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مقدمة

ت�شمُّ اخلريطة ال�شيا�شية يف “اإ�رشائيل” جمموعة متنوعة من االأحزاب، منها اأحزاب 

 Likud والليكود   Labor Party العمل  حزبي  مثل  احلكم  يف  طويل  تاريخ  ذات 

عن  تعّب  �شغرية  اأحزاب  ومنها  كاديا،  حزب  مثل  حديثًا  �شكل  ما  ومنها   ،Party

�رشائح معينة يف املجتمع االإ�رشائيلي. وعلى الرغم من تعدد هذه االأحزاب اإال اأن النظام 

احلزبي االإ�رشائيلي يدور داخل اإطار االإجماع ال�شهيوين، وال�شبغة ال�شهيونية االأ�شا�شية 

ال�شاملة، واالإيان باأن احلركة ال�شهيونية “حركة حترر قومي لبعث القومية اليهودية، 

وحتقيق حلم ال�شعب اليهودي، وهجرة اليهود اإىل فل�شطني الإقامة الدولة اليهودية”، 

مع ال�شعي غري املعلن الإفراغ فل�شطني من �شكانها االأ�شليني.

هذه  اأن  كما  العاملية،  ال�شهيونية  احلركة  يف  ممثلة  ال�شهيونية  االأحزاب  جميع  اإن 

مثل  اال�شتيطانية  ال�شهيونية  املوؤ�ش�شات  داخل  وتتاآلف  تتحالف  املت�شارعة  االأحزاب 

النقابة العامة للعمال باإ�رشائيل )اله�شتدروت Histadrut( وداخل االئتالفات الوزارية.

اأما ال�رشاعات االأيديولوجية احلادة بني هذه االأحزاب فهي ال تتعدى االإطار العام 

للم�رشوع ال�شهيوين، وتظل يف النهاية اأحزاب توافقية، واإن اختلفت ميولها باجتاهات 

دينية اأو ا�شرتاكية اأو ليبالية...

وكان ق�شم االأر�شيف واملعلومات يف مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات قد 

وذلك  اأفرد يف تقرير �شابق احلديث عن حزب كاديا Kadima Party “الو�شطي”، 

بعد اأن جنح يف ا�شتقطاب �شخ�شيات من اليمني )الليكود( والي�شار )العمل(، لي�شبح 

االأر�شيف  يتناول ق�شم  التقرير  االإ�رشائيلي. ويف هذا  “الو�شط”  ي�شمى  اأركان ما  اأحد 

العلماين،  اال�شرتاكي  التوجه  ذي  االإ�رشائيلي  العمل  حزب  عن  احلديث  واملعلومات 

والذي متكن من قيادة “اإ�رشائيل” منذ قيامها لنحو ثالثني عامًا، كما قاد اأو �شارك يف 

كثري من احلكومات التالية، وبالتايل يكون اأكرث االأحزاب االإ�رشائيلية و�شواًل لل�شلطة.
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ي�شلط التقرير ال�شوء على بداية تاأ�شي�ص حزب العمل يف �شنة 1930، اأي قبل اإن�شاء 

با�شم  اال�شرتاكي  الطابع  ذات  االحتادات  من  من جمموعة   ،1948 �شنة  يف  “اإ�رشائيل” 
املاباي Mapai واملعراخ Maarakh، و�شيطر منذ بداياته على اله�شتدروت واحلركة 

الباملاخ  ال�شاربة  وقوتها   Haganah الهاجاناه  منظمة  ون�شاأت  العاملية،  ال�شهيونية 

لت يف �شنة 1941 لتعمل كوحدات متقدمة وقادرة على القيام  كِّ Balmakh، التي �شمُ

باملهام اخلا�شة اأثناء احلرب العاملية الثانية، حتت مظلة احلزب.

ثم يعر�ص التقرير للخالفات وامل�شاكل الداخلية التي ع�شفت باحلزب والتي كان 

اآخرها، حتى تاريخ اإعداد هذا التقرير يف بداية �شنة 2011، ان�شقاق زعيمه اإيهود باراك 

 Sia'at Ha'Atzma'ut وت�شكيله كتلة جديدة حتمل ا�شم عت�شموؤوت ،Ehud Barak

مبعنى “ا�شتقالل”.

