
 

 األسػد، الكتائب، التحجيات القادمة

 مخكد دراسات االمغ القػمي اإلسخائيلي -يػحشان تدػريف

 باحث في بخنامج الجراسات اإلسخائيلية بجامعة بيخزيت –ياسخ مشاع  تخجسة:

الجيللللج الججيللللج مللللغ مش،للللحش العسليللللات،  للللل   للللانلة  شا للللخ  للللخيغ األسللللػد ، ال ي مشللللػن بلللل ن  فعللللال ع سللللتش ي  
"االحلللت، "، لكش للللا ستزلللل القزللللية ال،لدلللصيشية  للللل   جشلللجع السجتسللللل اإلسلللخائيلي، التعللللاش  مع لللع يخللللل  العجيللللج 

فحللللز الس للللاد  التللللي  مللللغ السقلللللجيغ ، لللللحلظ هللللج تتدللللل الطللللا خعي فللللي وللللػ  الػوللللل الججيللللج ، يجللللب  ن ي للللػن 
 اًملللا ملللغ ح سللل   ملللام   للليغ الح ػملللة  55وج لللت ج لللاز األملللغ "الذلللاباه" فلللي  سلياتللل  فلللي الزللل،ة ال خ يلللة  للل،  

 الججيجعي

نجللله ج لللاز األملللغ اإلسلللخائيلي "الذلللاباه" كسلللا كلللان متػهعلللا و التعلللاون ملللل األج لللدع األمشيلللة ال،لدلللصيشية فلللي ت،كيلللظ  
لذ وإوللللعاا نذللللام التشطلللليع األهللللجم "نتي للللة جشلللليغ" بذلللل ج ك يللللخي مجسػ للللات  للللخيغ األسللللػد السدلللللحة فللللي نللللاب

ن، سللللا يتخكللللان "ةر  معخكللللة" ويدللللع  الكقيللللخ مللللغ الذلللل اض لتقليللللج سا فللللي جسيللللل  نحللللا  الزلللل،ة ال خ يللللة والقللللجس 
الذللللخ يةي  للللحا،  للللل   لميللللة فقللللجان األمللللج والصخيلللل ، وكللللحلظ احتجاًجللللا  للللل   سللللج الدلللللصة ال،لدللللصيشية كدلللللصة 

ف ػن لللا للللل "االحلللت، "ي تلللع  لللحح  لللحا اإلر  بذللل ج ك يلللخ  لللل   لميلللة نتلللائج االنتخابلللات فلللي ةسلللخائيج، بلجيلللة، كسلللا يعخ 
والتلللي  تلللارت مخلللاوا ملللغ اسلللتخجام يلللج هاسلللية ولللج ال،لدلللصيشييغ ملللغ اان فرلللا ًجا ملللغ ه لللج الح ػملللة اإلسلللخائيلية 

 الججيجع وإغ،ق ال اض  مام فكخع  سلية سياسية ونطامي 

الػحللللللجع ال،لدللللللصيشية الجا ليللللللة ، وفللللللي ضللللللج ولللللل   الدلللللللصة والس سدللللللات فللللللي ضللللللج سيللللللاض ج للللللػد تخسللللللي  
ال،لدللللصيشية، فسللللغ السللللخجه  ن يللللتع ة للللادع تشذلللليك السشطسللللات مللللغ  للللحا الشللللػع كسجسػ للللات  و  فللللخاد للح،للللا   للللل  

 ياع غدع بذ ج يزسغ الد،م وال جو جػ مغ الترعيج وانعجام األمغ  ل  الي ػد، في السقابج هص

ألسلللػد السدللللحة فلللي نلللابلذ ةلللل  ن ايللة رحلت لللا بعلللج  لللجع  سلللابيل ملللغ بلللج   سل لللاي   لللحا و لللت مجسػ لللة  لللخيغ ا
 يزللللا ولللل   تشطلللليع "نتي للللة جشلللليغ" فللللي جشلللليغ فللللي األسللللابيل األ يللللخعي ك، سللللا لللللع يرللللسج  مللللام ولللل ػم الجللللير 

ا ي االسللللخائيلي وولللل ك األج للللدع األمشيللللة التابعللللة للدلللللصة ال،لدللللصيشية التللللي تس شللللت مللللغ احتػائ سللللا دون ةراهللللة دملللل
فلللي نلللابلذ اغتيلللج بعلللس   زلللا  السجسػ لللة واستدللللع ف لللخون ل ج لللدع األمشيلللةي فلللي جشللليغ تلللع اغتيلللا    زلللا  

