظيتمأصؾقًمعلوطـم
دائؿي$65%.م

ماظؼضوءمسؾكماألصؽورماٌلؾؼيمظدىماإلدرائقؾقنيمووهماظعرب،موتعوعؾفؿمععفؿمعـمعـظقرمأعين.م

وؼبمحنيمؼؼدممذوسماًدعوتماالجؿؿوسقيماٌكؿؾػيم

-ماٌلوػؿيمؼبمهؼقؼم "اظلالم"معـمخاللمتغقريمغظرةم

ألتؾوسف،موؼطوظىمبوٌزؼدمعـماٌكصصوتمذلنمزبؿؾػم

اإلدرائقؾقنيمإظبماظػؾلطؼـقنيمأؼضو.م

األحزابماظدؼـقيماإلدرائقؾؼي،مصؼدمبررمدؼػقدمظقػلموزؼرم
اًورجقيماظلوبؼ،موزسقؿمطؿؾيمجقشرماظيتمتؼقممسؾكم

وعـمغوحقيمأخرى،مضومموصدمعـماظقفقدماظعراضقنيمبزؼورةم

اظصقتماٌغربلمأدودو،ماغلقوبفمعـماالئؿالفمايوطؿم

األردنمؼبم،1998/6/28مبدسقةمعـماألعريمرسد،موضؿماظقصدم

بلدؾوبماجؿؿوسقي،موروظىمبؿكصقصمضدرمأطربمعـمعقزاغقيم

أربعنيمذكصقي،موسربمأسضوؤهمسـمععوغوتفؿماظؿؿققزماظذيم

اظدوظيمظؾكدعوتماالجؿؿوسقيمؼبماظقدطماظقفقديماظشرضل .م

ؼؿعرضقنمظفمداخؾماجملؿؿعماإلدرائقؾل$67%.مم
يهود إثيوبيا:
تقاصدماظقفقدماإلثققبققنمسؾكمإدرائقؾ م ؼبمثالثمعقجوت :م

وػلماظدسقةمذاتفوماظيتمتقجففومضقو داتمحزبماظعؿؾمعـم
اظقفقدماٌغوربيمظؿققؼؾماػؿؿوممايزبمعـماظرتطقزمسؾكم

األوظبمؼبماًؿلقـقوت،موضؿًم 3500معفوجر،مواظـوغقيمؼبم

سؿؾقيماظؿلقؼيمإظبماظرتطقزمسؾكماظرباعٍماالجؿؿوسقيموخوصيم

عـصػماظـؿوغقـقوتم %سؿؾقيمعقدك،موضؿًم 8000م عفوجر $م

ظؾقفقدماظشرضقني.م
يهود العراق:

واظـوظـيمؼبم 1991م%سؿؾقيمدؾقؿون،موضؿًم 14000معفوجر$مثؿم
تقاصدتمبعدمذظؽمدصعوتمعؿػرضيمبؾغًم 6000معفوجرمظقصؾم
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ذبؿقعماظقفقدماإلثققبقنيمؼبمإدرائقؾمؼبمبد اؼيم 1996مإظبم56م

سشراتماآلالف،موضدمذفدتماٌؿـؾيمعفرتةمبوروخماظيتم

أظػمعفوجر$68%.مم

رحؾًمإظبمإدرائقؾمععمػذهماهلفرةمبلنمسشراتمطوغقام
ميقتقنمؼقعقومبكالممذدؼدةمؼبماظؾطـ،مدونمأنمؼعرفم

وعـماٌكططموصقلم 4000معفوجرمإثققبلمآخرؼـمؼعقشقنم

دؾؾفو،موأنمبعضفؿمتعرضمظعؿؾقوتمتعذؼى$72%.مم

اآلنمؼبمععلؽراتماغؿؼوظقيمؼبمأدؼسمأبوبوممتفقدامظـؼؾفؿمخاللم

-مطشػًمصققػةمععورؼػمؼبمؼـوؼرم 1996مأنمبـقكم

سومم1999مظقصؾمإعبوظلماٌفوجرؼـماإلثققبقنيمإظبمإدرائقؾم
60مأظػو$69%.مم

اظدممالمتلؿكدمماظدمماظذيمتربعمبفمؼفقدمإثققبققن .موسؾكم
أثرمذظؽمثورتمأزعيمبنيماجملؿؿعماظقفقديماإلثققبلموبـقكم

وؼؼطـمععظؿماٌفوجرؼـماإلثققبقنيممبـمصقفؿمأوظؽؽماظذؼـمػوجروامؼبمأوادطماظـؿوغقـقوتمؼبمعلوطـمذعؾقيمؼبم

اظدم،موتشؽؾًمىـيمبرئوديمرئقسماظدوظيماألدؾؼمإدقؼم

اٌـورؼماظـوئقي،مبعدمأنمطوغقامؼعقشقنمحؿكم1992مؼبمعـوزلم

غوصقنمظؾؿقؼقؼمؼبمػذهماٌللظي،مموجوءمؼبمتؼرؼرػوماظصودرمؼبم

عؿـؼؾي،موؼؿقزسقنمبنيم

28مؼقظققم 1996مأنمؼبمإدرائقؾم 1400محوعؾمععروفم

65موؿعومدؽـقومذعؾقومؼبم

إدرائقؾ،موؼشغؾقنمضوسدةماهلرمماالجؿؿوسلمؼبماظعؿؾم

ظػريوسماإلؼدز،م850معـفؿمعـماىؿفقرماظعوم،مو 550معـم

واظؿعؾقؿ$70%.مم

اٌفوجرؼـماإلثققبقني.موغوذدتماظؾفـيمؼبمتؼرؼرػومايؽقعيم

-وسؾكمعلؿقىماىقش،مغددمذؾقعقمعقالم %األعنيمالسومم

اإلدرائقؾقيمسؾكمأنمتعؿؾمسؾكمتلعنيمحصقلماٌفوجرؼـم

ظؾؿـظؿيماٌقحدةمظؾقفقدماإلثققبقني$مؼبمأبرؼؾم1997مبوظؿؿققزم

اإلثققبقنيمسؾكماالسرتافماظؽوعؾمبفؿمطقفقد،موأنمتعؿؾم

اظعـصريمضدماإلثققبقنيمؼبماىقش،محقٌمأوضحمأنمػمالءم

اظشؾؽوتماظؿعؾقؿقيموا ظـؼوصقيمسؾكمتغقريمغظرةماىؿفقرم

المؼشؽؾقنمدقىم #4معـمسددمأصرادماىقش،موظؽـفؿم

اظلوئدةمإظبماظقفقدماإلثققبقنيمسؾكمأغفؿمذبؿقسيمخطرة،م

ؼشؽؾقنم#10معـماىـقدماظذؼـمؼـؿقرونمطؾمسوم .موأضوفم

وأنمتلرعمايؽقعيمبنسدادماظرباعٍماظالزعيمظؿلفقؾم

أنمععظؿمحوالتماالغؿقورمػذهمغوعبيمعـماٌعوعؾيماظلقؽي م

االدؿقعوبماظؽوعؾمظؾقفقدماإلثققبقني،معـمأجؾمإحاللم

واظعـصرؼي،مخصقصومسؾكمعلؿقىماظؼقوداتماٌؾوذرة،ماظيتم

اظلالممبنيماجملؿؿعوتماٌكؿؾػيمؼبمإدرائقؾ$73%.مم
إدارة الصراع اليهودي الشرقي -اليهودي
الغربي:
الدعاية:
ؼبمؼقغققم ،1997مسؼدمحزبماظعؿؾمعممترهمسؾكمشريم

ؼؿعرضمهلوماظقفقدماإلثققبققنمؼبمأشؾىماألحقون.مطؿوماتفؿم
اظـوئىمسـمحزبماظعؿؾمأدؼلقمعودوال،موػقمأولمغوئىمعـم
أصؾمإثققبل،ماىقشمبودبوذمعقضػممتققزيمعـماظقفقدم
اإلثققبقني$71%.مم

اظعودة،مؼبمبؾدةمغؿقػقت،ماظيتمؼلؽـفومؼبماظغوظىمؼفقدم

-طشػًمصققػيمػكرتسمسـمأنمجفوزماالدؿكى اراتم

ذرضققن،موأظؼكمزسقؿمايزبمإؼفقدمبوراكمخطوبوماصؿؿوحقوم

اإلدرائقؾلم%اٌقدود$مضؿؾمسبقم4مآالفمعـماظقفقدماظػالذوم
أثـوءموبعدمتففريػؿمإظبمإدرائقؾمعؾوذرةمعـذم

اسؿذرمصقفمبومسفموبودؿم "اظعؿؾ"مسـماٌعوغوةماظيتمتلؾؾًم

15مسوعو .م

صقفومايؽقعوتماظعؿوظقيماألوظبمظؾؼفقدماظشرضقني.موضول:مإغفم

ورشؿماسرتافماظلؾطوتماظرمسقيماإلدرائقؾقيممبقتم 4مآالفم

ؼبمحنيمؼـؾغلميرطيماظعؿؾمأنمتؽقنمصكقرةمبدورػومؼبم

عـمؼفقدماظػالذومبلؾىماىقعمواألعراضماٌزعـيموأسؿولم

إضوعيمدوظيمإدرائقؾموتـظقؿمعبعماٌـوؼب،مصنغـومصبىمأنم

اظعـػماظيتمطوغًمتـػذمضدػؿمعـماظالجؽنيماآلخر ؼـ،مصننم

غعرتفمأعوممأغػلـومبلنماٌفوجرؼـماىددمأردؾقامعؾوذرةمإظبم

اظػالذومؼؽذبقنمػذهماألرضوم،موؼؼقظقنمإنماظضقوؼومطوغقام

الصراع فى إسرائيل
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اظـلقٍماظداخؾلمظؾققوةماىؿ اسقي .موصعالمحؿكماظـلقٍم

ؼـؿؿلمإظبماظـكؾيماظيتمؼـؿؿلمإظقفومواؼزعون،موظذامصفقمأضدرم

ايؿقؿمظؾققوةماظعوئؾقيممتزقمػقمأؼضومؼبمبعضماألحقون ...م

سؾكمرأبماظصدعماظذيمؼؿقدعمداخؾماجملؿؿعماإلدرائقؾلم

إنماٌلؽقظنيمسـمجؾىماٌفوجرؼـمإظبمػـومملمؼؿعؿدواماٌؽر .م

وأضدرمسؾكمتق حقدمصؽوتف.موضول:م"ظؼدمعررغومبؽؾمووربم

سؾكماظعؽسممتوعو،مطونمػـوكماظؽـريمعـماظـقوتمايلـي .م

وعكدلماالدؿقعوب،موأسرفمجقدامرؾقعؿفو$77%."..مم
اللجوء السياسي :
-مؼبمأشلطسم 1997متقجفًمذبؿقسيمعـماظقفقدم

ظؽـماألملموضعمؼبمأؼيمحول .ماسرتاصومبفذهماٌعوغوةمواألمل،م
واغطالضومعـماظؿؿاثؾمبوٌؿلٌنيموغلؾفؿ،مصنغلمػفـومأدللم

اٌغوربيمإظبمعـورؼماظلؾطيماظػؾلطقـقي،مورؾؾًم

اظصػح،مبومسلماظشكصل،موبودؿمحرطيماظعؿؾم

اظلقودل"،مواذؿؽًمعـمدقءماٌعوعؾيماظيتمؼؾؼوػوماظقفقدم

اظؿورطبقي"$74%.مم

اظشرضققنمسؾك مأؼديماظقفقدماظغربقني،ممبومؼبمذظؽم

ورشؿمأنمػذهماظؿصرضبوتمضصدمعـفومتغقريماالووهم

اسؿداءاتمبوظضرب،مواظطردمعـماٌـورؼماظغـقيماألذؽقـوزؼي .م

اظعوممظؿصقؼًماظقفقدماظشرضقنيمعـماظؾقؽقدمإظبمحزبم

وضولمبعضفؿمإنمػـوكمغقيمظدىمسبقمعوئيمسوئؾيمعزراحقيم

اظعؿؾ،مصؼدماغؿؼدمبعضمضقوداتمحزبماظعؿؾمبوراكمظذظؽم

ظؾفقءمإظبماٌـورؼماظػؾلطقـقيمإذامواصؼًماظلؾطيماظػؾلطقـقيم

االسؿذارماظذيمملمؼؽـم عضطرامإظقفمؼبمغظرػؿ .مواألطـرمعـم

سؾكمذظؽ،موأضوف :م"غرؼدمأنمغعقشمػـومبنيماظػؾلطقـقنيم

ذظؽمأغفمؼبمعـودؾوتمتوظقي،موجفمبعضمػمالءماظؼودةمإػوغيم

ألغفؿمؼعوم ظقغـومطلغوسمعـؾفؿ،موظقسمطؿقارـنيمعـماظدرجيم

ظؾقفقدماٌغوربيمبوظؿقدؼد،محقٌمضولمغوئىموزؼرماظدصوعم

$76%

اظـوغقي" .م
الحكومة:
أسؾـمدؼػقدمظقػلمادؿؼوظؿفمعـمعـصؾفماحؿفوجومسؾكم

اظلوبؼمأوريمأور :مإنماجملؿقسيماظقفقدؼيماٌغربقيماظؽؾريةم
ػلماظيتمتطرحمأطربمضدرمعـماٌشؽالتمؼبماظؾالد .موأوضح :م
"سـدعومأذريمإ ظبمعزراحل،مصلغومأسينمخصقصوماٌغوربي

"اظؾفقءم

.م

دقوديمرئقسماظقزراءماالجؿؿوسقيمواظلقودقي،مواغؿؼدمحؽقعيم

إغفؿمأطربماجملؿقسوتماظعرضقيمؼبماظؾالد،موأطـرػومإثورةم

غؿوغقوػقمظعدمماحرتاعفومزبؿؾػماظؿعفداتمواالتػوضوت،م

ظؾفدل.مأغومحزؼـمألغفمظقسمبنيمصػقصفؿمعـمؼـورمصضقظفم

عشريامإظبماظقثقؼيماظيتموضعفومغؿوغقوػقمو تعفدمصقفومبؿـػقذم

ٌعرصيمعومصبريمحقظف،موٌوذامضبدث ".مووصػماسؿذاراتم

عطوظىمجقشرمبشلنماٌقزاغقيماظعوعي،موعومؼؿعؾؼم

بوراكمبلغفومملمتصؾحمظشلء،موظقسمبوراكمعـمؼؿقؿؾم

بوٌكصصوتماالجؿؿوسقيمظؾطؾؼوتماظػؼرية،مواألزواجم

علؽقظقيمذظؽ،مبؾماظقفق دماظشرضققنماظذؼـمؼرصضقنماظـظرم

اظشؾون،موعدنماظؿطقؼر.موضولمظقػل:م"آدػمٌشوػدتلمتؾؽم

حقهلؿ"$75%.مم

اٌـوزرماٌكزؼيمؼبماظؽـقلًمحقٌمتقزعمعالؼنيماظشقؽالتم

-مؼبمعورسم،1998مجرتماالغؿكوبوتمظرئوديماظدوظي،م

ظؾؿفؿقسوتماٌكؿؾػيموترتكماظطؾؼوتماظػؼريةمعـمد

وتـوصسمصقفومعرذقونمؼفقديمشربلمػقماظرئقسماإلدرائقؾلم

ونم

أعقال"$78%.مم
ثالثا ،الصراع العربي -اليهودي
خلفية عامة:
ؼؿؽقنماجملؿؿعماإلدرائقؾلمعـمأضؾقيمصؾلطقـقيممتـؾم