ثم  ال�شيا�شية،  وروؤيته  العمل  حزب  برنامج  عن  احلديث  اأي�شًا  التقرير  ويتناول 

الداخلية االإ�رشائيلية، وم�شاركاته يف احلكومات  ال�شيا�شة  يعّرج على دور احلزب يف 

االإ�رشائيلية، كما ويفرد جزءاً لدور احلزب يف ال�رشاع العربي االإ�رشائيلي، يف �شقني: 

االأول: دوره يف احلروب العربية االإ�رشائيلية، والثاين: موقفه من عملية الت�شوية ال�شلمية.
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اأواًل: التطور التاريخي حلزب العمل )الن�شاأة - 2011(

1. تاأ�شي�س حزب العمل:

اأ. متهيد:

تعّد املمار�شة احلزبية يف “اإ�رشائيل” جوهر احلياة ال�شيا�شية فيها، ويالحظ اأن معظم 

كما   ،1948 �شنة  يف  “اإ�رشائيل”  يف  ال�شيا�شي  النظام  قيام  قبل  تاأ�ش�شت  قد  االأحزاب 

تاريخ وجود  يعود  االإ�رشائيلي.  الكيان  االأ�شا�شية الإقامة  املهمات  التي تولت  اأنها هي 

االأحزاب ال�شيا�شية اليهودية يف فل�شطني اإىل �شنة 1905، اإذ ت�شكل يف فل�شطني يف تلك 

ّماليان �شهيونيان هما:  الفرتة حزبان عمُ

1. حزب هابوعيل هات�شعري HaPoel HaTzair )العامل الفتي(.

2. حزب بوعايل ت�شيون Poalei Tziyyon )عمال �شهيون(.

ومنها احلزبان الكبريان: العمل والليكود،  “اإ�رشائيل”،  الرئي�شية يف  اإن االأحزاب 

هي يف معظمها اأحزاب قدية تعود جذورها اإىل فرتة اليي�شوف Ha-Yishuv )وهي 

.
1
الت�شمية التي تطلق على “جمتمع” امل�شتوطنني اليهود يف فل�شطني قبل قيام “اإ�رشائيل”(

يف  و“الديوقراطية”  و“الو�شط”  و“الي�شار”  “اليمني”  ا�شتخدام م�شطلحات  اإن 

والقيم  املبادئ  فلي�شت  امل�شطلحات.  لهذه  الغربي  املفهوم  نف�ص  يعني  ال  “اإ�رشائيل” 
االلتزام  مدى  يعّد  بل  ال�شيا�شية،  واملواقف  االأو�شاع  هذه  حتديد  معيار  هي  الليبالية 

الديني، واملوقف من م�شاحة الدولة اليهودية ونقائها، واملوقف من الت�شوية ال�شلمية، 

ال�شيا�شي  الت�شنيف  معايري  هي  االقت�شادية  التطبيقات  عن  ف�شاًل  االأمني،  وال�شلوك 

لالأحزاب.

بعوامل عدة �شكلت خ�شائ�شه قبل قيام الدولة  “اإ�رشائيل”  تاأثر النظام احلزبي يف 

االن�شقاقات واالندماجات بني  ب�شكل عام بكرثة  النظام احلزبي  ات�شم  وبعدها، وقد 
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االأحزاب، ونالحظ اأنه قبل �شنة 1967 كان انتقال االأحزاب اأو املجموعات والقادة 

من مع�شكر اإىل اآخر اأمراً �شعبًا، ولكن بعد هذا التاريخ اأ�شبح االأمر �شهاًل خ�شو�شًا يف 

ت�شعينيات القرن الع�رشين.

والتي  االأحزاب،  بع�ص  يوؤديها  التي  املتعددة  االأدوار  اأي�شًا  البارزة  ال�شمات  ومن 

يخرج ق�شم منها من النطاق ال�شيا�شي املح�ص، اأو الدور املاألوف لالأحزاب الديوقراطية 

تتوىل  االأحزاب  كانت هذه  عندما  اليي�شوف،  فرتة  من  متحدرة  اأدوار  الغربية. وهي 

مبا�رشة جلب امل�شتعمرين اليهود من اأع�شائها واأن�شارها وتوطينهم يف فل�شطني، وتوفري 

�شكن وعمل لهم، وتثقيفهم ودجمهم يف املجتمعات اليهودية. ومن ال�شمات البارزة 

وال�شيا�شية،  احلزبية  احلياة  يف  واالنق�شام  االإثنية،  لالنق�شامات  القوي  التاأثري  كذلك 

وهي �شمة ا�شتجدت مع انتقال اأغلبية اليهود ال�رشقيني من الت�شويت حلزب العمل اإىل 

بينما   .1977 �شنة  التا�شع  الكني�شت  انتخابات  اليمني يف  لليكود واأحزاب  الت�شويت 