 التشطيع بصخيقة مساتلةي



 

السجسػ تللللان تتخكللللان ورائ سللللا "ةرتللللًا هتاليللللًا" ونسػ جللللًا يحللللاو  العجيللللج مللللغ الذلللل اض الللللحيغ يعسلللللػن بس،للللخد ع فللللي 
ي الزلللل،ة ال خ يللللة تقليللللجاي الللللجافل ورا  نذللللاش ع  للللػ اإلح للللام مللللغ الػاهللللل الك يللللب والسدللللتسخ  مللللانغ مختل،للللة فلللل

لل،لدللللصيشييغ ملللللغ االفتقللللار ةلللللل  الايللللادع والتػجيللللل ، مسللللا  لللللل  فخاًغللللا يدلللللسه إلسللللخائيج بالعسلللللج فللللي األراولللللي 
صيشية ، الخاولللللعة لدللللليصخع الدللللللصة ال،لدلللللصيشيةي تػا لللللج فلللللته ومشطسلللللة التحخيلللللخ ال،لدلللللصيشية والدللللللصة ال،لدللللل

التلللي تسقللللج هصً للللا واحللللًجا مللللغ ال،للللخاا ،  للللل  الللللخغع مللللغ وللللع، ا الك يللللخ ، اال تسللللاد  للللل  القػا للللج التللللي  رسللللت ا 
ات،ا يلللللات  وسللللللػ ك،كلللللخع للشطلللللام، بسلللللا فلللللي  للللللظ متابعلللللة الس،اوولللللات الدياسلللللية التشدلللللي  األمشلللللي والع،هلللللات 

ػا لللج الل  للللة الججيلللجع التلللي تصللللػرت االهترلللادية ملللل اسلللخائيجي مللللغ ناحيلللة   لللخظ ، تخيلللج حسللللاس الح،لللا   لللل  ه
بيش للا و للليغ ةسلللخائيج فلللي هصلللاع غلللدع ، والتلللي جل لللت ال لللجو  لدللل ان السشصقلللة و تاحلللت ة لللادع ة سلللار وتصلللػيخ ال شللل  
التحتيلللة فلللي القصلللاعي حسللللاس ،  لللل  ملللا ي لللجو ، وشالسللللا  ن لللا ال تقلللجر  ن الدللللصة  للللل  و لللظ االن يلللار ، فلللل، 

ع فلللي  لللخاع ف لللخ ملللل ةسلللخائيج ، و لللػ الرلللخاع اللللحش سللليعيث ملللخع مرللللحة ل لللا فلللي كدلللخ  لللحا القػا لللج والػهلللػ 
  لللخظ الخلللخاض واللللجمار فلللي هصلللاع غلللدعي و  لللحا تدلللع  الدللللصة ال،لدلللصيشية وحسلللاس للح،لللا   لللل  ةنجازات سلللا ، 

شالسلللا  ن  يلللار الػحلللجع بيلللش ع اللللحش شلللا  انتطلللارا غيلللخ مخئلللي فلللي األفللل ي للللحلظ  -يعتسلللجون  لي لللا فلللي نزلللال ع 
مقلللج  لللخيغ االسلللػد هرللليخ ، حيلللث ملللغ حق لللا  ن ترللل ه  لللل  ال،لللػر  لللجفًا لج لللاز األملللغ  فلللعن  سلللخ  ش مجسػ لللة

اإلسللللخائيلي و رللللسًا فللللي نطللللخ األج للللدع األمشيللللة ال،لدللللصيشية ، و يزللللًا ألن للللا ال تسلللللظ بشيللللة تحتيللللة تشطيسيللللة  و 
تقجم ا  خرلللية، والتلللي سلللتعالج الخسلللالة التلللي تدلللع  ةلللل  التلللخويج ل لللا ملللغ  للل،   فعال لللا ةلللل  ر يلللة  السيلللة سللل