ايوظلمسزرامواؼزعون،موؼفقديمذرضلمػقمذوولمسؿقر،م
وطوغًمػذهمعـودؾيمإلزفورمزبؿؾػماظؿـوضضوتموعظوػرم
اظؿؿققزمبنيماجملؿؿعنيماظقفقديماظشرضلمواظقفقديماظغربلم
ؼبمإدرائقؾ.موؼبمػذاماظلقوقمروجمذوولمظـػلفمبلغفمميـؾم

أصقوبماظؾالدماظشرسقني،موأشؾؾقيمعـماٌلؿقرـنيماظقفقدم

اٌضطفدؼـمواٌلققضنيمؼبمإدرائقؾمألغفمعـمسوعيماظـوسموالم

اظذؼـموصدوامإظبمصؾلطنيمبؼصدمادؿقطوغفومؼبمعراحؾم

الصراع فى إسرائيل
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عؿػووتي،موأبـوئفؿ .موععماظقضًمهقلماظػؾلطقـققنمعـم

وظؽـمدونمأنمؼعربمذظؽمسـمادؿؼالظقيمحؼقؼقيمؼبمإرورم

أغ ظؾقيمإظبمأضؾقيمعضطفدة،مواطؿلؾقاماىـلقيماإلدرائقؾقي،م

اظدوظيم"اظقفقدؼي".م
قضايا الصراع العربي -اليهودي:
المساواة والعدالة االجتماعية:
ؼؼعماظعربماإلدرائقؾققنمؼبمأدغكماظلؾؿمال

وخضعقامظؼقاغنيماظدوظي .موؼطؾؼمسؾكمػذهماألضؾقيماظعربقيم
اظػؾلطقـقيم"سربم"1948مأوم"صؾلطقـققم،"1948مغلؾيمإظبم
اظعومماظذيمأسؾـًمصقفماظدوظيماإلدرائقؾقي،مومتققزامهلؿمسـم

إدرائقؾ،موتؿعوعؾماظلؾطوتماإلدرائقؾقيمععفؿمسؾكماسؿؾورم

صؾلطقـقلماألراضلماحملؿؾيمؼبم.1967م

أغفؿمعشؽؾيمأعـقي،ماألعرماظذيمؼؿضحمعـمتػقؼضم

وتشريمبقو غوتمعؽؿىماإلحصوءماٌرطزيماإلدرائقؾل$79% ،م

صالحقوتمععوىيمضضوؼوماظعربموهدؼدماظلقوديمووػفؿم

إظبمأغفمطونمؼبمإدرائقؾمؼبمغفوؼيمدـيم ،1996مسبقم 922م

إظبماٌمدلوتماألعـقيماٌكؿؾػي$82%.مم

أظػمعقارـمشريمؼفقدي،مأطـرمعـم #90معـفؿم%أيمأطـرمعـم

وؼؿفؾكماظؿؿققزمضدماظعربمؼبمإدرائقؾمؼبماظعدؼدمعـم

830مأظػمغلؿيمتؼرؼؾو$مسرب،مؼشؽؾقنم#16َ6معـمذبؿقعم

اٌظوػرموسؾكمزبؿؾػماٌلؿقؼوت:م

سددماظلؽون،موذظؽمعـمدونماٌقارـنيماظعربمؼبماظؼدسم

فعلى املستوى الدميغرايف ،مؼعوغلماظعربمؼبمإدرائقؾم

اظشرضقيموػضؾيماىقالن.موضدماتلؿًمػذهماظـلؾيمبوظـؾوتم

عـؾمصؾلطقـقلماظضػيماظغربقيموضطوعمشزةماإلػؿول،م

اظـليبم#14َ6%مؼبمغفوؼيمسومم $1948مرشؿمعقجوتماهلفرةم

واالسؿداءمسؾكمحؼقضفؿمعـمضؾقؾمػدممعـوزهلؿ،موعصودرةم

اٌؿؿوظقيمظؾقفقدمإظبمصؾلطني،موذظؽمبلؾىمارتػوعمععدالتم

أراضقفؿ،موتففريػؿ،مواسؿؾورمأراضقفؿمربؿقوت .موتفقؼدم

اظؿؽوثرماظطؾقعلمظؾعرب ماظيتمتؾؾغ م%حلىمإحصوءاتم

ػذهماألراضلمبنغشوءماٌلؿقرـوتمصقفوموجؾىماٌلؿقرـنيم

$1993م#4َ68مظدىماٌلؾؿني،مو #3َ76مظدىماظدروز،م

اظقفقدمإظقفومظؽالمؼشؽؾماظلؽونماظعربمأشؾؾقيمؼبمػذهم

و#2َ03مظدىماٌلقققني،معؼوبؾم#2.61مظدىماظقفقد$80%.مم

اٌـورؼ،موخوصيمعـطؼيماىؾقؾمحقٌمؼعقشمأطـرمعـم

وؼؿقزعماظعربمحلىماظدؼوغيمإظبمعلؾؿنيمؼشؽؾقنمسبقم

غصػماظلؽونماظعربمؼبمإدرائقؾ$83%.مم

#76مأومعومؼقازيم #14َ1معـمذبؿقعماظلؽونمؼبمإدرائقؾ،م

وعلى املستوى السياسي ،مؼالحظمأغفمرشؿمعشورطيم

واٌلقققني،موؼشؽؾقنمسبقم#15مأيمعومؼقازيم #2َ8معـم

اظعربمؼبماالغؿكوبوتماظعوعيمؼبمإدرائقؾ،موحصقلمسددم

دؽونمإدرائقؾ،مواظدروزموأتؾوعماظدؼوغوتماألخرى،م
وؼشؽؾقنم #9معـماظعرب،مأومسبقم

عـفؿمسؾكمعؼوسدمؼبماظؽـقلً،مصنغفؿمؼؿ ثؾقنمععورضيمدائؿيم

#1َ7معـمدؽونم

سؾكمحدمتعؾريماظؾعض،محقٌمالمؼشورطقنمسؿؾقومؼبمصـعم

إسرائقؾ$81%.مم

اظؼراراتماظعوعي،موػؿمإذامذورطقا،معـمخورجماالئؿالفم

وضدمرؾؼًماألحؽومماظعلؽرؼيمسؾكماظعربمؼبمإدرائقؾم

ايؽقعل،ممؼبمزؾمايؽقعوتماظقلورؼي،مؼشورطقنمعشورطيم

حؿكم1966محقـؿومحصؾقامسؾكماالسرتافماظرمسلمبفؿم

ػوعشقي،مالمتؿفووزماظؼضوؼوماًوصيمبفؿمطلضؾقيمؼبماجملؿؿعم

طؿقارـنيمإدرائقؾقني،مبصرفماظـظرمسـمعدىمهقلمػذام

اإلدرائقؾل،مأعومؼبمزؾمايؽقعوتماظقؿ

االسرتافماظرمسلمإظبمواضعمسؿؾل .موععمذظؽمادؿطوعماظعربم

ؼـقي،مصنغفؿمالم

$84%

ؼشورطقنمسؾكماإلرالق .م

اإلدرائقؾققنماالدؿػودةمعـمػذاماظؿققل،موتؽقؼـمأحزابم

وعلى املستوى اإلداري ،مؼـدرمتقظلماظعربمعـوصىم

سؼودقيمخوصيمبفؿ،موادؿطوسقامأنمضبؼؼقامبعضم

رصقعيمؼبماٌؽوتىمايؽقعقي،مأومؼبماٌشورؼعماظصـوسقي،مأوم

االغؿصوراتمؼبماغؿكوبوتماجملوظسماظؾؾدؼي،موخالصفو،م

الصراع فى إسرائيل
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وزؼرمسربل،مأومضوضمؼبمربؽؿيماظعدلماظعؾقو.موطذامؼبمععظؿم

الهوية:
حووظًماظلؾطوتماإلدرائقؾقيمصرضماظطؾقعيماإلدرائقؾقيم

اظدوائرمايؽقعقيموؼبماظؼطوعماًوصماظذيمؼشغؾمصقفمسددم
ضؾقؾمعـماظعربمعـوصىمرصقعيماٌلؿقى .موألنمععظؿماظعربم

سؾكمصؾلطقـقلم،1948مواظػصؾمبقـفؿموبنيمإخقاغفؿمعـم

المؼطوظَىموالمؼلؿحمظفمبوًدعيماظعلؽرؼي،مصنغفمالمؼلؿحم

صؾلطقـقلماظضػيماظغربقيموضطوعمشزة،مبقدمأنمػذهم

ظف،مبوظعؿؾمؼبماظصـوسوتماظعلؽرؼيماظؽربىمواٌؿطقرة ،مطؿوم

احملووالتمملمتـفح،موطوغًماظلقوديماإلدرائقؾقيماظؿؿققزؼيم

ؼؿؿ مووػؾماظـؼوصيماظعربقيمواظؾغيماظعربقي،مواظؿورؼخم

واظعدواغقيمغػلفومسوعالمؼبمزؼودةموسلماظعربماإلدرائقؾقنيم

اظعربل،موضؿعماهلقؼيماظعربقي$85%.مم

بفقؼؿفؿماظػؾلطقـقي،ماظيتمبؾغًمذروتفومؼبمأثـوءماالغؿػوضيم

وحتى على املستوى القضائي،متؽشػماظدرادوتمسـم

اظػؾلطقـقي .موععمتقصؾمإدرائقؾموعـظؿيماظؿقرؼرمإظبم

متققزماٌمدلوتماظؼضوئقيماإلدرائقؾقيمضدػؿ،محقٌمؼذػىم

االسرتافماٌؿؾودلمخػًمحدةماظؼققدماإلدرائقؾقيمؼبمػذام

عـال،مإظبماظلفـم #81معـماٌداغنيماظعربمعؼوبؾم #60معـم

اظشلن،مومتؿعًماهلقؼيماظػؾلطقـقيمظؾػؾلطقـقنيم

اٌداغنيماظقفقدمؼبمجرائؿمعؿشوبفي"$86%،مغوػقؽمسـمزبؿؾػم

اإلدرائقؾقنيمبوظشرسقي،موأصؾحمبنعؽوغفؿمألولمعرةماظؿعؾريم

اظؼقاغنيماظيتمصدرتمحبؼفؿ،مم نمأجؾمتلفقؾماشؿصوبم

سؾـومسـمػذهماهلقؼي،موأنمؼرصعقامأسالعومصؾلطقـقي،مم

أراضقفؿ،مأومتفؿقشفؿمؼبمايقوةماظلقودقيمواالضؿصودؼي،م

وؼرددوامذعوراتمعمؼدةمٌـظؿيماظؿقرؼرماظػؾلطقـقي،موأنم

وإبؼوئؿفؿمؼبموضعماألضؾقيماٌؼفقرة.م

ؼدردقاماظؿورؼخمواألدبماظػؾلطقـقنيمؼبمعداردفؿ،مومسحم

ورشؿمإدراكماظؿؿققزماظقاضعمضدماظعربمؼبمإدرائقؾمعـم

هلؿ،مأطـرمعـمذظؽ،مبوالغضؿوممإظبماٌـظؿوتماظػؾلطقـقيم مبوم

ضؾؾماٌمدلوتماظرمسقي،مؼمؼدماىؿفقرماظقفقديمػذهم

صقفومعـظؿيماظؿقرؼرماظػؾلطقـقي،موسؿؾمأحدمزسؿوئفؿم

اظلقوديماظؿؿققزؼي،موؼربرػوممبؼقالتمأؼدؼقظقجقيمسـصرؼي .م

اظلقودقني،موػقمأغبدماظطقيبمطؿلؿشورمظؾرئقسماظػؾلطقينم

وتربزماظدرادوتماإلدرائقؾقي،مأنمطراػقيماظغريمعـؿشرةمظدىم

ؼودرمسرصوت$88%.مم

اظشؾوبماإلدرائقؾقني،موأنمأطـرم "األجوغى"ماظذؼـمؼؿعرضقنم

وغؿقفيمظؿزاؼدماظقسلمبفذهماهلقؼي،مؼطوظىم

ظؽراػقيماظشؾوبماظقفقدمؼبمإدرائقؾمػؿماظعرب،موصصؾًم

اظػؾلطقـققنمؼبمإدرائقؾمبلنمتؽقنمإدرائقؾمدوظيمعبقعم

ػذهماظدراديمرؤؼيماظشؾوبماظقفقديمظؾعربمواظعالضوتم

عقارـقفو،مإذمإغفؿمؼرصضقنماظطؾقعيماظقفقدؼي -ماظصػققغقيم

اظقفقدؼي-ماظعربقيمداخؾمإدرائقؾمطؿومؼؾل$87%:مم

اظيتمتلؿؾعدػؿمعـماٌشورطيماظػعوظيمؼبمايقوةماظعوعي

م

الموضوع

وؼطوظؾقنم "بلنمؼُعرتفمبفؿمطلضؾقيمضقعقي،موؼطوظؾقنمبندارةم

النسبة
%

المميؽـمعـحماظـؼيماظؽوعؾيمأليمسربلمإدرائقؾلم

68م

سربمإدرائقؾمؼرشؾقنمؼبمإبودةماظدوظيم

71م

اظؿؿـقؾماظعربلمؼبماظؽـقلًمؼعرضمأعـم

73م

ذاتقيمعمدلقي،موبوظلقطرةمسؾكمغظوعفؿماظؿعؾقؿلماٌـػصؾ،م
وأوضوصفؿموربوطؿفؿماظدؼـقي،موربطوتماإلذاسيمواظؿؾقػزؼقن.م
وؼرؼدونمأنمؼمدلقامجوععيمغورؼيمبوظع ربقي،متعربمسـم
احؿقوجوتفؿموعصويفؿ .مطؿومؼطوظؾقنمبوسرتافمرمسلم

إدرائقؾمظؾكطرم
اظؿؿـقؾماظعربلمؼبماظؽـقلًمؼعرضمرؾقعيم

مبمدلوتفؿماظؿؿـقؾقيمعـؾماظرابطيماظؼقعقيمظؾؿفوظسماحملؾقيم

74م

اظدوظيماظقفقدؼيمظؾكطرم
اظقفقدمالمصبىمأنمؼؿزوجقامعـمشريماظقفقدم

74م

عـماألصضؾمأنمؼعقشمؼبمإدرائقؾماظقفقدمصؼطم

74م

الصراع فى إسرائيل

.م

اظعربقي،موىـيماٌؿوبعيماظعؾقو،مواالهودماظؼقعلمظؾطالبم
اظعرب.موػؿمععـققنمجدامحبؽؿمذاتلمأطرب،مودقطرةمسؾكم
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عصريػؿ .موؼطوظؾقنمبندارةمذاتقيمذكصقيم