ال�رشقيني والغربيني يف اخلريطة احلزبية را�شخًا  اليهود  االإثني بني  تاأثري االنق�شام  يبدو 

.
2
ومر�شحًا لال�شتمرار

الظل يف  اآلية ما �شمي حكومة  ال�شهيونية  1948 �شكلت احلركة  اآذار/ مار�ص  يف 

ال�شنة نف�شها، وكانت  اأيار/ مايو من  اأعلن عنها ب�شكل ر�شمي يف  والتي  “اإ�رشائيل”، 
اجلمعية العامة لهيئة االأمم املتحدة حني اأقرت يف 1947/11/29 م�رشوع تق�شيم فل�شطني، 

�شمنته اإلزامًا على كل من الدولتني اليهودية والعربية باأن تقوم كل منهما بو�شع د�شتور 

�شيعمل  الوطني  املجل�ص  اأن  “الدولة”  ا�شتقالل  اإعالن  فقد ورد يف  حديث، وبذلك 

مبمار�شة  نظامية  ب�شورة  منتخبة  د�شتورية  هيئات  تقوم  اأن  على  موؤقتًا،  جمل�شًا  بو�شفه 

عملها وفق د�شتور تتوىل و�شعه جمعية تاأ�شي�شية قبل االأول من ت�رشين االأول/ اأكتوبر 

اإىل   1947/11/30 يف  اليهودية  الوكالة  عمدت  االإعالن  ذلك  اإىل  وا�شتناداً   .1948

Leo Cohan ل�شياغة م�رشوع د�شتور  ت�شكيل جلنة من القانونيني برئا�شة ليو كوهني 

.
3
على اأن يعر�ص على اجلمعية التاأ�شي�شية حني انعقادها
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الدولة،  د�شتور  مو�شوع  لبحث   1949/2/16 يف  التاأ�شي�شية  اجلمعية  اجتمعت 

وبداًل من اأن تنظر يف امل�رشوع القدمي، بحثت يف م�رشوع اآخر قدمته احلكومة املوؤقتة 

التي كان رئي�شها ديفيد بن جوريون David Ben Gurion. واأقرت اجلمعية القانون 

اجلديد حتت ا�شم “قانون االنتقال” ون�ص ذلك القانون، والذي ما يزال نافد املفعول، 

باأنه “نظام جمهوري يف اإ�رشائيل يكون فيه رئي�ص الدولة حمدود ال�شلطات، واحلكومة 

.
قوية، والبملان متمتعًا ب�شيطرة على الرئي�ص واحلكومة”4

اإىل الكني�شت يف  اأما م�رشوع الد�شتور الذي و�شعته جلنة كوهني فقد قدم جمدداً 

القانونية  الوجهة  ي�شكل من  ال  االنتقال”  “قانون  اأن  اأ�شا�ص  1949 على  اآذار/ مار�ص 

يتمكن من  اأن  امل�رشوع مدة طويلة دون  الكني�شت ذلك  ناق�ص  للدولة، وقد  د�شتوراً 

اإقراره، ب�شبب معار�شة االأحزاب اليمينية والي�شارية املتطرفة.

اإن اأكرثية قادة “اإ�رشائيل” يرون يف الد�شتور قيداً على حركتهم ال�شيا�شية، وعلى 

اأن عدم و�شع  تطلعاتهم امل�شتقبلية، وكان على راأ�ص هوؤالء بن جوريون؛ الذي راأى 

الطريق”  على  “دولة  تزال  ما  التي  “اإ�رشائيل”  الأهداف  مالءمة  اأكرث  �شيكون  د�شتور 

ت�شعى نحو التو�شع اجلغرايف.

وتزايد االن�شقاقات احلزبية، والتي كان  اأدى نظام التمثيل الن�شبي يف “اإ�رشائيل”، 

منها ان�شحاب اأريل �شارون Ariel Sharon من حزب الليكود، وتاأ�شي�شه حزب كاديا 

، وخروج اإيهود باراك يف 2011/1/17 من حزب العمل، وت�شكيله 
يف 52005/11/21

، اإىل بروز دور فاعل لالأحزاب االإ�رشائيلية غري الرئي�شية 
6
كتلة اال�شتقالل يف الكني�شت

يف العملية ال�شيا�شية، فكان لها دور مهم يف ت�شكيل احلكومات االأخرية. ومن املهم 

االإ�شارة اإىل اأن االأحزاب االإ�رشائيلية ت�شيطر على املوؤ�ش�شات الرئي�شية يف البالد، كما 