للجس للللػري بالشدلللل ة ل لللل ال  الذلللل اض ال يدللللتشج ةللللل  ر ش  و اتجللللاا سياسللللي مذللللتخه ، و ش مدللللار بللللجيج يقتخحػنلللل  
يس لللغ  ن يللل دش ةلللل  ت،كلللظ السجسػ لللة،  بلللج  وللل   الايلللادع وولللياع الصخيللل  بلللالط ػر بعلللج سلللشػات هليللللة ملللغ 

 شلللجما اتدللللست  5105شلللح  لللام االنقدلللام بللليغ هصلللاع غلللدع ، ملللل فذلللج  سليللللة  نلللابػليذ ، وازداد بذللل ج ك يلللخ م
 الح ػمات بخك يسيشي واوهي 

التلللي  -بلللج  العسلللج فلللي ةسلللخائيج، التلللي  زاللللت فعلًيلللا ملللغ جلللجو  األ سلللا   يلللار الس،اوولللات والتدلللػية الدياسلللية 
وولللعت فلللي الدلللاحة ال،لدلللصيشية،  ،ملللة اسلللت، ام تتعلللل  بصلللػ  السدلللار الدياسللليي ال،دلللاد اللللحش يشكذللل   نقلللخ 

ة ال،لدلللصيشية بالدللللصة  لللػ وهلللػد متلللخانعي  لللحا  لللػ األسلللاس للتشطللليع با ت لللارا " لللخيغ فللل نقخ ملللل تسدلللظ الدللللص
األسلللللػد" للذللللل اض نملللللغ العذلللللخيشيات ةلللللل   وائلللللج األر عيشيلللللاتت ، اللللللحيغ لللللليذ للللللجي ع هػاسلللللع سياسلللللية مذلللللتخكة 

 محجدعي



 

 

ئيج الذلللجيج ب لللحا ةن التعلللاش  الذلللع ي ملللل نذلللاش ع، والت صيلللة اإل ،ميلللة الػاسلللعة التلللي ه لللجمت ل لللع، وانذللل ا  ةسلللخا
 للللجش  -الطلللا خع، زاد ملللغ سللللسعت ع فلللي نطللللخ العجيلللج ملللغ الذلللل اض وجعل لللع نسػ ًجللللا يحتلللحظ بللل ي  سلللللػه السقللللجيغ 

تذلللخيغ األو ي كسلللا اض لللخ   الجع لللخش السقاتلللج  8التسيسلللي اللللحش هتلللج السجشلللجع نػ لللا الزار  شلللج حلللاجد  لللع،ام فلللي 
  ن نتللللػ خت ، اسللللتعجادا للتزلللحية يختللللل   للللغ اسللللتعجاد تذلللخيغ األو 52ملللغ الخليللللج الللللحش هتلللج رونلللليغ حشانيللللا فللللي 

االستذلللل ادييغ اإلسلللل،مييغ فللللي الساولللليي لقللللج  رادوا تكللللػيغ  للللػرع لللللل "األبصللللا " الللللحيغ يحسلللللػن الدلللل،  حتلللل  بعللللج 
تعخولل ع للل  ظي التسيسللي الللحش هتللج السجشللجع لللع يللتع تحجيللج م انلل  لسللجع  ذللخع  يللام، وتللع انتذللاف  مللخع   للخظ  شللجما 

 نتللللػ خ ر تذللللخيغ األو ، حيللللث  اسللللتسخ فللللي  02 سليللللة ف للللخظ  شللللج بػابللللة مللللج ج معاليلللل   دوملللليع فللللي  جللللا  لتش،يللللح
ةشللل،ق الشلللار حتللل  بعلللج ة لللابت  بعلللجع ر ا لللات  دت الللل  مػتللل ، تلللخه رسلللالة  ووللله في لللا  ن كلللج ملللا يخيلللجا  لللػ  ن 

حش ي لللجو  نللل   لللل   للللة ي للػن   لللخع للذللل اض اا لللخيغ ، ملللل العللللع  ن  فعالللل  للللع تحقللل  تحخيلللخ فلدلللصيغي والقلللاني، الللل
بحسلللاس،  ووللله فلللي الػ لللية التلللي تخك لللا  نللل  ال يترلللخا نيابلللة  لللغ الحخكلللةي ملللغ ج لللة   لللخظ ،  تشللل  بيلللان نذلللخت  