أمتى فى العالم

اظصفققغقني$91%.م وضدمبرزمػذاماالتٍ اهمععمربووظيمبـقوعنيم

أومثؼوصقيمأوم

عمدلقيموظقلًمإدارةمإضؾقؿقي"$89%.مم

غؿوغقوػقمسرضؾيماالغلقوبمعـم #13معـمأراضلماظضػيم

أعوماظقفقدماإلدرائقؾققنمصؿكؿؾػمعقاضػفؿمعـمػذهم

اظغربقي،معـمخاللماضرتاحفمإجراءمادؿػؿوءمسؾكمذظؽ،م

اٌللظي،موؼؿػؼماظؼؾقؾمعـفؿمعـمضقىمأضصلماظقلورماظعؾؿوغلم

حقٌمحرصماظؾقؽقدمواألحزابماظقؿقـقيمسؾكمادؿــوءم

ععماظرؤؼيماظعربقيماظيتمتلوويمبنيماٌقارـنيمؼبمإدرائقؾ،م

اظعربمؼبمإدرائقؾمعـماٌشورطيمؼبماالدؿػؿوء،موأوضحم

وتدسقمإظبماظػصؾمبنيماظدؼـمواظدوظي،مؼبمحنيمالمتريم

ادؿطالعمظؾرأيمأنم #50معـماظقفقدمؼبمإدرائقؾمؼرون مأنم

شوظىؼيماظؼقىماظلقودقيماإلدرائقؾقيمتعورضومبنيمأنمؼؽقنم

اظعربمالمصبىمأنمؼشورطقامؼبماالدؿػؿوء .موسورضمحزبم

روبعماظدوظيمؼفقدؼو،مودميقضرارقومؼبماظقضًمغػلف .موؼدسقم

عريتسمػذاماظؿقجف،موأسؾـمزسقؿفمؼقدلمدورؼدمأغفمسؾكم

اٌؿطرصقنمعـفؿمإظبماظؿكؾصمغفوئقومعـماظعربمؼبمإدرائقؾ.م
التسوية:
أبرزتمبراعٍماألحزابموايرطوتماظعربقيماظيتمذورطًم

اظرشؿمعـماسؿؼودهمبلنماالدؿػؿوءمظـمؼؿؿ،مصننمحزبفمظـم

ؼبماالغؿكوبوتماألخريةمعقاضػمػذهماألحزابمعـم

ؼلؿحمبلنمؼلؿــكماظعربمعـف،م "صفؿمذرطوءمؼبماظدوظي،م
وضبؼمهلؿمأنمؼلخذوامدورػؿممبلوواةمتوعي

ضضوؼوم

".مطؿومأؼدم

اٌلوواةمبنيماظعربمواظقفقدمؼبمػذاماظشلنموزؼرماظؼضوءم

تلقؼيماظصراعماظعربل -ماإلدرائقؾل،مواتػؼًمعبقعفومسؾكم

تلوحلمػـفيب،موضول :م"ظـمغلؿحمبوظؿؿققزمضدماٌقارـنيم

اٌطوظؾيمبوغلقوبمإدرائقؾمعـمعبقعماألراضلماحملؿؾيمسومم

اظعرب.مإنمهلؿمطوعؾمايؼمظؾؿشورطيمؼبماالدؿػؿوء"$92%.مم
إدارة الصراع العربي -اليهودي:
ماظقفقديمؼبم
ؼربزمرصدمتطقراتماظصراعماظعربل-

ػذهماٌـورؼممبومصقفوماظؼدسماظشرضقي،موحؾمضضوؼوماظالجؽنيم

إدرائقؾماظؿطقراتماظؿوظقي:م
العنف:
-موزسًم "اىؾفيماألؼدؼقظقجقي "مؼبمذطرىماشؿقولم

اٌشروعماألعرؼؽل-ماإلدرائقؾلمبشلنمإضوعيمربوورمسلؽرؼيم

طوػوغومزسقؿمحزبمطوخماحملظقر،معؾصؼوتمضدماظعرب،م

،1967مواالسرتافمبويؼماظؼقعلماظؽوعؾمظؾشعىم
اظػؾلطقينمؼبمػذهماألراضل،موتػؽقؽماٌلؿقرـوتماٌؼوعيمؼبم
اظػؾلطقـقنيموصؼمضراراتماألعؿماٌؿقدة،موإظغوءماالتػوضوتم
االدرتاتقفقيمبنيمإدرائقؾمواظقالؼوتماٌؿقدة،موإحؾوطم

وجوءمؼبمبعضفو :م"ٌـودؾيمذطرىمعؼؿؾمطوػوغومغذطرمبلنم

ؼبماظشرقماألودط،موغزعمأدؾقيماظدعورماظشوعؾ،مواغضؿومم

اظعدوماظعربلمدررونمؼبمجلؿـو،موصبىمسؾكماظعربمأنم

إدرائقؾمإظبماٌقـوقماظدوظلمٌـعماغؿشورماألدؾقيماظـقوؼي$90%.مم

ؼرحؾقا"$93%.مم

وؼبماظقضًماظذيمؼمطدمصقفماظػؾلطقـققنمؼبمإدرائقؾم

-تعرضًمثالثمروظؾوتمسربقوتمؼدردـمؼبمجوععيم

ارتؾورفؿمبنخقاغفؿمؼبماألراضلماحملؿؾيمدـيم ،1967ممصننم

اظؼدسمعـمهرذوتمو

اظؾعضمعـماظقفقدماإلدرائقؾقنيمؼدؼـقنمػذاماظؿقجف،م

اٌلؿقرـنيماظقؿقـقنيمؼبماظؼدسماظغربقي،محقٌمادؿلجرنم

وؼدسقنمإظبمصرضمضققدمسؾكمتصقؼًماظعربماإلدرائقؾقنيمؼبم

عـزالمظعدمموجقدمأعوطـمؼبمعلوطـماظطوظؾوت،مظدصعفـمإظبم

اظؽـقلًمصقؿومؼؿعؾؼمبعؿؾقيماظؿلقؼيموا ظعالضيمبنيمإدرائقؾم

عغودرةماٌدؼـي،موضدمجرتمربووظيمإحراقماظؾقًماظذيم

واظػؾلطقـقني،مسؾكماسؿؾورمأنمذظؽمذلنمؼفقديمخوص،مالم

ؼلؽـَّمصقفمأطـرمعـمعرة،موسؾكمأثرمذظؽمأصدرتمبؾدؼؿوم

ؼـؾغلمظؾعربمأنمؼؿدخؾقامصقف !موؼطرحمػذهماظدسقةمأدودوم

اظـوصرةمورؿرةمبقوغومإظبماظرأيما ظعوم،متشؽقانمصقفمدقوديم

األحزابماظدؼـقي،موؼمؼدػوم#70معـمايرؼدؼؿ،موؼعورضفوم

اظؿؿققزماظعـصريماظيتمتـؿفففومإدرائقؾمضدماٌقارـنيم

#24معـفؿ،مطؿومؼعورضمػذهماظدسقةم #27مصؼطمعـماٌؿدؼـنيم
الصراع فى إسرائيل

ادؿػزازاتمعؿؽررةمعـمضؾؾم
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اظعرب،موهـونماظلؾطوتمسؾكمغبوؼيماظطوظؾوتموظقسم

اٌؼوبؾموؿعمعؽوتمعـماظعرب،موػوعبقاماظشرريمبو ظعصلم

ترحقؾفـ،مواظؼؾضمسؾكماإلرػوبقني .موجوءمؼبماظؾقون :م"ظقم

وايفورة،موردتماظشرريمبوظغوزمواظرصوصماٌطورل،مثؿم

طوغقامسربوماسؿدوامسؾكمؼفقد،مظؽوغًماظشرريمضؾضًم

اظرصوصمايل.موصقرماغؿشورماًربماغؿؼؾًمعبوػريمعـم

سؾقفؿ،موأغفًمربوطؿؿفؿ،موطونمرئقسمايؽقم

عدؼـيماظـوصرةماجملوورة،مبؼقودةمرئقسمبؾدتفومراعزم

ةم

اإلدرائقؾقيمواظقزراءمػرسقامإظبمعؽونمايودثمعؿضوعـني ".م

جراؼلل،مورقضًمضقاتماظشرري،ماظيتماغلقؾًمؼبمغفوؼيم

وعـمجوغؾف،مأسؾـمرئقسمىـيماٌؿوبعيمإبراػقؿممنرمحلـم

األعر .موجرحمؼبماٌقاجفوتم 40مذكصومعـفؿم 28معـم

أغفمدقدسقماظؾفـيمإظبماجؿؿوعمخوصمظؿدارسمػذاماألعرم

اظشرريماإلدرائؼؾقي،موطونمبنيماىرحكمسضقاماظؽـقلًم

وادبوذماإلجراءاتماظالزعيمٌقاجفؿف$94%.مم

اظعربقونمأغبدمدعدمعـماىؾفيماظدميؼرارقيمظؾلالمم
واٌلوواة،موسؾدماٌوظؽمدػوعشيمعـمايرطيماإلدالعقي.موسؾكم

مذؽومغقابماظؽـقلًماظعربمعـمتؾؼقفؿمردوئؾمتفدؼداتمبوظؼؿؾمعقضعةمبودؿم "جؾفيمعـمأجؾمأرضمؼفقدؼيم

أثرمذظؽماجؿؿعًم "ىـيماٌؿوبعيماظعؾقومظشؽقنماٌقارـنيم

صؼط"،مواتفؿمسؾدماظقػوبمدراوذيمزسقؿمايزبماظدميؼرارلم

اظعربمؼبمإدرائقؾ "موأسؾـًمإضرابومؼبماظققمماظؿوظل،متلريم

اظعربلمايؽقعيمواظؽـقلًمبوظعـصرؼيمظؿفوػؾفؿوم

صقفماٌظوػر اتمإظبمعدؼـيم "أمماظلقوظل ".مطؿومضررتم

اظؿفدؼداتموسدممادبوذػؿومأؼيمخطقاتميؿوؼؿفؿ .موضول :م

اظؼقوداتماظقرـقيماظعربقيمإسودةمبـوءماظؾققتمرشؿمأغػم

"ظؼدمدؾؿـومغلكومعـماظردوئؾمواٌعؾقعوتمسـماالتصوالتم

اظلؾطوت.موضدمدصعمحفؿماظعـػماٌلؿكدممبقزؼرماظلقوحيم

اهلوتػقيمإظبمأعـماظؽـقلًموإظب ماىفوتماٌكؿصي،مشريم

اإلدرائقؾلماٌلؽقلمسـمعؾػماظعربمؼبمإدرائقؾمؼبمايؽقعيم

أغفؿمملمضبرطقامدوطـو،موملمؼؿكذوامأيمإجراءمظؽشػم

إظبماظؼقل:م"عومطونمصبىمػدمماظؾققت،مواظعـػماٌلؿكدمم

اظػوسؾنيموتقصريمايؿوؼيمظـو".موعـمجوغؾف،مضولمسؾدماٌوظؽم

طونمزائدا"$96%.مطؿومضولمرئقسماظدوظيمسزرامصوؼؿلؿونمإغفمالم

دػوعشيمسضقماظؽـقلًمسـمايرطيماإلدالعقي :م"ظؼدمسؼدم

ؼؼؾؾمردماظػعؾماظعـقػمعـماٌقارـنيماظعرب،مإالمأغفمؼؿػفؿفم

اظؽـقلًمجؾليمخوصيمظؾؾقٌمؼبماٌللظيمسـدعومتعرضم

جقدا.موأضوفمأغفمدؾؼموحذرمعـماغػفورمبنيماظعرب،م

سضقمؼـؿؿلمإظبماظقؿنيماٌؿطرفم ػبينمإيظقنمعـمحزبم

واتصؾمبرئقسماظقزراءمبـقوعنيمغؿوغقوػقمروظؾومعـفموضعم

عقظقدت ؼماظذيمؼطوظىمبرتحقؾماظػؾلطقـقني،مأعوممبوم

ضضوؼوماظعربمؼبمإدرائقؾموععوغوتفؿمعـماظؿؿققزموعصودرةم

طبصـو،مصؾؿمؼؽؾػمأحدمعـماٌلؽقظنيمخوررهمبوالتصولم

األراضلمسؾكمرأسمدؾؿماػؿؿوعوتف$97%.مم

بـو"$95%.مم

-مػددمسددمعـماىـقدماظؾدومعـمسربم

-ؼبمأبرؼؾم 1998مػدعًماظشرريماإلدرائقؾقيمثالثيم

بودؿعؿولمأدؾقؿفؿمضدماظشرريماإلدرائقؾقيمإذامتؽررتم

عـوزلمسربقيمؼبمعدؼـيم "أمماظلقوظل”مؼبمإرورمخطيمهلدمم
12مأظػمعـزلمسربل،موهقؼؾماٌـطؼيمإظبمعلؿقرـ

اسؿداءاتفومسؾكمأػؾفؿموغلوئفؿمطؿومحدثمؼبم

اتم

وعـمجوغؾفمأسؾـمإبراػقؿممنرمحلـمرئقسمىـيماملتوبعيمأنم
ردماىؿوػريماظعربقيمسؾكماالسؿداءمطونمدردومظؾشرري،م

.م

وضول:م"دـردمبوغؿػوضيمسؾكمطؾمربووظيمأخرىمظؾفدم"$98%.مم
األدوات السياسية:
الكنيست:

وسؾكمأثرمذظؽمػوجؿم700معـمأصرادماظشرريموحرسمايدودم
واالدؿكؾوراتمورقضقاماألػوظل،موذرسقامؼبمػدمماٌـوزل،موؼبم

الصراع فى إسرائيل

"أمم

اظلقوظل"،موذوركمػمالءمؼبمإسودةمبـوءماظؾققتماٌفدوعي .م

ؼفقدؼي.موضدمحوولماظعربمإسودةمبـوءماظؾققتماٌفدوعي،م
"رشؿمأغػماظلؾطوت "موبدءواماظؾـوءمصعالمؼبمغػسماظققم

1948م
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ميؽـمهدؼدم أررافماظصراعماظقؿقينماظقلوريمؼبم

م تؼدمماظـوئىمعقكوئقؾمطالؼـرمزسقؿمذبؿقسيم "أرضمإدرائقؾ"مؼبماظؽـقلًمبوضرتاحمضوغقنمؼؼضلمبعدمماسؿؾورم