 .
7
اأنها اأهم م�شدر يخرج قيادات الدولة ونخبها احلاكمة
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ب. حزب العمل االإ�شرائيلي:

تعود جذور حزب العمل اإىل مطلع القرن الع�رشين وبخا�شة مع تفاعالت موجة 

تلك  يف  فل�شطني  يف  ت�شكل  اإذ   ،)1914-1905( فل�شطني  اإىل  لليهود  الثانية  الهجرة 

بوعايل  وحزب  هات�شعري،  هابوعيل  حزب  هما:  �شهيونيان  عماليان  حزبان  الفرتة 

ي�شارية  عمالية  عنا�رش  مع  ت�شيون  بوعايل  حركتا  اندجمت   1919 �شنة  ويف  ت�شيون. 

�شهيونية ليكّونوا حزب احتاد العمل )اأحدوت هاعفودا Ahdut HaAvoda(، وهذا 

اله�شتدروت، وهو حزب هابوعيل هات�شعري،  له يف  املناف�ص  االأخري احتد مع احلزب 

اإ�رشائيل )املاباي( يف  اأر�ص  ليكّونا حزب عمال   ،1906 والذي كان قد ن�شاأ يف �شنة 

�شنة 1930 حتت زعامة ديفيد بن جوريون، الذي كان يف ذلك الوقت �شكرترياً عامًا 

.
8
لله�شتدروت

على  ال�شيطرة  وا�شتطاع  اله�شتدروت،  يف  �شاحقة  باأغلبية  اجلديد  احلزب  متّتع 

فل�شطني:  يف  الع�شكرية  ال�شهيونية  املنظمات  اأكب  وعلى  العاملية،  ال�شهيونية  املنظمة 

النحو  التاأ�شي�شي على  اأهدافه، يف موؤمتره  الباملاخ. وحدد  ال�شاربة  الهاجاناه، وقوتها 

التايل: “التفاين يف بعث �شعب اإ�رشائيل على اأر�شه، ك�شعب عامل متحرر ومت�شاوي 

احلقوق، ي�رشب جذوره يف جميع املجاالت الزراعية وال�شناعية، ويطور ثقافته وتراثه 

.
العبي”9

وعلى الرغم من ان�شمام هذه التيارات الثالثة اإىل املاباي، والتزامها ب�شيا�شته، اإال 

انتمى  املاباي،  اإقامة حمور ي�شاري، فظهرت بوادر كتلة معار�شة لقيادة  اأنها حاولت 

 ، Yetzhak Tabenkin تابنكني  يت�شحاق  بقيادة  املوحد،  الكيبوتز  تيار  اإىل  معظمها 

و�شكلت  املاباي،  يف  ب(  )كتلة  واأ�ش�شت  اأبيب،  تل  يف  احلزب،  فرع  مع  ائتلفت 

اجلناح الي�شاري فيه، متهمة املاباي بالتنازل عن ن�شاله، ل�شالح ن�شاطات اأخرى، كما 

اعرت�شت على ال�شيا�شة اخلارجية للحزب، وطالبت باإعادة الديوقراطية اإىل موؤ�ش�شاته 

.
10

املختلفة
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لكن د�شتور حزب املاباي، الذي اأقّره موؤمتر احلزب يف �شنة 1942، رف�ص وجود 

كتل داخلية �شمن احلزب، بيد اأن حزب احتاد العمل انف�شل عن املاباي يف �شنة 1944، 

و�شارك يف انتخابات اله�شتدروت، حتت ا�شم: حركة اأحدوت هاعفوداه. ويف �شنة 

وحزب   1946 �شنة  املاباي يف  ان�شق عن  الذي  احتاد عمال �شهيون  ونتيجة   ،1948

العمال  حزب  تاأ�ش�ص  ال�شاب(  )احلار�ص   HaShomer HaTzair هات�شعري  ها�شومري 

احلركة  رواد  من  عدداً  املاباي  برز يف  الفرتة  هذه  . ويف 
11

)Mapam )املابام  املوحد 

 Moshe “اإ�رشائيل” اأمثال مو�شيه �شاريت  العليا يف  املنا�شب  الذين تولوا  ال�شهيونية، 

Sharett، وليفي اأ�شكول Levi Eshkol، وجولدا مائري Golda Meir، ومو�شيه ديان 

 .
12Yitzhak Rabin واإ�شحاق رابني ،Shimon Peres و�شمعون برييز ،Moshe Dayan

يف �شنة 1965 اأدى خالف داخل املاباي بني بن جوريون، مدعومًا من كتلة ال�شباب 

ليفي  راأ�شهم  وعلى  احلزب  من  القدمي  الرعيل  وبني  وبرييز،  بدايان  ممثلة  احلزب  يف 