 مجسػ ة " خيغ األسػد"  ل  الجع خش وو ،ت  ب ن   حج  سػد الخليجي 

يشية، ومحلللاوالت  بلللػ ان تلللػاتخ  سليلللات ملللغ  لللحا الشلللػع ، ةلللل  جانلللب االنتقلللادات ال،  لللة السػج لللة للدللللصة ال،لدلللص
مقلللللج ةنذلللللا  مجللللللذ   لللللل  بخئاسلللللت  لجسيلللللل  -ملللللازن األ يلللللخع للتلللللج ج  نقلللللخ فلللللي الشطلللللام القزلللللائي ال،لدلللللصيشي 

كلللج  لللحا األملللػر تلللجرس كللل، ملللغ ال،جلللػع  -اال ترا لللات، وهلللخارا بحلللج نقابلللة األش لللا  السشتخ للليغ دون ت،دللليخ مقشلللل 
 ا يتدايج التحخيس وجا وكحلظ تػهل رحيل ي الستدايجع بيش  و يغ الجس ػر وتخسيخ  في الدلصة، بيشس

 لللحا فتلللخع انتقاليلللة تتسيلللد بالذللللج الدياسلللي ، و لللجم القلللجرع  لللل  العسلللج إل لللادع السجتسلللل وتػهلللل مقيلللخ للذللل،قة لعاملللج 
،  5155 للللارجي إلنقللللا  الدللللاحة مللللغ تخا ي للللاي تعللللدز ةسللللخائيج ، وحتلللل  بعللللج انتخابللللات تذللللخيغ القللللاني ننللللػفس خت 

يغ ال،لدلللصيشييغ ب ن لللا للللغ تعتلللخا ب لللع كذلللعب لللل  الحللل  فلللي تقخيلللخ السرللليخ، و نللل  ال مرللللحة الت،لللا ع شػيلللج األملللج بللل
ل لللللا فلللللي تعديلللللد حلللللج اللللللجولتيغ،  و التعاملللللج بذللللل ج فعلللللا  ملللللل  شللللل  السدلللللتػششيغ الي لللللػد ولللللج ال،لدلللللصيشييغ 

جسػ لللة   لللحا تدلللا ع ةسلللخائيج بذللل ج ك يلللخ فلللي تدلللخيل  سليلللات الت،كلللظ فلللي الدلللاحة ال،لدلللصيشية، ةن م ومستلكلللات عي
" للللخيغ األسللللػد" والللللحيغ يلللل تػن  و سللللي تػن مللللغ بعللللج ع يخغ للللػن فللللي ة  للللار ةسللللخائيج بلللل ن ع ال يعتقللللجون  ن لللللجي ع 
القلللجرع  لللل  ة لللخاج ع ملللغ  راولللي الدللللصة ال،لدلللصيشية والزللل،ة ال خ يلللة، ولللليذ فقلللك  لللل   لميلللة نتلللائج االنتخابلللات 

سللل سػا  سل لللا كعسيلللج ملللل االحلللت،  اإلسلللخائيلي و نللل  فلللي ةسلللخائيج، كسلللا يخيلللجون  ن يقػللللػا للدللللصة ال،لدلللصيشية ةن لللع 
 ال يس غ مػا لة التشدي  األمشي مل ةسخائيج دون تججيج العسلية الدياسيةي



 

نسللا يخغ للػن فللي الت نيللج  للل  وللخورع ووللل حللج لل،دللاد فللي م سدللات ال ي للة وإيجللاد حلللػ  تػضيللف للعجيللج ملللغ 
  خيجي الجامعات الحيغ ما زالػا  اشليغ  غ العسج دون القجرع  ل  مسارسة م ارات عي

ات السجللللذ التذلللخيعي، يلللدداد تلللج ػر م انلللة الدللللصة بعل لللا  انتخابللل 5150مشلللح هلللخار  بلللػ ملللازن فلللي  يلللار ر ملللايػ 
ال،لدللللصيشية، واحػاللللل  الذخرللللية بذلللل ج ك يللللخ، حيللللث يدللللتسخ فللللي الح للللع ألنلللل  للللليذ لجيلللل  بللللجيج مت،لللل   ليلللل ، 
و دللل ب  لللجم هجرتللل   لللل  االت،لللاق  لللل  بلللجيج، وكللللحلظ بدللل ب  سلللج الس سدلللات التلللي تلللع ةنذلللا  ا  للل،  فتللللخع 