ععلؽرؼـمؼضؿون،معـمغوحقي،ماظؾقؽقدماظذيمؼؼعمؼبممينيم

اظؾغيماظعربقيماظؾغيم اظرمسقيماظـوغقيمبعدماظعربؼيمؼبمإدرائقؾ .م

اظقدطمواظقؿني،موصوزمعرذقفمبـقوعنيمغؿوغقوػقمؼبم 1996م

وضول:مإنمسؾكمإدرائقؾمأنمتؿؾـكمرعقزامؼفقدؼيمبوظؽوعؾ،م

بوألشؾؾقيمطرئقسمظؾقزراءمبػورقم#0َ9معـماألصقاتم#50َ4%م

وأنمتػرضماظؾغيماظعربؼيمطؾغيمرمسقيموحقدةمؼبماظؾالد

ظـؿوغقوػقمعؼوبؾم #49َ5مظؾريؼز ،$موأحزابمأضصكماظقؿنيم

.م

و"إنمإدرائقؾمالمميؽـمأنمتؿققلمؼبمأيمحولمعـماألحقالم

اظيتمتضؿماألحزابماظد ؼـقيم23%معؼعدا،$موبعضماألحزابم

إظبمدوظيمبؼقعقؿني"$99%.مم

اظعؾؿوغقيماظصغريةمعـؾمجقشرموتلقعقًم %اغضؿؿومإظبمضوئؿيم
اظؾقؽقدمؼبماغؿكوبوتم 1996ماظيتمحصؾًمذبؿؿعيمسؾكم 32م

تؼدممرؾىماظصوغعماظـوئىماظعربلمسـماظال ئقيماظعربقيماٌقحدةممبشروعمضوغقنمؼؼضلمبؿغقريمسؾؿمإدرائقؾموغشقدػو،م

عؼعدامؼبماظؽـقلًمطونمظؾقؽقدم

مبومؼؿالءممععماهلقؼيماظعربقي،مواضرتحمأنمؼضؿماظعؾؿم

وظؿلقعقًمػبليموىقشرمػبلي$موعقظقدت،موضدمحصؾم

.موضدمرصضم

اإلدرائقؾلماظصؾقىمواهلاللمونؿيمداود

سؾكمعؼعدؼـمؼبماظؽـقلًمؼبم 1996مظقصىحمسددماٌؼوسدم

االضرتاحمبلشؾؾقيم57مصقتو$100%.مم
لجنة المتابعة والبلديات العربية:
ضررتمىـيماٌؿوبعيماظعربقيم عؼورعيماٌـؿفوتماٌصـعيمؼبماٌلؿقرـوتماظقفقدؼيمؼبماألراضلماحملؿؾيمؼبم
وضولمرئقسماظؾفـي

اظيتمحصؾمسؾقفوماظقؿنيماظعؾؿوغلم

حزبماظعؿؾماظذيمؼشغؾمؼلورماظقدطمواظقلورموضدمحصؾم

.1967م

سؾكم34معؼعدامؼبماغؿكوبوتم،1996موأحزابمأضصكماظقلورم
اظيتمتشؿؾمعريتسم

%اإلدرائقؾل$موسدمماالدؿعدادمظؾؿضلمضدعومؼبمسؿؾقيماظلالم،م

األخريةم52معؼعدا$103%.مم

ؼبمعـورؼمايؽؿماظذاتل"$101%.مم

وؼالحظماظؿالزممبنيماظقؿنيماظعؾؿوغلمواظقؿنيماظدؼينمؼبم

-ماظؿؼكمسددمعـمرؤدوءماظؾؾدؼوتماظعربمواظقفقدمؼبم

اٌرحؾيماظراػـي،محقٌمأبرزمادؿطالعمظؾرأيمأنمعبقعم

حقػومؼبمغفوؼيمدؼلؿربم ،1997مؼبمإرورماالحؿػوالتمحبؾقلم

ايرؼدؼؿمؼصـػقنمأغػلفؿمطقؿقـقني،موطذظؽمايولمبوظـلؾيم

%اظقفقدي $موػلم

إظبم#81معـماٌؿدؼـني،موحقاظلم #50معـماظؿؼؾقدؼني،م

عـودؾوتمتشفدمعفرجوغوتموبراعٍمثؼوصقيموصـقيمسربقيم

و#20معـماظعؾؿوغقني $104%.مطؿومأبرزتمغؿوئٍماغؿكوبوتم

وؼفقدؼي،موتزاعـمذظؽمععماظؿقضريمظالغؿكوبوتماظؾؾدؼي .م

رئوديماظقزراءمػذاماظؿالزم،مإذمضدرمأنمغؿوغقوػقمحصؾمسؾكم

وضدمتـوضشم ايوضرونمؼبمطقػقيمعقاجفيماظـزسيماظعـصرؼيم

#5مصؼطمعـمأصقاتمشريماظقفقد،موثؾٌمأصقاتماظـوخؾنيم

ظؾقؿنيماإلدرائقؾلموهؼقؼماظؿعوؼشماظلؾؿلمبنيماظعربم

اظعؾؿوغقني،موثؾـلمأصقاتماظقفقدماظؿؼؾقدؼني،موسبقم #90م

8م

عـمأصقاتماظقفقدماٌؿدؼـني،مو #95معـمأصواتماظـوخؾنيم

رؤدوءمبؾدؼوتمعـمأصؾم 159مؼبمإدرائقؾ،معـفؿم 3مؼفقدم

ايرؼدؼؿ$105%.مم

و5مسرب$102%.مم
رابعا ،الصراع اليميني -اليساري
خلفية عامة:
الصراع فى إسرائيل

9%معؼوسد $مواألحزابماظعربقيم

9%عؼوسد ،$مظقصؾحمذبؿقعمعؼوسدماظقلورمؼبماظؽـقلًم

عـمأجؾمهؼقؼمدالممسودلموذوعؾمألذؼوئـوماظػؾلطقـقنيم

واظقفقدمؼبمإدرائقؾ .موضدمظقحظماضؿصورمايضقرمسؾكم

34معؼعدا،مواظقؿنيم

بشؼقفماظعؾؿوغلمواظدؼينم 57م عؼعدا.موعـماظـوحقيماألخرىم

:م"ضرارغوم %جوء $مغؿقفيماظؿعـًم

رعضون،موسقدماٌقالد،موسقدماألغقارم

22معؼعدامعـفومصؼطم

طؿومأبرزتمغؿوئٍماالغؿكوبوتمذاتفوماظؿالزممبنيماظقؿنيم
واظطؾؼوتماظػؼريةماٌؿدؼـي،موبنيماظقلورمواظطؾؼوتماظغـقيم
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اظعؾؿوغقي.موعـمبنيممثونمومثوغنيمعدؼـيموبؾدةمؼبمإدرائقؾ،م

األؼدؼقظقجقي،مو عـمذظؽمضقظف :م"إنماظصفققغقيمملممتً،م

صوزمذقؿقنمبريؼزمؼبماالغؿكوبوتماألخريةمبلشؾؾقيمصؼطمؼبم

سؾكماظرشؿمعـمأغفؿمؼبمدوائرمععقـيموضعقػومبنيمضقدني .م

ػبسموسشرؼـم عـفو،مػلمبوظذاتماٌـورؼماظيتمتلؽـفوم

ظدؼـومذؾوبمرائعمعلؿعدمظؾؿفـدمظؾؿفؿوتماظؼقعقي،موسبـم

ذبؿؿعوتمثرؼيمالمدؼـقي،موصوزمبـقوعنيمغؿوغقوػقمبوألشؾؾقيم

دـشفعمػذهماظروح

ؼبماٌـورؼماألخرى،ماألضؾمثراءمواظػؼرية،مواألطـرمتدؼـو،م

إدرائقؾ:مؼبماظـؼىمواىؾقؾ،مؼبمؼفقدامواظلوعرة،مؼبمشزةم

وذاتماظطوبعماظشرضل.موطونمعؿقدطمعومحصؾمسؾقفمبريسم

واىقالن .مإنماٌلؿقرـني مػؿماظطالئعققنمايؼقؼققنمؼبم

عـماألصقاتمؼبماظؾؾداتماألربعماألسؾكمرؾؼقوممشوظلمتؾم

أؼوعـو.موػؿمظذظؽمؼلؿقؼقنمطؾمدسؿموتؼدؼر .مظؽـ،مأوالم

أبقىم #73مؼبمحنيمملمؼؿفووزمغصقؾفمعـماألصقاتمؼبم

وضؾؾمطؾمذلء،مدـقوصظمسؾكموغعززماظؼدس،مسوصؿيم

اظؾؾداتماألربعماألدغكمرؾؼقومجـقبلمتؾمأبقىم .#19محقٌم

إدرائقؾماألبدي،مطؿدؼـيمعقحدةموطوعؾيمهًمدقودةم

دبقفمطـريمعـماظقفقدماظشرضقنيماظذؼـمؼشؽؾقنمععظؿم

إدرائقؾ"$108%.مم

دؽونماٌـورؼماظػؼريةمعـمتقجفمبريؼزماظشرقمأودطل،ماظذيم

:ماالدؿقطونماظطالئعلمؼبمأرضم

وؼبمأثـوءمتصوسدماظصراعمبنيمؼفقدمإدرائقؾموؼفقدم

اسؿربوهمؼبمصوحلماظـكىماالضؿصودؼيماألذؽقـوزؼي$106%.م

اظقالؼوتماٌؿقدةمحقلمتعرؼػم اظقفقدي،مضولمغؿوغقوػق :م
"..إنماظـضولمضدماالغدعوجمواالشرتابمأػؿمطـريامعـمأنم

وضدمأصودماظؾقؽقدمم نماظؿقوظػمععماظقؿنيماظدؼينمعـم
اظـوحقيماٌمدلقيماظيتمسوغكمصقفومعـمضعػمغليبمعزعـم

هرصفمسـمعلورهماٌشوحـوتماظداخؾقيمبشلنمذرسقيماظؿققلم

بوٌؼورغيمحبزبماظعؿؾ،محقٌموجفًماظؼقىماظدؼـقيم

إظبماظقفقدؼي.مإنمروضوتـومدؿصرفمبصقرةمأصضؾمطـريامإذامعوم

تـظقؿوتفوماظػعوظيمظدسؿمغؿوغقوػق،مواسؿربمذظؽمرصقدامإضوصقوم

رطزغومسؾكماظؿعؾقؿماظقفقديموسؾكمتردقخماظؼقؿمواظؿؼوظقدم

ظفموظؾقؽقدمؼبمعقاجفيماظقلور$107% ،موإنمطونمضدمربطمعصريم

اظقفقدؼيمؼبمغػقسمصغورن ا.مأغومأؤعـمبلغفمؼـؾغلمظـومأالم

اظؾقؽقدماظعؾؿوغلمبنرا دةماظؼقىماظدؼـقي،معلؾؾومعزؼدامعـم

غـظرمأبدامإظبماظروابطمبنيمإدرائقؾمواظشؿوتمسؾكمأغفوم

اظؿـوضضوتمظؾقؽقد.م
قضايا الصراع اليميني -اليساري:
الهوية:
اليمين الديني:
ؼمعـماظقؿنيماٌؿدؼـمبضرورةمصرضماظطؾقعيماظدؼـقيمسؾكم

ظقلًمأعرامحققؼو،مطؿومظقسمؼبمودعـومأنمغدعمأيمذلءم
ؼػؽمػذهماظروابط .مصفلممتـحماظشعىماظقفقديماظؼقةمؼبم
ايوضرمواظـؼيمؼبماٌلؿؼؾؾ .مظؽــوموسبـمغلفؾمعرورمعوئيم
سوممسؾكماظصفققغقيمايدؼٌة،موغدخؾماظعومماًؿلنيمسؾكم
إضوعيمإدرائقؾ،مسؾقـومأالمغدعمػدفماظصفققغقيمؼغقىمسـم

اظدوظيماإلدرائقؾقي،موػلمػقؼيمإثـقيمدؼـقيمطؿومدؾؼم

أسقــو :معبعماظشعىماظقفقديمداخؾماظدوظيم

تقضققف.م
اليمين العلماني:
ؼمؼدماظقؿنيماظعؾؿوغلماظطيبسيماظقفقدؼيماظعؾؿوغقيمظؾدوظيم

$109%

اظقفقدؼي ."..مم
اليسار اليهودي:
ميقؾماظقلورماظقفقديمإظبمتؽرؼسمػقؼيمؼفقدؼيمإثـقيم

اظيتمتلؿؿدمعقجفوتفومعـماألؼدؼقظقجقيماظصفققغقيماٌراجِعيم

سؾؿوغقيمذلغفمذلنماظقؿنيماظعؾؿوغل،موظؽـفمؼضػلمسؾقفوم

اظيتمؼـقدرمعـفوماظؾقؽقد.موضدمذؽومزسقؿمايزبمبـقوعنيم

روبعومظقرباظقومؼـققمإظبماالغدعوجمواظؿؽقػمإضؾقؿقوموسوٌقو،م

غؿوغقوػقمعـمتدػقرماظؿؿلؽمبوظصفققغقيمظدىمضطوعمطؾريمعـم

بدالمعـماالغغالقمواالغعزاظقيماظؾذؼـمميقزانماهلقؼيماظقؿقـقيم

اإلدرائقؾقني،مودسومؼبمأطـرمعـمعـودؾيمإظبمإحقوءمػذهم

الصراع فى إسرائيل

بشؼقفوماظدؼينمواظعؾؿوغل .موضدماتُفؿمحزبماظعؿؾموضقودتفم
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اظلوبؼيمبؿفدؼدماظطؾقعيماظقفقدؼيمظؾدوظيمبلؾىمارتؾورفؿوم

ؼؼقمممبكؿؾػمػذهماألغشط ةماظؿقورماظعؾؿوغلممبومؼبمذظؽم

حبزبمعريتسمواألحزابماظعربقي .موطونمذظؽم دؾؾومػوعوم

اظقلورماظصفققغل.موؼبماٌؼوبؾ،مميقؾمصرؼؼمعـماٌؿدؼـنيمإظبم

ظؿققلمضلؿمطؾريمعـماظقفقدماظؿؼؾقدؼنيمم %األرثقذطس $مإظبم

تقجقفمجؾمروضوتفمإظبماظشؽقنماظدؼـقيماحملضي،موالمميوغعم

األحزابماظدؼـقيمرشؿمضعػماظؿزاعفؿماظدؼين،موتصقؼؿفؿم

عـماغلقوبمإدرائقؾمعـمبعضماألراضلماحملؿؾي،معـم

ظصوحلمغؿوغقوػقمؼبماغؿكوبوتمرئوديماظقزراء.م

عـطؾؼمايػوزمسؾكمايقوة،موضدمتؽقغًمسؾكمػذاماألدوسم
حرطؿومدالممدؼـقؿونمػؿو م"اظؼقةمواظلالم "مو"دؾؾماظلالم "م
وطقغؿومجؾفيمؼبمعقاجفيمايرطوتماظدؼـقيماٌؿطرصي،موإنم