، وق�شية التحالف مع حزب اأحدوت 
اأ�شكول وجولدا مائري ب�شبب ف�شيحة “الفون”13

، اإىل 
هاعفودا - بوعايل ت�شيون، ا�شتعداداً النتخابات الكني�شت ال�شاد�ص يف �شنة 141965

ان�شحاب بن جوريون واأن�شاره من املاباي بعد هزيتهم يف انتخابات اللجنة املركزية 

.
15

للحزب، واأعلنوا عن ت�شكيل حزب عمايل جديد اأطلق عليه ا�شم عمال )اإ�رشائيل رايف(

اأ�شفرت حرب 1967 عن اإعادة طرح فكرة توحيد االأحزاب العمالية، وكان من 

:
16

اأبرز الدوافع

الكوالي�ص بني زعماء جتمع غاحل  1. ت�رشب معلومات حول مفاو�شات خلف 

)هو جتمع مع�شكر اليمني الذي �شم حزبي حريوت Herut واالأحرار وعدداً 

 الإقامة حتالف 
18

، وحزب رايف
17

من االأحزاب اليمينية ال�شغرية يف �شنة 1965(

حزبي ب�شبب قناعة قيادة رايف واملمثلة بنب جوريون اأن الطريق اإىل ال�شلطة يجب 

)املعراخ،  االأ�شا�شيتني  القوتني  اأحد  مع  االندماج  اأو  التحالف،  عب  يكون  اأن 

بدء احلوار مع حزب رايف  اإىل  املاباي  الت�رشيبات حزب  غاحل(؛ دفعت هذه 

لتوحيد مع�شكر االأحزاب العمالية.
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مع  جوريون،  بن  معار�شة  من  الرغم  على  رايف،  حزب  يف  االأكرثية  كانت   .2

االندماج مع حزب املاباي وحزب اأحدوت هاعفودا.

يف 1968/1/21 عقد موؤمتر �شم االأحزاب الثالثة؛ اأعلن فيه تاأ�شي�ص حزب العمل، 

املاباي،  العام حلزب  االأمني  مائري،  قبل جولدا  املوحد من  للحزب  الوثيقة  توقيع  ومت 

واإ�رشائيل جاليلي Yisrael Galili، ال�شكرتري العام حلزب اأحدوت هاعفودا، و�شمعون 

.
19

برييز، ال�شكرتري العام حلزب رايف

�شمي حزب العمل يف املدة من 1965 حتى 1968 بتجمع املعراخ، اأي التحالف، 

الئتالفه حزبيًا مع حزب املابام، لكنه ا�شتعاد ا�شم حزب العمل يف �شنة 1968، وعاد 

لي�شمى املعراخ يف الفرتة ما بني 1969 و1984. وا�شرتد ا�شمه االأ�شلي من جديد يف 

�شنة 1984 وحتى تاريخ اإعداد هذا التقرير يف بداية �شنة 2011، لي�شتمر ا�شمه حزب 

.
20

املاباي، اأو حزب العمل

2. البنية التنظيمية حلزب العمل:

عند ت�شكيل حزب العمل، نتيجة اندماج االأحزاب العمالية �شنة 1968، تقرر اأن 

:
21

تكون بنيته التنظيمية على ال�شكل االآتي

اأ. املوؤمتر: وهو اأعلى �شلطة حزبية.

ب. اللجنة املركزية: هي ال�شلطة العليا يف احلزب تتوىل امل�شوؤولية بني موؤمترين مهمتها 

اتخاذ القرارات ب�شاأن امل�شائل املبدئية والد�شتورية، وجتتمع اللجنة املركزية مرة 

التاأ�شي�شي  املوؤمتر  يف  اأع�شائها  عدد  وبلغ  اأ�شهر،  ثالثة  كل  االأقل  على  واحدة 

اأحدوت  من  املاباي، و94 ع�شواً  من  250 ع�شواً  ياأتي:  متثلوا كما  438 ع�شواً 

هاعفودا، و94 ع�شواً من رايف.

بانتخابات  اللجنة  تلك  تقوم  اإذ  للحزب،  النوعي  الوزن  املركزية  اللجنة  متثل 

ومراكز  الكني�شت  واأع�شاء  احلزب  ورئي�ص  الدولة  ورئي�ص  احلكومة  لرئا�شة  املر�شح 

عليا اأخرى.
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اللجنة  قرارات  تنفيذ  عن  امل�شوؤولة  هي  الع�مة:  االأم�نة  اأو  ال�شكرت�رية  ج. 