ام كعشلللػان دائللع، بيشسلللا تحللافا السللػارد الساديلللة التللي تحلللت ترللخف   لللل  وجللػدا والتللي تلللع ت سيدلل ا فلللي الللػ ي العلل
 والئ ع و سل عي 

ةسللللخائيج التللللي كانللللت م تسللللة  للللي األ للللخظ بعل للللا  االنتخابللللات ، مصال للللة اان ، فللللي ضللللج حالللللة  للللجم اليقلللليغ فللللي 
محادتلللات ملللل  الدلللاحة ال،لدلللصيشية ، بع لللادع تقيللليع سياسلللت اي ملللا ة ا كانلللت الدلللشػات العجيلللجع ملللغ تجشلللب ةجلللخا 

 الجانب ال،لدصيشي  فادت  مش  ومجظ ردع العشا خ ال،لدصيشية  غ العش ي

يجلللب  ن يذللليخ  لللحا الشطلللخ ةلللل  ولللخورع ة لللادع الع،هلللات ملللل ال،لدلللصيشييغ ، وإ للل،ن  بلللػ ملللازن  و ملللغ سللليخل،   
ا  بلللليغ ويت للللل شخيقلللل  كذللللخيظ، واالسللللتعجاد ل،للللته محادتللللات معلللل  مللللغ  جللللج تحقيلللل  االسللللتقخار وإ للللادع زرع ااملللل

 ال،لدصيشييغي

الح ػملللة الججيلللجع التلللي سللليتع تذللل يل ا فلللي ةسلللخائيج هخيً لللا ، والتلللي يلللخظ  حلللج م ػنات لللا القػيلللة  ن ال،لدلللصيشييغ 
فللللي مػ للللف ولللل يف، ومصلللللػض مللللش ع ةض للللار الللللػال  والسرللللالحة مللللل الح ػمللللة اإلسللللخائيلية، وكللللحلظ الشطللللخ ةللللل  

ع نطللللام اال ت للللارات التللللي السذللللخوع االسللللتيصاني  للللل   نلللل  مقللللا   للللل   لللللظي سللللي ػنان مصلللللػ يغ بلللل،  للللظ لللللج 
  اًما في  سليات  في الز،ة وفي  ،هات  مل الد ان ال،لدصيشييغي  55وج ت الشطام األمشي ألنقخ مغ 

نيلللف يس شلللظ مشلللل ت،ذلللي العشللل  فلللي  ملللانغ مختل،لللة فلللي ن،لللذ الس لللان ، فلللي واهلللل ي لللير  يللل   للل  ان معاديلللان 
 ة تت،اهع باستسخاريجشً ا ةل  جشب ، بيشسا ال زب ال،لدصيشي والسذا خ الػششي

نيلللف تسشعلللػن انتذلللار العشللل  ال،لدلللصيشي  لللل  نصلللاق واسللللي ة ا كانلللت ةسلللخائيج ال تشلللػش التجلللاوض ملللل التػهعلللات 
 ار الدياسي مل الجانب ال،لدصيشييال،لدصيشية في السجاليغ الػششي والدياسي  و تججيج الحػ 

 

 



 

ال،لدلللصيشييغ ملللغ الػاهلللل اللللحش ي يذلللػن يجلللب  ن تقلللجم بلللجيً، مق لللػال، واللللحش سللليػفخ رًدا  لللل  اليلللائذ للعجيلللج ملللغ 
 يللللل ، ملللللغ  جلللللج تصلللللػيخ ملللللجن ع، واالنلللللجماا فلللللي االهترلللللاد اإلسلللللخائيلي ومخانلللللد التػضيلللللف ، واللللللتعلع السلسلللللػس 
للسدلللاواعي  لللل  الدلللاحة الجا ليلللة فلللي ةسلللخائيج ، سللليتع الح لللع  لللل  الح ػملللة الججيلللجع حدلللب درجلللة الدللل،م التلللي 

لق  لسدللللتق ل ا كجولللللة ي ػديللللةي فللللي السجتسللللل الللللجولي ، سلللليتع ستدللللػد فللللي سللللاحة الرللللخاع واألفلللل  الللللحش سللللتخ
 الح ع  ل  الح ػمة وفًقا لسػه، ا تجاا الد ان ال،لدصيشييغي

 

 اارا  الػاردع في مشذػرات مع ج دراسات األمغ القػمي  ي فرا  الس ل،يغ فقكي