اليسار العربي:
ؼدسقماظقلورماظعربلمؼبمإدرائقؾمإظبمتؾينمػقؼيم

طونمغػقذػومربدودامعـؾمبؼقيمحرطوتماظلالمماظعؾؿوغقيمؼبم

إدرائقؾقيمظقرباظقي،مالمؼفقدؼيموالمصفققغقي ،موؼرىمسزعلم

إدرائقؾ$111%.مم
اليمين العلماني (الصهيونيون الجدد):
ؼؿؽقنماظصفققغققنماىددمعـماظقؿنيماظعؾؿوغلمممـالمؼبم

ادؿؿرارماظصفققغقيمواظؿؿلؽمبوظطؾقعيماظقفقدؼيمؼفددانم

عقظقدت،موتلقعقً،مومينيماظؾقؽقد،موؼمعـقنمبػؽرةمايؼم

بلقطرةماألصقظقي -ماظؼقعقيماٌؿؿـؾيمؼبمتصفنيماألصقظقيم

اظؿورطبلم %وظقسماظدؼين $مظؾقفقدمؼبمطؾمصؾلطني،موضدم

وتدؼـماظقؿنيماظعؾؿوغل،ماظيتمدؿؽلىماٌعرك ة،موتؼضلم

رصضمأغصورمػذاماظؿقورموسؾكمرأدفؿمبـقوعنيمغؿوغقوػقم

سؾكمطؾماظلؿوتماظؾقرباظقيمظؾفقؼيماإلدرائقؾقيماظيتمنقًم

اتػوضقيمأودؾق،موإسودةماالغؿشورمؼبماظضػيماظغربقيموضطوعم

اظصفققغقيماظعؾؿوغقيمؼبمهؼقؼفو$110%.موبذظؽمؼؾؿؼلمععمتقورم

شزة،موذؽؽمغؿوغقوػقمؼبمأػؿقيماظؿعوونماإلضؾقؿلمععماظعوملم

عومبعدماظصفققغقيماظذيمؼشؽؽمؼبمإعؽونماجؿؿوعماظقفقدؼيم

اظعربلمواٌـوصعماالضؿصودؼيمظعؿؾقيماظؿلقؼي.مم

بشورةمعـال،مأنماظصفققغقيماظعؾؿوغقيمأغفًمعفؿؿفومبنضوعيم
دوظيمإدرائقؾ،موإصبودمضقعقيمسربؼيمؼبمصؾلطني،موأنم

واظدميؼرارقيمطفقؼيمظؾدوظي،موؼدسقمإظبمبـوءمػقؼيماظدوظيم

وععمذظؽمؼالحظماظرتاجعماٌضطردمؼبمعقاضػمغؿوغقوػقم

سؾكمأدسمعلؿؿدةمعـماظؼقؿماظعومل ؼيمعومبعدمايداثقي،م

سؾكماٌلؿقىماظعؿؾلمصقؿومطبصمتطؾقؼوتماتػوضقيمأودؾق،م

اظؼوئؿيمسؾكماظػردؼيموحؼققماإلغلون.م
التسوية:
تؿػووتمعقاضػماألررافماإلدرائقؾقيمعـماظؿلقؼيمبنيم

واظعالضوتماظػؾلطقـقي -ماإلدرائقؾقي،مإذمسورضمتؾؽم
االتػوضقيمألدؾوبمأعـقي،مإالمأغفمضدماسرتفمبفومضؾقؾم
اغؿكوبوتم،1996معربرامذظؽماالسرتافمبلدؾوبمأعـقيمأؼضوم

أضصكماظقؿنيموأضصكماظقلور،موميؽـمتػصقؾمذظؽمسؾكم

تؾكصًمؼبمتؼؾقصماٌكوررماٌرتتؾيمسؾقفو،موبعدمأنمسورضم

اظـققماظؿوظل:م
اليمين الديني:
تؿػووتمعقاضػماٌؿدؼـنيمؼبمإدرائقؾمعـماظؿلقؼي،م

إسودةماالغؿشورماإلدرائقؾلمؼبماظضػيماظغربقيموشزة،موضعم
اتػوقماًؾقؾمثؿمعذطرةم "وايمرؼػر"ماظيتمتـظؿمسؿؾقيمإسودةم
االغؿشورماظـوغقي،موغػذمبوظػعؾمجزءامعـفو.موبعدماظرصضماظؿومم

حقٌمؼمعـماظؿقورماظلوئد معـفؿمبػؽرةمايؼماإلهللمظؾقفقدم

ظػؽرةماظدوظيماظػؾلط ؼـقي،مأسؾـمغؿوغقوػقمادؿعدادهمظؼؾقلم

ؼبمطوعؾمصؾلطني.موؼعؿربمأعقرماالحؿاللمواالدؿقطونمعـم

دوظيمصؾلطقـقيمسؾكمشرارمدوظيمإغدورا،مثؿمأصؾقًمعللظيم

اظقاجؾوتماظدؼـقيماٌؼددي .موظذامؼالحظمإدفوممأغصورمػذهم

ضؾقلماظدوظيماظػؾلطقـقيمتؿؽررمسؾكمظلوغفموسؾكمأظلـيمضودةم

االووػوتماظدؼـقيمبػوسؾقيمؼبماالدؿقطونمؼبماألراضلم

اظؾقؽقدماٌؿشددؼـمعـؾمذورون،موأصؾحماًالفمالمؼدورم

اظعربقي،موإنمطوغًمظقلًماظقحقدةمؼبمػذاماجملولمحقٌم
الصراع فى إسرائيل

حقلماٌؾدأ،موظؽـمصالحقوتمػذهماظدوظي،موعقسدمإسالنم
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ضقوعفو،موأالمؼؽقنمذظؽمإجراءمأحوديماىوغى.موسؾكمػذام

ععمأوربوموتطقؼرماظعالضو

األدوسمأصؾحمطـريمعـماإلدرائقؾقنيمؼؿلوءظقنمسـماظػورقم

آدقو"$113%.مم

بنيماظؾقؽقدمواظعؿؾمؼبمػذاماجملول،موأصؾققامؼلكرونمعـم

تموتقدقعفومععمدولمذرقم

وؼعؽسمػذاماظؿصقرماظؿقجفماالضؿصوديماحملوصظماظذيم

اظؿػلريماىوػزماظذيمؼربرمبفمغؿوغقوػقماعؿـوظفمٌؿطؾؾوتم

ؼؿؾـوهماظؾقؽقد،معغػالماظؿطقراتماالجؿؿوسقيمواظلقودقيماظيتم

سؿؾقيماظؿلقؼيمؼبمطؾمعرة،موػقمأنم "اظعؿؾمطونمدقعطلم

متزقماجملؿؿعماإلدرائقؾل،موتفددمبػؼدانمػذهماٌزاؼو،مطؿوم

أطـر"!$112%مم

ؼعؽسماووػومإلؼالءمضضقيماهلقؼيماألوظقؼيمسؾكمسؿؾقيم
اظؿلقؼي.م

وإذامطوغًمػذهماظؿطقراتمتعؽسمتراجعمغؿوغقوػقمسـم
عقاضػفماىوعدةمصقؿومطبصماظؿلقؼيمععماظػؾلطقـقني،م

اليسار التقليدي:
اسؿربتماظصفققغقيماظعؿوظقيمأنمظؾقفقدمحؼومتورطبقومؼبم

وشؾؾيماظطؾقعيماظرباعبوتقيمواظرشؾيمؼبماالحؿػوزمبوظلؾطيم
سؾكماٌقجفوتماألؼدؼقظقجقيماظيتمؼعؾـمسـمتؾـقفو،ممصؼدم

صؾلطني،مواسؿؿدتمسؾكماظؿقراةمطؿلؿـدمظؿلطقدمػذامايؼ،م

ادؿؿرمؼبمعقضػفمعـماظؿلقؼيماإلضؾقؿقيمواظؿعوونمععماظعوملم

ؼبمعقاجفيمععورضيمأصقوبماألرضماظشرسقنيمالشؿصوبم

السربل،محقٌمضولمؼبمؼقغققم :1998مإنم"اظعالضوتمععم

صؾلطني.مثؿمسدظًمعقضػفومعـمخاللمضؾقلمضرارمتؼلقؿم

اظعوملماظعربلمدؿعقدمبػقائدمػوعشقي .مصفـوكمصقارقمجقػرؼيم

صؾلطني،معدسقيمبذظؽموجقدمحؼنيمتورطبقنيمظؾقفقدم

بقــوموبنيماظعربمعـمحقٌماظـفٍمواظطؾوعمواظؿطقر،مظقسم
درامأغفؿمعؿلخرونمسـومطـريا

واظعربمؼبمصؾلطني،موصؼومٌؾدأم "اظعداظيماظؿؼلقؿقي".موزؾًم

.ماظـقرةماظؾقرباظقي،م

تعؿـؼمػذاماٌؾدأمظؿربؼرماظقجقدماإلدرائقؾل،محؿكم 1967م

اظدميؼرارقي،ماظعقٌيمضػزتمسـماظدولماظعربقيموملمترتكم

سـدعومادؿؽؿؾًمإدرائقؾمبؼقودةمحزبماظعؿؾماحؿاللمطؾم

صقفومأثرا،موأبؼؿفومؼبمشقوػىماحملوصظيمواالغغالقمواغعدامم

صؾلطني.موعـذئذماسؿـؼًمأودوطموادعيمعـماظقلورمأؼضوم

ايرؼي.موععروفمأنمعػؿوحمبقابيماظدخقلمإظبماظؼرنمايوديم

صؽرةمايؼماظؿورطبلمظؾقفقدمؼبمطوعؾمصؾلطني$114%.مم

واظعشرؼـمػقمايرؼيموايرؼيموايرؼي .موسبـمؼبمإدرائقؾم

وإذامطونمرابنيمضدمأسؾـمأنمظؾقفقدمايؼمؼبماألراضلم

اػؿدؼـومإظبمػذاماٌػؿوحمعـذمدـنيمرقؼؾي .موظقسمصدصيمأنم
االضؿصودماإلدرائقؾلمؼعؿربماظققممعـماألنحمؼبماظعو

احملؿؾيمؼبم1967ماظيتمدؽـقػومواعؿؾؽقػو،مصؼدمتؾعفمبوراكم

مل،م

ؼبماالدسوءمبلنمظؾقفقدمايؼماظؽوعؾمؼبمطؾمصؾلطني،موظؽـفم

وؼـدرجمؼبماٌؽوغيم 24مبنيماظدولماٌؿؼدعي.مصـقـمؼبماٌرتؾيم

علؿعدمظؾؿـوزلمسـمتطؾقؼمػذامايؼمعـمأجؾماظؿقصؾمإظبم

اظـوغقيمؼبماظعومل،مبعدماظقالؼوتماٌؿقدة،معـمحقٌمععوػدم

تلقؼيمععماظشعىماظػؾلطقين،متؼقممسؾكماظػصؾمبنيم

األحبوثمواظعؾقممواإلسالم.موؼبماٌرتؾيماظـوغقيمبعدمأٌوغقومؼبم

"اظشعؾني"ماظػؾلطقينمواظقفقدي،موذظؽمظـػسماالسؿؾوراتم

طـرةماٌفـددنيمبوظؼقوسمإظبمسددماظلؽون .موسبـمؼبماٌرتؾيم

اظيتمادؿـدمإظقفومدؾػفمإدقؼمرابني،موػلمايػوزمسؾكم

اظرابعيمبعدماظقوبونمواظقال ؼوتماٌؿقدةموصـؾـدامعـمحقٌم

اهلقؼيماظقفقدؼيمإلدرائقؾموتػوديمهقهلومإظبمدوظيمثـوئقيم

ادؿقعوبماظؿطقراتماظؿؽـقظقجقي .موخاللم12م سوعومدـصؾحم

اظؼقعقي،مووضعمغفوؼيم "ظإلرػوبماظػؾلطقين "،موتلفقؾم

بنيماظدولماظعشرماألطـرمثراءمؼبماًرباتماظؿؽـقظقجقيموؼبم

اٌػووضوتمععماظعوملماظعربل .مطؿومأسؾـمبوراكمعـؾمرابنيم

غلؾيماظدخؾماظؼقعل.موظؽـمعـمأجؾماظقصقلمظذظؽ،مصننم

أؼضو،مالمتلؽمبوظلقودةماإلدرائقؾقيمسؾكمععظؿماٌلؿقرـوتم

عصريغومشريمعرػقنمبوظعوملماظعربل،مبؾمبؿعؿقؼماظعالضوتم

الصراع فى إسرائيل

ؼبماٌـورؼماظػؾلطقـقيماحملؿؾي .موإعبوال،مأطدمبوراكمثقابًم
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وسؾكماظعؽسمعـمتصقرمغؿوغقوػقمظؾعالضوتمععماظعوملم

دقودؿفمودقوديمحزبماظعؿؾمبؼقظف:مػـوكمخطقطمغبراءمالم
ميؽـمأنمغلؿحمبؿفووزػو،مؼبمأيمحولمعـماألحقال،مػلم

اظعربل،مؼرىمبريؼزمأنمإدرائقؾمالمتلؿطقعمأنمتؾينم

أنمععظؿماٌلؿقرـوتماظقفقدؼيموعلؿقرـقفومدقؾؼقنمؼبم

علؿؼؾؾفومسؾكمأدوسماظعداءماٌؿقاصؾمععمعـمحقهلو .موؼرىم

عؽوغفؿم إظبماألبد،موصؼطمهًماظلقودةماإلدرائقؾقي،معـؾؿوم

أنماظلالممػقمعػؿوحماظدخقلمإظبماظؼرنمايوديمواظعشرؼـ،م

دقؾؼكمأػؾمرامماهللماظػؾلطقـققنمصقفومإظبماألبد،مهًم

ويضقل:م"بلؾىمشقوبماظلالممواىؿقدماٌؿقاصؾمؼبمسؿؾقيم

اظلقودةماظػؾلطقـقي.موطذظؽماألعر،مالمتـوزلمسـماظؼدسموسـم

اظلالم،مغقاجفمأخطورماغػفورمعدعر .موحؿكمسؾكماظصعقدم

عؽوغؿفومعدؼـيمعقحدةموسوصؿيمظدوظيمإدرائقؾ،موالمميؽـم

االضؿصودي،مغشعرمبكثورماىؿقد،موذظؽمبوظرطقدماالضؿصوديم

اظعقدةمإظبمحدودم1967مبليمحولمعـماألحقال،موالمعؽونم

اظؾورز،مواغؿشورماظؾطوظي،موعضوسػيمسددماظعورؾنيمسـماظعؿؾم

جل ؼشمآخرمشربلمغفرماألردن$115%.مم
اليسار الوظيفي:
ميـؾمػذاماظؿقورمذقؿقنمبريؼزموبعضمضقوداتمحزبم

خاللمدـؿنيم $#8َ6%موبؿدػقرمصرعماظلقوحي،موبرتاجعم
االدؿـؿوراتماألجـؾقيمبـلؾيم #77م%خاللمدـيمإذمبؾغًم
1َ3معؾقورمدوالرمؼبماألذفرماًؿليماألوظبمعـمدـيم 1997م