جدول  باإعداد  وتقوم  احلزب،  ب�شوؤون  اخلا�شة  القرارات  وتتخذ  املركزية، 

كما  االأقل.  على  اأ�شبوعني  كل  واحدة  مرة  وجتتمع  املركزية،  اللجنة  اأعمال 

وطرق  �شالحياتها  وحتدد  معينة،  ل�شوؤون  الدائمة  اللجان  بانتخاب  تقوم 

املاباي  ح�شة  ع�شواً،   189 التاأ�شي�ص  عند  ال�شكرتارية  و�شمت  اأعمالها. 

)اأربعون  هاعفودا  واأحدوت  رايف  ح�شة  هو  واملتبقي  اأع�شاء،   109 كانت 

منها(. لكل  ع�شواً 

د. املكتب: يتوىل حت�شري جدول اأعمال ال�شكرتارية وم�شوؤول عن تنفيذ قراراتها، 

ب�شاأنها.  الالزمة  القرارات  ويتخذ  بها،  تكلفه  التي  املو�شوعات  يناق�ص  اأو 

ويتوىل ال�شوؤون التنظيمية واملالية واالإدارية، ويتخذ القرارات ب�شاأنها وينفذها 

واالإعالن  التنظيم  دائرة  مثل  املركزية،  للجنة  التابعة  واللجان  الدوائر  بوا�شطة 

البلديات. كما �شم  املهنية، و�شوؤون  املهاجرين، والنقابات  وال�شباب، واحتاد 

مكتب احلزب اآنذاك 28 ع�شواً )16 للماباي، و6 لكل من احلزبني االآخرين(. 

وينتخب املكتب من قبل ال�شكرتارية. 

هـ. ال�شكرتري الع�م: يتم اختياره من قبل �شكرتارية احلزب، وينتخب له نائبان. ويثل 

ال�شكرتري العام اأعلى من�شب يف احلزب.
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خمطط تو�شيحي للبنية التنظيمية حلزب العمل قبل اإجراء التغيريات يف �شنة 221977:

�شواء  التنظيمية  بنيته  يف  كثرية  تغيريات  ح�شلت  العمل  حزب  عمل  فرتة  خالل 

املثال،  �شبيل  على  التغريات  هذه  ومن  ت�شكيالته،  اأو  احلزب  هيكلية  �شعيد  على 

واأحدوت  رايف  كتلتي  يثالن  كانا  اإذ  للحزب،  العام  ال�شكرتري  نائبي  من�شبي  اإلغاء 

يف  احلزب  د�شتور  تعديل  بعد  احلزب  رئي�ص  من�شب  حتديث  مت  كذلك  هاعفودا. 

.
اأعقاب انتخابات �شنة 231977
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ن�ش�أة احلرك�ت واالأحزاب العم�لية االإ�رسائيلية وتطوره� يف الفرتة 1984-1906:

3. الروؤية الفكرية وال�شيا�شية حلزب العمل:

يتبنى حزب العمل �شيا�شات اأكرث مياًل لال�شرتاكية املختلطة بعنا�رش ليبالية، ويبدو 

يف الظاهر اأكرث مياًل اإىل ت�شوية �شلمية مع الفل�شطينيني والعرب، لكنه ال يختلف عن 

من  واملوقف  االأرا�شي،  و�شم  اال�شتيطان  �شيا�شة  يف  االأخرى  االإ�رشائيلية  االأحزاب 

 ،
24

ال�شهيوين، وكذلك يف حتقيق االعتبارات االأمنية للكيان  القد�ص عا�شمة موحدة 

امل�شري  تقرير  حق  واأهمها  الثابتة،  وحقوقه  الفل�شطيني  ال�شعب  وجود  من  واملوقف 
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... ويبدو اأكرث قدرة على املراوغة واللعب ال�شيا�شي يف الوقت الذي ين�شط 
25

والعودة

.
26

فيه لتثبيت حقائق يهودية جديدة على االأر�ص

ومن بني ما ت�شمنه البنامج ال�شيا�شي حلزب العمل يف انتخابات الكني�شت الثامن 

:
ع�رش 272009

مكافحة  جانب  اإىل  �شيا�شية  مفاو�شات  العمل  حزب  �شيجري  )ج( 

اإ�رشائيل  دولة  اأمن  �شمان  اأجل  من  حازمة،  ب�شورة  والعنف  االإرهاب 

ال�شلطة  مع  املفاو�شات  اإنهاء  على  العمل  حزب  و�شيعمل  ومواطنيها. 

اتفاق  وتوقيع  النزاع  اإنهاء  اإىل  يوؤدي  نحو  �رشيعة، على  ب�شورة  الفل�شطينية 

ا�شتناداً اإىل املبادئ التالية:

و�شتقرر  ب�شالم.  جنب  اإىل  جنبًا  تعي�شان  لل�شعبني  قوميتان  دولتان 

احلدود بني الدولتني يف املفاو�شات بني الطرفني. اإن الكتل اال�شتيطانية التي 

االإ�رشائيلية،  ال�شيادة  حتت  �شتبقى  عالية،  يهودية  �شكانية  كثافة  فيها  يوجد 

تقع  ال  التي  الغربية[  ]ال�شفة  وال�شامرة  يهودا  م�شتوطنات  �شتخلى  بينما 

�شمن الكتل اال�شتيطانية التي جرى �شمها ]اإىل اإ�رشائيل[ بناء على ت�شوية، 

 – )“االإخالء  البيت”  “بدل  قانون  ملبادئ  امل�شتوطنني وفقًا  تعوي�ص  و�شيتم 

غري  اال�شتيطانية  البوؤر  اإخالء  على  العمل  حزب  و�شيحر�ص  التعوي�ص”(. 

القانونية، وفقًا للتعهدات الدولية لدولة اإ�رشائيل.

اإن القد�ص، باأحيائها اليهودية كلها، هي العا�شمة االأبدية لدولة اإ�رشائيل. 

و�شتبقى كذلك و�شيطبق يف البلدة القدية و“احلو�ص املقد�ص” نظام خا�ص 

االأماكن  و�شتبقى  الثالثة.  االأديان  اإىل  بالن�شبة  املكان  خ�شو�شية  عن  يعب 

العمل  االإ�رشائيلي. و�شيعمل حزب  اليهود حتت احلكم  اإىل  بالن�شبة  املقد�شة 

من اأجل نيل االعرتاف الدويل بالقد�ص كعا�شمة الإ�رشائيل.
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املحافظة  الفل�شطينية  ال�شلطة  التزام  �شلمية يجب �شمان  ت�شوية  اأي  يف 

على االأمن واال�شتقرار والهدوء، مبا يف ذلك يف غزة. لن تخلي اإ�رشائيل اأي 

مناطق من دون �شمان اأمن مواطنيها.

اإقليمي �شامل، من خالل التعامل  �شيعر�ص حزب العمل خمططًا ل�شالم 

مع اخلطة ]املبادرة[ ال�شعودية كاأ�شا�ص للمفاو�شات الرامية اإىل ت�شوية النزاع 

بني اإ�رشائيل والدول العربية. اإن هدف اأي ت�شوية هو اإحالل ال�شالم والتعاون 

الدول  مب�شاركة  منطقية،  ت�شوية  عب  الالجئني  م�شكلة  و�شتحل  االإقليمي. 

العربية واملجتمع الدويل، لكن من دون منحهم حق العودة. و�شي�شعى حزب 

العمل للتو�شل اإىل اتفاق خالل عامني.

يرف�ص حزب العمل االن�شحابات من جانب واحد.

تنازالت  اإىل  ي�شتند  �شالم  اتفاق  عب  �شورية  مع  النزاع  يجب حل  )د( 

اإقليمية وت�شويات اأمنية. ويف املقابل �شتتعهد �شورية باإحداث تغيري جوهري 

يف �شيا�شتها االإقليمية، وبتطبيع عالقاتها مع اإ�رشائيل ب�شكل كامل. و�شيتعني 

على �شورية التوقف عن تقدمي امل�شاعدة للدول واملنظمات التي توا�شل التاآمر 

على بقاء دولة اإ�رشائيل. و�شي�شمل االتفاق مع �شورية اتفاقًا مع لبنان يوؤدي 

]اإىل[ �شالم �شامل، واإىل تفكيك حمور ال�رش: اإيران – �شوريا – حزب اهلل.

)هـ( يعتب حزب العمل اإيران تهديداً مركزيًا يهدد �شالم العامل وا�شتقرار 

حزب  و�شيعمل  اإ�رشائيل.  دولة  بقاء  على  حمتماًل  خطراً  وي�شكل  املنطقة، 

العمل، بالو�شائل ال�رشعية كلها، من اأجل عزل اإيران دوليًا بالكامل، واإزالة 

التهديد النووي.