اظعؿؾمعـؾمؼقدلمبقؾني،موؼعؿؾمسؾكمتلقؼيماظصراعم

وأصؾقًم 300معؾققنمدوالرمؼبماظػرتةمغػلفومعـمسومم

اظعربل -ماإلدرائقؾلمعـمخاللمذبؿقسيمعـماظرتتقؾوتم

.$1998موؼرىمبريؼزمأنمتؼدممسؿؾقيماظلالممحبدمذاتفوم

اإلضؾقؿقيمتفدفمؼبماظـفوؼيمإظبماغدعوجمإدرائقؾمؼبمربقطفوم

دققضػماظؿدػقرمؼبماالضؿصود.موؼؼقل:م"سـدئذمتػؿحمأعوعـوم

االحؿاللمظؾدوظيماظؼوئؿيمبوالحؿالل،مؼبمزؾمصفؿمسالضيم
األرضمبوظلؽون،محقٌمؼـؿؼؾماظعـػمععماظقضًمإظبمداخؾم

أدقاقماظعوملمطؾف،ممبومؼبمذظؽماظعوملماظعربل$117%."..مم
اليساريون الجدد:
ؼؿؽقنماظقلورؼقنماىددمعـمأغصورمعريتسموؼلورمحزبم

اظدوظيماظؼوئؿيمبوالحؿاللمغؿقفيمتعقدمأبـوئفومسؾكممموردؿفم

اظعؿؾمعـماظؼقوداتماظشوبيماظيتمطوغًماظؼقةماظداصعيمظعؿؾقيم

ظؼؿعماًوضعنيمظالحؿالل،مطؿومأبرزمتؽوظقػماالحؿاللم

اظؿلقؼيمواسرتافمإدرائقؾممبـظؿيماظؿقرؼرماظػؾلطقـقي،مصؼدم

اٌودؼيماظيتمتفدرمؼب مصراعمظـمضبلؿمظصوحلمأيمعـم

أبرزوامعػوددماالحؿاللمعـماظـوحقيماظؼقؿ ؼيمسؾكماظدوظيم

اإلضؾقؿل.موضدمرطزمبؼرؼزمسؾكمصؽرةماظػلودماظذيمصبؾؾفم

اظطرصني،ممبعدمأنمأثؾؿًمجقالتماظصراعماظعربل-

اظؼوئؿيمبوالحؿالل .موبدونمايدؼٌمسـمحؼمؼفقديمؼبم

م

اإلدرائقؾلمسؼؿماالغؿصور،موجؾؾًمسؾكمإدرائقؾمعشؽالتم

صؾلطني،مرصعقامراؼيماظدصوعمسـمحؼققماإلغلونمؼبمإدرائقؾم

أعـقيمأطربمغؿقفيماغؿصورػوماظلوحؼمؼبم .1967موظذا،موعـم

وؼبماألراضلماظػؾلطقـقيماحملؿؾيمؼبم

،1967مودسقامإظبم

أجؾمأنمتصؾحمإدرائقؾمدوظيمدميؼرارقي،موعؼؾقظيمعـم

اغلقوبمإدرائقؾمعـمػذهماألراضلمروٌومأغفومظقلًم

اظػؾلطقـقنيمواظعوملماظعربل،مسرضماالندقوبمعـماألراضلم

علؿعدةمظؿطؾقؼماظدميؼرارقيموحؼققماإلغلونمسؾقفو ،موذظؽم

احملؿؾي،موتعقؼضماظعوملماظعربلمواظػؾلطقـقنيمسـم

ظؾقػوزمسؾكماظؼقؿماظؾقرباظقيم

االحؿاللمبنضوعيمتؽؿؾماضؿصوديمذرقمأودطل،متؼدممصقفم

ادؿعدادػؿمظؼؾقلمضقوممدوظيمصؾلطقـقيمذاتمدقودة

إدرائقؾمإظبماظعوملماظعربلماظعؼؾماظقفقدي،مواظؿؽـقظقجقو،م

وؼـؿؿلمطـريمعـمأسضوءمحرطوتماظلالمماظعؾؿوغقيمإظبمػذام

واظؿلثريماظغربل .موػقمررحمؼؿفوػؾماظطؾقعيماظقفقدؼي،م

االووه.مم
اليسار العربي:

وؼفدفمإظبماظؿؿوثؾمععممنطمايقوةماظغربل،م وظذامرصضفم

"اإلدرائقؾقي "،موأبدوام

ععظؿماظقفقد،مواسؿربوهمتفدؼدامإلدرائقؾ$116%.مم
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إظبمعذطرةم "واي"،محقٌمغشرمبعضمحوخوعوتمذبؾسمطؾورم

ؼمطدماظقلورماظعربلمايؼماظعربلماظؽوعؾمؼبمطؾم
صؾلطني،مععماالدؿعدادمظؼؾقلما ظقفقدماإلدرائقؾقنيمطؼقعقيم

حؽؿوءماظؿقراةماًوصمحبزبمأجقداتمؼلرائقؾمبقوغومدسقام

تشؽؾًمععماظقضًمؼبمصؾلطني،مواالسرتافمهلو -موظقسم

صقفمإظبمؼقممصقمموصالةمؼبمدوحيما ظرباق،ماحؿفوجومسؾكم

ظؾشعىماظقفقديمطؿومتدسلماظصفققغقي-

اغلقوبمإدرائقؾمعـمأجزاءمعـم "أرضمإدرائقؾ"ماظيتممتؿدم

محبؼمتؼرؼرم

اٌصري،موتؽقؼـمدوظؿنيمظشعؾنيمطقؾمعمضً،معـمخاللم

حلىمزسؿفؿمعـماظـقؾمإظبماظػرات .موجوءمؼبماظؾقونمإنم

إضوعيمدوظيمصؾلطقـقيمؼبمحدودم 1967مطقؾمودطمالمميؽـم

"اىزعمميألمضؾقبفؿمإزاءماٌماعرةماظراعقيمإظبممتزؼؼمأرضم

اظؿـوزلمسـف،مواظؿقضػمسـمصرضماظطؾقعيماظقفقدؼي

اٌقعودماٌؼدديماظيتمأورثفوماهللمظؾقفقد ..موتلؾقؿفومإظبمأؼديم

م

شربوءمؼؽرػقنمإدرائقؾ"$122%.مم
العنف:
-مػددمذبفقظقنمعـماظقلورماإلدرائقؾلمؼبمذطرىم

واظصفققغقيمسؾكماظدوظيماإلدرائقؾقي،موإظغوءمضوغقنماظعقدة،م
وؼبماٌؼوبؾ،ماظؿزاممإدرائقؾمبؿطؾقؼمحؼماظعقدةمظالجؽنيم
اظػؾلطقـقني.مأعومايؾماظدائؿمصقؼقممسؾكمايػوزمسؾكموحدةم

اشؿقولمرابني،مغوئىمحزبمعقظقدتمبـقوعنيماؼؾقنمبوظؼؿؾ،م

صؾلطني،مؼبمإرورمدميؼرارلمثـوئلماظؼقعقي،مميؽـمأنمؼؿكذم
أؼيمصقوشيمممؽـيمظؾؿعؾريمسـماظؿؿوؼزماظؼ

وجوءمؼبمردوظيمإظقفمعرصؼيمبغالفمرصوصي :م"ظؼدمضؿؾؿؿم

وعلمبنيم

رابنيمأؼفوماٌؿقحشقن .مضؿؾؿؿماألعؾمواظلالم .مدـصػقؽؿ ".م

اجملؿقسؿنيماظعربقيمواظقفقدؼي$119%.مم
إدارة الصراع اليميني -اليساري:
الفتاوى:
ؼـػردمبفذهماظقدقؾيمعـمودوئؾمإدارةماظصراع،ماظقؿنيم

وؼبماٌـودؾيمذاتفو،ماتفؿماظقلورمحزبماظؾقؽقدمبذـمغبؾيم

اظدؼين.موضدمأصدرمبعضمايوخوعوتمصؿووىمهرضماىـقدم

سداءمأصضًمإظبماشؿقولمرابني$123%.مم
التحريض:
-مؼبماحؿػولمعشرتكممبقالدمطؾمعـمغؿوغقوػقموايوخومم

اإلدرائقؾقنيمسؾكمسدممروسيمأواعرمضودتفؿمصقؿومؼؿعؾؼم

طدوريمعـمذوس،مصرخمغؿوغقوػقمؼبمأذنمطدوريماظذيم

بنخالءماٌلؿقرـوتمأوماال غلقوبمعـمأراضمصؾلطقـقي،م

ؼعوغلمضعػماظلؿع :م"إنماظقلورمؼبمإدرائقؾمغللمطقػم

بوسؿؾورػومحلىمزسؿفؿمجزءامعـمأرضمإدرائقؾماٌؼددي .م

تؽقنماظقفقدؼي.مإغفؿمؼرؼدونمأنمؼعطقامأعــومبلؼديماظعرب .م

األعرماظذيمأزسٍمطـريامعـماجملؿؿعماظعؾؿوغل،مواسؿربوام

ؼرؼدونمتس ظقؿمأرضمإدرائقؾمظؾعرب،موؼعؿؿدونمسؾكم

ذظؽممبـوبيماغؼالبمدؼينمؼؿؿمعـمداخؾماىقش $120%.موضدم

اظعربمؼبماظدصوعمسـمأعــومسبـماظقفقد .مػؾمػمالءمؼفقد؟م

تؽررتمػذهماظػؿووىمسدةمعراتمعـفومصؿقىمحوخومم

،"..معغػالمعقؽروصقنماإلذاسيماظيتمطوغًمتؾٌموضوئعم

علؿقرـيمطرؼوتمأربعمإدقؼمظقؽقرماظذيمؼشرفمسؾكمسددم

االحؿػول.موسؾكمأثرمذظؽمتقجفمزبؿؾػماظؼقىماظلقودقيم

عـماٌدارسماظعلؽرؼيماظدؼـقي،مماظيتمدسومصقفوماىـقدم

بوالتفوممظـؿوغقوػقمظطعـفمؼبمؼفقدؼيماظقلورؼني،مومتزؼؼفم

واظضؾوطماٌؿدؼـنيمإظبمادؿكدامماظعـػمضدمزعالئفؿمصقؿومظقم

"اظشعىماإلدرائقؾل ".مموروظىمايوخوممؼلرائقؾمالوم

ذرسقامؼبمتـػقذمسؿؾقوتمتؿعورضمععمتعوظقؿماظشرؼعي.موجوءم

غؿوغقوػقمبوالسؿذارمظؾقلورمواظؿقضػمسـمإرالقماظؽالمماظذيم

صقفو:م"إغفمظقمدؾؽماىقشمررؼؼوموػقمؼؼصدمإجالءماظقفقدم

ؼمديمإظبماظؿػلخ.موضولمأحدموزراءماظؾقؽقد:م"إغفم%غؿوغقوػق$م

عـمعلؿقرـيمعومؼبمأرضمإدرائقؾ،مصعؾلغومعـعفموظقمزرسـوم

طوظعودةمؼقررـومطؾمؼقممعـمجدؼد.مؼقجفمضربوتفمظؾكصقمم

ػذهماظطرؼؼمبوٌؿػفرات ".موضدماسؿؿدمصبؽولمسؿريمسؾكمػذهم

بالمحذرمصرتتدمإظبمسبرهموسبرغو .موطؿومؼبمطؾمصضققيم

اظػؿقىمؼبماشؿقولمرابني$121%.موطونمآخرػومؼبمأسؼوبماظؿقصؾم

جدؼدة،مسؾقـومأنمغداصعمسـفموغصؾحمعومطبربف"$124%.مم
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وضولموزؼرماظصـوسيمغوتونمذوراغلؽل،مزسقؿمحزبم

عـمأنماٌلؿقرـنيمواٌؿطرصنيمصبرونمإدرائقؾم إظبمحربم

ؼلرائقؾمبعوظقوه:م"المميؽـمأنمسبددمعـمػقماظقفقدي،مأوم

ضودعي.موجوءمؼبمبقونمظؾؽؿؾيم "المتلوسدوػؿمسؾكمػدمماظدوظيم

سؾكماألضؾماظقفقديماىقد،مبـوءمسؾكمععوؼريمدقودقي

%إدرائقؾ،$مالمتلوسدوػؿمسؾكمإذعولمايربماظؼودعي .مظؼدم

.م

أتقضعمعـمأيمضوئدمأنمؼقحدماظشعىمالمأنمؼؼلؿف"$125%.مم

دظًمصضققيمرأسماظعؿقدمعرةمأخرىموبشؽؾمعذػؾمطقػم
ميؽـمظـػرمعـماٌؿعصؾنيمأنمؼشعؾقامحرؼؼومػوئال .معـؾمػذام

أعومععلؽرماظقلور،مصؼدمذددمعـ مػفقعفمسؾكمغؿوغقوػق،م
وضولمبوراكمزسقؿمحزبماظعؿؾ :م"حؿكمغوخيبمغؿوغقوػقم

اظـػرماٌـؿشرمسؾكمرقلماظؾالدموسرضفومؼرؼدمأ نمؼػرضمسؾقـوم

ؼدرطقنمأغفمؼشغؾمعـصؾومأطربمعـفمبـالثمعرات،موأغفم

سبـماظغوظؾقيماظؽؾريةمؼبماظدوظيمررؼؼماالغؿقورماظؼقعلم

صبىمأنمغػعؾمذقؽو ".موتؼدممغوئىماظعؿؾمؼبماظؽـقلًم

اٌػلقد.موأغؿؿمأؼفوماٌقارـقنماظؽراممؼبمإدرائقؾمتلؿطقعقنم

أوصريمبـقسمبشؽقىمظؾشرريمضدمغؿوغقوػقمسؾكماسؿؾورمأنم

وضعمحدمهلؿ .مطؾمذقؽؾم %اظعؿؾيماإلدرائقؾقي$متدصعقغفمظؼوءم

تصرضبوتفم "ادؿػزازمظؼلؿمطؾريمعـماإلدرائقؾقني ".موضولم

اٌـؿقجوتماٌصـعيمظدؼفؿمتؼقيماٌلؿقرـنيموضودتفؿم

زسقؿمعريتسمؼقدلمدورؼد :م"إنمغؿوغقوػقمغللمععـكمأنم

اٌؿطرصني.مطؾمذقؽؾمتدصعقغفمظؼوءمبضوئعفؿمؼمديمإظبمجؾىم

ؼؽقنمرجالمورئقلومظؾقزراء ".موضررمحزبفم %عريتس $ماظؿؼدمم

علؿـؿرؼـمإضوصقني،موطؿومتعؾؿقنمصننمايؽقعيممتـقفؿم

مبذطرةمؼبماظدورةماظربٌوغقيماىدؼدةمظلقىماظـؼيمسـم

اعؿقوزاتمطؾرية.مصلثؾؿقامهلؿمأنمػذاماالدؿـؿورمشريمعربح .م

ايؽقعي.موبدأتمذبؿقسيمعـمغشطوءماظقلورمعلريةمثالثيم

برػـقامهلؿمسؾكمأنمشوظؾقيماظشعىمؼؼػمهلؿمبوٌرصود

أؼوممعشقومعـمتؾمأبقىمإظبمبقًمغؿوغقوػقمؼبماظؼدسم

ضورعقامعـؿقجوتماٌلؿقرـوت "موسرضًمايرطيمتؼدؼؿمبقونم

احؿفوجومسؾكمػذاماظؿقرؼض.م$126%مم

بلمسوءماٌـؿفوتمواٌصوغعماٌرادمعؼورعؿفو$128%.مم

-مؼبماالحؿػولممبرورمدـؿنيمسؾكماشؿقولمرابني،متظوػرم

.م

-م بدأتم "طؿؾيماظلالم "مإسودةمردؿمايدودماإلدرائقؾقيم

عوئؿومأظػمإدرائقؾلمؼبمتؾمأبقى،مورصعماٌؿظوػرونمالصؿوتم

حقٌماخؿورتم18مغؼطيمسؾكمرقلماًطماألخضر،مظؿغرسم

هؿؾمسؾوراتمعـؾ:م"أغؼذواماظلالم"،مو"ظـمغـلك".موغبؾم

ؼبمطؾمعـفومالصؿيمعؽؿقبومسؾقفو :م"ضػ !مايدودمأعوعؽ ".م

بوركماظؾقؽقدمواظقؿنيماإلدرائقؾلمعلؽقظقيماظؿقرؼضماظذيم

وضولمزسقؿمايرطيمأوريمأصـريي :م"سبـمغعؿؼدمأنماظؽػوحم

اغؿفكمبوشؿقولمراب ؼـ،موضول :م"ظـمغـلكمرابنيموالم

األدودلماظققممؼرتطزمحقلماًطماألخضرماظػوص

احملرضنيمضدمػمالء.مظـمغـلكمحوعؾلماظـعشموالماظالصؿوتم

إدرائقؾموصؾلطني،مصؿـمجفؿـومغرىمأنماظـضولمعـمأجؾم

اٌـووئيمظف".موعـمجوغؾف،مضولمؼقدلمدورؼدمزسقؿمعريتس :م

إضوعيماظدوظيماظػؾلطقـقيمضدمأمثر،موطذظؽماألعرمبوظـلؾيمإظبم

"سبـمالمغطوظىمغؿوغقوػقمبؿؼدؼؿماالسؿذار،مبؾمبوالدؿؼوظي،م

االسرتافممبـظؿيماظؿقرؼرماظػؾلطقـقي .مشوظؾقيماظـوسمؼبم

وظـمغرضكمحؿكمؼؿؿمذظؽ".موؼبماٌؼوبؾماتفؿًماظـورؼيمبودؿم

إدرائقؾمتؼرماظققممبلنماظدوظيماظػؾلطقـقيمصبىمأنمتؼقم.مم

اظؾقؽقدمبوراكمبودؿغاللماٌـودؾيمألشراضفماظشكصقيموظؿعزؼزم

وبوظـلؾيمظـوماغؿفكماظـؼوشمؼبمػذاماٌقضق ع.مظذظؽمغرىمأنم

عؽوغؿفماالغؿكوبقي"$127%.مم

اظدورماألدودلمؼـقصرمؼبمهدؼدماألػدافمحلىمدؾؿم

-م دسًمحرطيم "طؿؾيماظلالم "ماإلدرائقؾقيمؼبمدؾؿؿربم

لمبنيم

األصضؾقوتماٌطؾقب.مواظلمالمملمؼعدمحقلمإضوعيمأومسدمم

1997مإظبمعؼورعيمعـؿفوتماٌلؿقرـوتماإلدرائقؾقيمؼبم

إضوعيمدوظيمصؾلطني،مإمنومأؼـمدؿؽقنمحدودمػذهماظدوظي .م

اظضػيماظغربقيموضطوعمشزة،موحذرتماىؿفقرماإلدرائقؾلم

وػؾمدؿؽقنمسؾورةمسـمذبؿقسيمطوغؿقغوتمطؿومؼرؼدمرئقسم
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اظقزراءماإلدرائقؾلمبـقوعنيمغؿوغقوػق،مأومعقحدة مجغراصقوم

ععماظقضًمذرسقؿفوماألخالضقي،موضدرتفومسؾكماظعؿؾ،موإنم

وظؽـمسؾكمرضعيمصغريةمطؿومؼرؼدمأرؼؽقؾمذورون،مأومسؾكم
طؾماألراضلمؼبماظضػيماظغربقيموضطوعمشزةمطؿومغرؼدمسبـ .م

ملمتػؼدماظلؾطيمعـماظـوحقيماظؼوغقغقيماجملردة.م
حكومة الوحدة الوطنية:
ؼطؾؼمػذاماٌصطؾحمسؾكمايؽقعوتماظيتمتؿشؽؾمعـمطالم

إظبمػذاماإلجراء$129%".مم

ايزبنيماظؽؾريؼـمؼبمإدرائقؾ :ماظعؿؾمواظؾقؽقدمأدودو.موػقم

وؼبمإرورمرشؾؿـومػذهموطػوحـومعـمأجؾماظقصقلمإظقفومبودرغوم

خقورمررحؿفمضقودةمطؾمعـمايزبنيمعرارامرقالمصرتةم

-م سؾكمأثرمتقضقعمعذطرةم "وايمرؼػر"مذـممينيماظقؿنيم

ايؽقعيمايوظقي،موالمدقؿومبػعؾماألشؾؾقيماظضؽقؾيماظيتم

غبؾيمهرؼضمضدمغؿونؼوػق،مووزسًمعبوسيمتلؿكم"جؾفيم

متؿعمبفوماالئؿالفمايوطؿمؼبماظؽـقلً،موخضقعم اظؼقودةم

األصؽور"معؾصؼوتمتظفرمغؿوغقوػقمععؿؿرامطقصقيمصؾلطقـقي،م

اإلدرائقؾقيمالبؿزازاتماألحزابماظصغرية .موضدمىلمايزبونم

وتصػفمبوظؽذاب.موضولمأحدمغشطوءماظقؿني :م"أطدمغؿوغقوػقم

أطـرمعـمعرةمإظبماظؿؾقؼحمبفذامػذاماًقور،معـمأجؾمهؼقؼم

ضؾؾمأدؾقسنيمأومثالثيمصؼطمأغفمظـمؼؼقممبليماغلقوبم

عصوحلمحزبقيمخوصي،موعـمجوغؾفمػدفمغؿوغقوػقمإظبم

آخر،مظؽـفماظققممؼؽذبموؼػعؾمػذا .مصؿوماظػرقمإذنمبقـفم

اظؿكػػمعـمورلةمضغقطماألحزابماظصغريةمؼبمائؿالصفم

وبنيمرابني؟".موسؾكمأثرم ذظؽمأسؾـمايوخوممبـقوعنيمإؼؾقنم

ايوطؿ،موطذامإحداثمتصدسوتمؼبمحزبماظعؿؾمبنيمعمؼد م

عـمحزبمعقظقدتمأغفمؼؿػفؿمعشوسرماظؼوئؿنيمبويؿؾي،م

وععورضمظؾدخقلمععماظؾقؽقدمؼبمعـؾمػذهمايؽقعي .مأعوم

ظؽـفمادؿـؽرماظطؾقعيماظشكصقيمظؾففؿوتمضوئال:م"إغفومتؾدأم

ذقؿقنمبريؼزماظزسقؿماظلوبؼميزبماظعؿؾ،مصؼدمادؿفدفم

بوظؽذاب،موتـؿفلمبلذقوءمأخرى "،معذطرامبوظؿقرؼضماظذيم
اغؿفكمبوشؿقولمرابني$130%.مم
الكنيست:
عـذمتؽقؼـماالئؿالفمايؽقعلمظـؿوغقوػقم

عـمػذاماظؿؽؿقؽماالدؿؿرارمؼبمضقودةمايزبمبعدمدؼقرفمؼبم
اغؿكوبوتمرئوديماظقزراءمؼبم ،1996موذغؾمعـصىموزاريم
إذامضوعًمحؽقعيموحدةمبنيماظعؿؾمواظؾقؽقد .موبعدمتقظلم

ؼبم،1996م

تؽررتمربووالتماٌعورضيمظطرحماظـؼيمحبؽقعؿف،مالمدقؿوم

بوراكمضقودةمايزب،موزفقرمذؾؾمايؽقعيماظقؿقـقيمؼبم

وأنمػذهمايؽقعيمملمتؿؿؿعمبلشؾؾقيمطؾريةمؼبماظؽـقلً،م

طـريمعـماجملوالتماظداخؾقيمواًورجقي،ماضرتحمحزبم

وادؿـدتمصؼطمإظبمتلؼقدم 61مسضقامعؼوبؾم59مظؾؿعورضي.مبقدم

اظعؿؾموبعضمأسضوءماالئؿالفمايوطؿمتشؽقؾمحؽقعيموحدةم

أنمضوغقنماالغؿكوبوتماىدؼدمضدمسؼدمعـمسؿؾقيمررحماظـؼيم
بويؽقعي،مإذماذرتطمظذظؽمععمبؼوءماظؽـقلً

ورـقي،مدونمأنمؼؽقنمغؿوغقوػقمضوئدامأوذرؼؽومصقفو

مأشؾؾقيم

$131%.م

ورشؿمرصضمععظؿمضقوداتمحزبماظعؿؾمهلذاماالضرتاح،م

اظـؾـني،مؼبمحنيمأتوحمإعؽوغقيمإدؼوطمايؽقعيمبلشؾؾقيم

وصشؾفمسؿؾقو،مصنغفمأزفرمعدىمتػلخماالئؿالفمايوطؿمصضالم

بلقطيمععمحؾماظؽـقلًمواظدسقةمإظبماغؿكوبوتمجدؼدة،م

سـماظؾقؽقدمغػلف.م
تقويم الصراع الداخلي في إسرائيل:
عوامل الصراع:
ؼؽشػماالدؿعراضماظلوبؼمظؾؿػوسالتماظصراسقيمبنيم

وػقماألعرماظذيمتؿكقفمعـفماألحزابماظصغرية،موظذامالم
تمؼده،موظؽـفومهوولمادؿغاللمأػؿقؿفومؼبمبؼوءمأحدم
ايزبنيماظؽؾريؼـمؼبمايؽؿمعـمأجؾمجذبفمووػفو.مم

األررافماإلدرائقؾقيماٌكؿؾػيمسـمصشؾماظـظومماظلقودلم

وضدمنقًمايؽقعيماإلدرائقؾقيمايوظقيمؼبماإلصالتم

اإلدرائقؾلمؼبمهؼقؼماظؿؽوعؾمبنيمعؽقغوتماجملؿؿعم

عـمطؾمربووالتمررحماظـؼيمسـفو،موإنمطونمذظؽمضدممتمؼبم

اإلدرائقؾل،م وأنمػذاماظػشؾمؼرجعمإظبمسقاعؾمػقؽؾقيم

طـريمعـماألحقونمبػعؾمأشؾؾقيمضؽقؾي،ماألعرماظذيمأصؼدػوم
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إثـقي،مودؼـقي،موحضورؼي،مملمتلؿطعماظعؼقدماٌؿؿوظقيمعـم

وؼؾدومأنماألررافماٌؿصورسيمتؾقذمبوالغشؼوضوتم

سؿرماظدوظيماإلدرائقؾقيموووزػو،موالمؼؾدومأغفومعمػؾيمظذظؽم

واالغلقوبوتمعـماٌقاجفيماظداخؾقي،مروٌومطوغًمػـوكم

ؼبماٌرحؾيماظؼودعي.مم
مستوى االستقطاب:
ؼؽشػمرصدماظؿػوسالتماظصراسقيماظلوبؼيمسـمعقؾمطؾم

صرصيمظؽؾمصرؼؼمظؾعؿؾمسؾكمهؼقؼمعصويفمبشؽؾمعـػرد.م
اتجاه التحالفات:
تربزمتطقراتماظصراعماظداخؾلمؼبمإدرائقؾماظؿالزم مبنيم

عـمأرراصفومإظبماالغغالقمسؾىمذاتف،معؽقغومذبؿؿعومخوصوم

اظقؿنيماظدؼينمواظقؿنيماظعؾؿوغل،موعقؾماجملؿؿعماظقفقديم

داخؾم"اجملؿؿعماإلدرائقؾل"،موإنمطونمشريمعقحدمأؼضو،م

اظشرضلمإظبمػذاماحملقرماظقؿقينمبلؾىماظـؼؿيمسؾكمحزبم

ذلنماظـظومماالجؿؿوسل -ماظلقودلماإلدرائقؾلمطؾف .موظذام

اظعؿؾ.موععمذظؽ،مؼؾدومأنمػذاماالووهمعرذحمظؾؿغريمؼبم

ندمأنمػـوكمذبؿؿعنيمإدرائقؾقنيمسؾكمأدوسمدؼين،م

اٌلؿؼؾؾماٌـظقر،مبلؾىماظؿقجفماالضؿصوديماحملوصظم

وذبؿؿعنيمآخرؼـمسؾكمأدوسمإثين،موذبؿؿعنيمسؾكمأدوسم

ظؾقؽقد،موتؼؾقؾفمعـمأػؿقيماألبعودماالضؿصودؼيمظؾؿلق

اظؾغيمواظؼقعقي،موذبؿؿعنيمسؾكمأدوسما

ظؿقجفم

ؼيم

اإلضؾقؿقيمظؾصراعماظعربل -م اإلدرائقؾل،موػلماظعؿؾقيماظيتم

األؼدؼقظقجل،موتؼققؿماٌرحؾيماظراػـيموعومؼـؾغلمأنمؼؽقنم

متؽـًمإدرائقؾمعـمخالهلومؼبمدـقاتمحؽؿماظعؿؾم

ؼبماٌلؿؼؾؾ .موععمذظؽمؼالحظمأنمػذاماالدؿؼطوبمبنيم

$1996-1992%معـمرصعمعلؿقىماظـؿقماالضؿصوديموزؼودةم

األررافماظصراسقيماٌكؿؾػيمتؿػووتمحدتفمعـمصراعمإظبم

االدؿـؿور،موتؼؾقصمععدالتماظؾطوظي،موػقماألعرماظذيمملم
.موؼبماٌؼوبؾم

آخر،موؼؾدوماظصراعماظعؾؿوغل-ماظدؼين،مواظصراعماظعربل -م

تلؿطعمايؽقعيمايوظقيمأنمهوصظمسؾقف

اظقفقديمأطـرمػذهماظصراسوتمادؿؼطوبو،مؼبمحنيمتؼؾمدرجيم

ؼالحظمم ؼؾماألررافماظقلورؼيماألذؽقـوزؼيماظعؾؿوغقيمإظبم

االدؿؼطوبمبنيماظقفقدماظشرضقنيمواظقفقدماظغربقني،مبلؾىم

اظؿقوظػ،موػقماألعرماظذيمؼعؽسمؼبماظغوظىمادؿعودةمدقطرةم

ارتػوعمصرصمايراكماالجؿؿوسلمظؾقفقدماظشرضقني،موخوصيم

ػذهماظرتطقؾيماظيتمحؽؿًمإدرائقؾمرقالماظعؼقدماظـالثيم

ؼبماجملوالتماظلقودقي،موتؼؾمأطـرمبنيماظقؿنيمواظقلور،م

األوظبمعـمتلدقلفو،موعقاجفيممتردماظػؽوتماظقؿقـقيم

غظرامإظبمضعػماألؼدؼقظقجقومطؿقجفمظؾلقوديماإلدرائقؾقيم

اظعؾؿوغقيمواظدؼـقي،مواظشرضقي،ماظيتمبدأمصقتفومؼبماالرتػوعم

ؼبماٌرحؾيماظراػـي.م
حدة الصراع:
وسؾكماظرغ ممعـمحدةمػذهماالغؼلوعوتمبنيماجملؿؿعوتم

ؼبماظعؼقدماألخرية .مععمعالحظيماووهمحزبماظعؿؾمإظبم
ادؿؼطوبماظقفقدماظشرضقنيمواحؿقائفؿ.م
أعوماجملؿؿعماظعربل،مصقؾدومأضربمإظبماحملقرماظـوغل،م

اإلدرائقؾقيماٌذطقرة،مصننماظصراعمبقـفومظقسمعرذقو،مصقؿوم

وإنمطونمؼؼعمخورجماحملقرؼـمععو،مبلؾىماتػوضفؿومسؾكم

ؼؾدو،مظالغػفورمؼبماٌلؿؼؾؾماٌـظقر،موذظؽمبلؾىمتؼورعفوم

اهلقؼيماظقفقدؼيمظؾدوظي،موإنماخؿؾػمطؾمعـفؿومؼبم

وتداخؾفو،ماألعرماظذيمؼػؿًمطالمعـفو،موؼقجدمبقـفومضدرام

تعرؼػفو،موػلمػقؼيمتلؿـينماظعربلمعـماظـوحقؿنيماظؼقعقيم

أغفومعرذقيمٌزؼدمعـماالغؼلوممواظؿشظل .موػقمعومضبدثم

واظدؼـقي.مم
قضايا الصراع:
ؼربزمرصدمتطقرماظصراعماإلدرائقؾلماظداخؾلمأػؿقيم

عـماظصالتماٌشرتطيمؼبماظقضًمغػلف .موظؽـمذظؽمالمؼعينم
صعال.م

ضضوؼوماهلقؼي،مواظؿلقؼي،مواظعداظيماالجؿؿوسقيمؼبماٌرحؾيم
اظراػـي،موإنمطوغًمأػؿقيمطؾمعـمػذهماظؼضوؼومتؿػووتمعـم
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ررفمإظبمآخر،محقٌمؼؾدوماظقفقدماظشرضققنممعـال،مععـقنيم

اإلصبوبقيمسؾكماظداخؾ،موتؽوظقػفوماألعـقيمواظـؼوصقي،موػقم

أطـرمعـمشريػؿمبؼضقيماظعداظيماالجؿؿوسقي،موؼؾدوماٌؿدؼـقنم

حلوبمؼؾدومأنماٌٍ متعماإلدرائقؾلمميقؾمإظبمحلؿفم

عـال،مععـقنيمأطـرمعـمشريػؿمبؼضوؼوماهلقؼي،موؼؾدوماظعربم

ظصوحلماظعقائدماالضؿصودؼي،مواظؿؽقػمععماٌؿغرياتماإلضؾقؿقيم

ععـقنيمأطـرمعـمشريػؿمبؼضوؼوماظؿلقؼي .موػؽذا،مدونمأنم

واظدوظقيماظيتمالمتلؿطقعمإدرائقؾموووزػو

ؼعينمػذامتؼؾقؾمأػؿقيمعبقعمػذهماظؼضوؼومبوظـلؾيمإظبمطؾم

صبدرماظؿقذؼرمعـماالسؿؼودمبلنمػذاماالخؿقورمدقلفؾمسؿؾقيم

األرراف.مم

اظؿػووضمععمإدرائقؾمؼبماٌلؿؼؾؾ،مصوغؿصورماالووػوتم

وسؾكماٌلؿقىماظعوم،مؼرجحمأنمتطغكم سؾكماػؿؿوعوتم

.موععمذظؽم

اظداسقيمإظبماظًدقؼيمػقمؼبماظـفوؼيمربؽقممبؿقازنماظؼقىم

اجملؿؿعماإلدرائقؾلمؼبماٌرحؾيماظؼودعيمضضوؼوماظعداظيم

اظداخؾل،مواٌلووعوتمبنيماألررافماإلدرائقؾقيماٌكؿؾػيم

االجؿؿوسقيمواهلقؼيمبدرجيمأسؾكمعـمضضوؼوماظؿلقؼي،مبعدم

حقلماظؼضوؼوماظيتمتؿصورعمبشلغفو.موعـمغوحقيمأخرى،مصننم

أنمأصؾحماظصراعمبشلغفومأضؾمحدةمبنيماألررافماٌكؿؾػي،م

طالمعـماظصراعماظداخؾلماإلدرائقؾلموسؿؾقيماظؿلقؼي،موعوم

بوٌؼورغيمبوظقضعمؼبمبداؼيماظعؼدمايوظل .موؼعؽسمذظؽ،معـم

تلؿطقعمإدرائقؾمواألررافماظعربقيمأنموـقفمعـمورائفو،م

غوحقيمأخرى،متقازنماظؼقىمؼبماظـظومماظلقودلماإلدرائقؾل،م

عرػقنمبًوازغوتماظؼقىماإلضؾقؿقيمواظدوظقي،ماظيتمصبىمسؾكم

اظذيمبرزتمصقفماظؼقىماظدؼـقيمواظقفقدماظشرضققنمبشؽؾم

اظعوملماظعربلمأنمصبذبفومظصويف،ممبكؿؾػماظقدوئؾ،م

عؾققز.مععمإدراكمتداخؾماظطرصنيمبؼقة،محقٌمأنمأشؾىم

حؿكمؼؿقؼؼمايدماألدغكماٌطؾقبمسؾكماألضؾمعـماظؿقازنمؼبم

اظقفقدماظشرضقنيمعؿدؼـقن،موأشؾىماٌؿدؼـنيمؼؼعقنمبنيم

ػذهماظعؿؾقي.

اظػؽوتماظػؼريةمبلؾىمضؾيمعمػالتفؿماظعؾؿقيمواظعؿؾقي،موطـرةم

* يشكل اليهود يف إسرائيل حسب إحصاءاهتا الرمسية يف
فقط  %34.9من يهود العامل.

أسؾوئفؿماظـوويمسـماظزواجماملبؽرموطـرةماألرػول.م
األثر في عملية التسوية:
إذامطونمعـماٌرجحمأنمتؼؾمأػؿقيمضضوؼومتلقؼيماظصراعم

http://www.israel-mfa.gov.il
gopher://israel-info.gov.il

وانظر يف ىذا ادلعىن ،عبد الوىاب ادلسًني ،أزمة الصهيونية ،يف :
 -1997-1897دروس
ندوة مائة عام على احلركة الصهيونية
للحاضر وادلستقبل ،يف  :جملة البحوث والدراسات العربية،28 ،
القاىرة ،مركز البحوث والدراسات العربية ،1997 ،ص 102:.وما
بعدىا.
** أعلنت وزارة العدل البلغارية أن رمو  43ألف إسرائيلي من
 1948و1950
أصل بلغاري ىاجروا إىل إسرائيل ما بٌن
سيكونون قادرين على استعادة جنسيتهم البلغارية اليت سحبتها
منهم السلطات الشيوعية  .ومشل القرار األرمن الذين قدر دمثل
الطائفة األرمنية يف صوفيا عددىم بنحو  15ألفا  .وقد برر وزير
العل البلغاري ذلك بالرغبة يف اجتذاب ادلستثمرين من أصل
بلغاري إىل بلغاريا .الشرق األوسط .1997/11/5

اظعربل-ماإلدرائقؾلمطؿقضقعمظؾصراعماظداخؾلمؼبمإدرائقؾ،م
بوٌؼورغيمبؼضقيتماظعداظيماالجؿؿوسقيمواهلقؼي،مصننمذظؽمالم
ؼعينمأغفومظـمهؿؾمعقضعومبورزامؼبمدؾؿماألوظقؼوتم
اإلدرائؼؾلمظؾؿرحؾيماظؼودعي،مخوصيموأغفومشريمعـػصؾيمسـم
اظؼضقؿنيماظلوبؼؿني،موأنماظصراعماظداخؾلمؼبمإدرائقؾمظقسم
دقىمواحدمصؼطمعـمربدداتمسدؼدةمداخؾقيموإضؾقؿقيم
ودوظقي،متػرضمسؾكمإدرائقؾمواظدولماظعربقيماٌضلمؼبمػذهم
اظعؿؾقي،مؼبمإرورماظرتتقؾوتماحملؿؿؾيمظؾؿـطؼيماظعربقي،م
وارتىارفومبنسودةمتشؽقؾماظـظومماظدوظل.م
وسؾكمػذاماألدوسمميؽـماظـظرمإظبمأثرماظصراعماظداخؾلم

()1

ؼبمإدرائقؾمسؾكمسؿؾقيماظؿلقؼي،محقٌمؼرجحمأنمتؾؼكم

Daniel J. Elazar and Shmuel Sandler, The Battle

over Jewishness and Zionism in the Post-

إدرائقؾمعرتددةمبنيمسقائدماظؿلقؼيماالضؿصودؼيمواغعؽودوتفوم
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Modern Era, Israel Affairs, Vol., No.1,
London: Frank Cass, 1997, P.: 15-17

( )2رشاد الشامي ،القوى الدينية يف إسرائيل بٌن تكفًن الدولة ولعبة
السياسة ،عامل ادلع رفة  ،186الكويت  :اجمللس الوطين للثقافة والفنون
واآلداب ،1994 ،ص.238-237 :.
( )3أمحد خليفة ،األحزاب السياسية ،يف  :أمحد خليفة وصربي جريس
(حمررين ) ،دليل إسرائيل العام ،ط  2.بًنوت  :مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،1996 ،ص.165 :.
( )4شاحر إيالن ،معدل اإلذماب يف األوساط احلريدية والعلمانية ،ىآرتس
 ،1998/3/4نقال عن  :خمتارات إسرائيلية  ،40القاىرة  :األىرام ،أبريل
 ،1998ص.36-35 :.
( )5ادلفدال واخليار ،ىآرتس ،1998/2/52 ،نقال عن  :خمتارات
إسرائيلية ،4 ،القاىرة :األىرام ،أبريل  ،1998ص.28 :.
إسرائيل -جدل الوحدة
( )6خالد عايد ،ادلتدينون والعلمانيون يف
والصراع ،جملة الدراسات الفلسطينية ،30 ،بًنوت  :مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،1997 ،ص.120:.
( )7انظر  :ىالة العيسوي ،احلاخامات يباركون زواج الشواذ ،آخر ساعة،
.1997/7/16
()8

Daniel J. Elazar and Shmuel Sandler, op. cit., P.:20.

( )9شاحر إيال ن ،مئة بوابة لألرنونا -زيادة إغراءات التطرف اليهودي،
ىآرتس ،1998/3/26 ،نقال عن :الرأي العام.1998/4/12 ،
( )10دلزيد من التفاصيل حول ىذا ادلوضوع ،انظر  :عبد الوىاب ادلسًني،
من ىو اليهودي ،القاىرة :دار الشروق.1997 ،
( )11الشرق األوسط.1998/6/13 ،
( )12ادلسًني ،مرجع سابق ،ص.71 :.
( )13أبًن ماجوالن ،الزواج ادلدين موقظ العلمانيٌن النائمٌن ،ىآرتس،
 ،1998/5/19نقال عن :الرأي العام.1998/5/19 ،
( )14ادلرجع السابق.
( )15ديفيد النداو ،األصولية اليهودية -العقيدة والقوة ،القاىرة  :مدبويل،
 ،1994ص 39 :.وما بعدىا.
( )16احلياة.1997/9/30 ،
( )17ادلرجع السابق.
( )18عايد ،مرجع سابق ،ص.121-120 :.
( )19معاريف ،1996/12/22 ،نقال عن  :خمتارات إسرائيلية ،26
القاىرة :األىرام ،فرباير ،1997ص.18-17:.
( )20العامل اليوم.1998/5/11 ،
( )21ادلرجع السابق.
الصراع فى إسرائيل

205

( )22احلياة.1998/11/28 ،
( )23عايد ،مرجع سابق ،ص.116:.
( )24احلياة.1997/7/22 ،
( )25احلياة.1997/10/13 ،
( )26الشرق األوسط.1998/7/20 ،
( )27الشرق األوسط.1998/1/8 ،
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( )30األىرام.1998/1/2 ،
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( )35األىرام.1997/12/30 ،
( )36األىرام.1997/11/2 ،
( )37األىرام.1997/11/2 ،
( )38احلياة.1998/1/13 ،
( )39الشرق األوسط.1998/3/25 ،
( )40الشرق األوسط.1998/3/25 ،
( )41إهنا ليست كرة قدم فقط ،ىآرتس ،1998/2/9،نقال عن :خمتارات
إسرائيلية ،40القاىرة :األىرام ،أبريل  ،1998ص.25:.
( )42العامل اليوم.1997/6/15 ،
( )43الشامي ،القوى الدينية ،مرجع سابق ،ص.179:.
( )44ادلرجع السابق ،الصفحة نفسها.
( )45انظر  :حممود ميعاري ،الرتكيب السكاين ،يف  :أمحد خليفة وصربي
جريس (حمررين) ،مرجع سابق ،ص.85:.

()46

URL: http://www.israel-mfa.gov.il

gopher://israelinfo.gov.il/00/govmin/stats/stats1

( )47ميعاري ،مرجع سابق ،ص.79-74 :.
( )48إيال حبيبة شوحط ،اليهود الشرقيون يف إسرائيل -الصهيونية من
وجهة نظر ضحاياىا ايلىود ،يف  :خالد عايد (حمررا ) ،اليهود الشرقيون يف
إسرائيل ،جملة الدراسات الفلسطينية ،36 ،بًنوت  :مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،1998 ،ص.110-107 :.
( )49دلزيد من التفاصيل حول أوضاع اليهود الروس يف إسرائيل ،انظر:
Naomi Shepherd, Ex-Soviet Jews in Israel: Asset,
Burden, or Challenge? Israel Affairs, Vol.1, No2,
1994, P.:P. 245-257.

أجالل الدين عز الدين

أمتى فى العالم

مركز الحضارة للدراسات السياسية
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.42
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( )57توم سيجاف ،اإلسرائيليون األوائل ،نقال عن :شوحط ،مرجع سابق،
ص.108 .
( )58الشرق األوسط.1997/8/18 ،
( )59الشرق األوسط.1997/8/18 ،
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()63
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