4. امل�شاكل الداخلية حلزب العمل:

طاملا  والليكود،  العمل  الكبريين  احلزبيني  وخ�شو�شًا  االإ�رشائيلية،  االأحزاب  اإّن 

�شهدت حاالت ان�شقاق، واإقامة مع�شكرات بني اأقطابها، حيث اإن اخلارطة ال�شيا�شية 

تكتل  اأو  �شيا�شي  اإطار  والدة  واالأخرى  الفينة  بني  ت�شهد  كانت  االإ�رشائيلية  احلزبية 
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جديد، حيث متتاز ال�شيا�شة االإ�رشائيلية بتكرار االنق�شامات واال�شطفاف بني ن�شطاء 

االأحزاب املختلفة.

وبع�ص  العمل،  داخل حزب  التي ح�شلت  االن�شقاقات  على  هنا  ال�شوء  ون�شلط 

االأحداث اخلارجية التي كان لها تاأثري على احلزب. فلو عدنا اإىل الوراء وبقراءة �رشيعة 

الوزراء  رئي�ص  اأن  نرى  “اإ�رشائيل”،  تاأ�شي�ص  منذ  االإ�رشائيلية  ال�شيا�شية  احللبة  لواقع 

 ،1965 �شنة  يف  املاباي  االأم  حزبه  عن  انف�شل  جوريون  بن  ديفيد  االأول  االإ�رشائيلي 

واأن�شاأ حركة جديدة اأطلق عليها ا�شم رايف، وكان جميع املن�شحبني معه من املاباي، 

وح�شد يف االنتخابات البملانية حينها ع�رش مقاعد.

ويف �شنة 1973 اأقام مناحيم بيجن Menachem Begin مع جمموعة من االأحزاب 

بعد احلزب  فيما  اأ�شبح  الذي  الليكود،  ا�شم  اأطلق عليه  �شيا�شيًا جديداً  اليمينية تكتاًل 

ان�شقاقًا  “اإ�رشائيل”  فيها  �شهدت  التي  الثالثة  املرة  اأما   .
28

العمل االأبرز حلزب  املناف�ص 

وا�شعًا كان �شنة 1977 بعد اأن قامت جمموعة من حزب العمل باالن�شالخ عنه، واأقامت 

بزعامة   )Dash )دا�ص  للتغيري  الديوقراطية  احلركة  ا�شم  عليها  اأطلقت  �شيا�شية  حركة 

اجلرنال اإيجال يدين Yigael Yadin، اإىل جانب جرناالت و�شخ�شيات �شيا�شة واأمنية، 

حماولة منها اإحداث تغيري يف الو�شط االإ�رشائيلي، بعد �شل�شلة ق�شايا الف�شاد والف�شائح 

.
29

التي �شهدها جتمع املعراخ اآنذاك

كما ان�شق مو�شيه ديان عن حزب العمل يف �شنة 1977 بعدما عر�ص عليه مناحيم 

يف  الليكود  حزبه  فوز  بعد  �شكلها  التي  حكومته  يف  اخلارجية  وزارة  تويل  بيجن 

.
30

انتخابات الكني�شت التا�شع

حالة اأخرى �شهدتها احللبة ال�شيا�شية االإ�رشائيلية كانت ع�شية انتخابات �شنة 1992، 

حكومته  و�شكل  بال�شلطة،  رابني  اإ�شحاق  اآنذاك  العمل  حزب  زعيم  بها  فاز  والتي 

ورات�ص  واملابام،   ،Shinui �شينوي  هي  ي�شارية،  اأحزاب  ثالث  قامت  حني  الثانية، 

.
31Meretz بت�شكيل حزب جديد اأطلق عليه مريت�ص ،Ratz
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كما ان�شق وزير اخلارجية االأ�شبق دافيد ليفي David Levy عن الليكود يف �شنة 

1996، واأ�ش�ص مع �شقيقه ماك�شيم Maxim حزبًا اأطلق عليه ا�شم جي�رش Gesher، يثل 

الرابع ع�رش مع حزب  انتخابات الكني�شت  املهاجرين من يهود املغرب، وحتالف يف 

العمل بزعامة باراك وخا�شا االنتخابات حتت ا�شم اإ�رشائيل اأحات )اإ�رشائيل واحدة(، 

فيما ان�شحب اأي�شًا رئي�ص احتاد النقابات العمالية اآنذاك عمري بريت�ص Amir Peretz من 

.
32

حزب العمل، و�شكل حركة �شيا�شية جديدة با�شم عام اأحاد )�شعب واحد(

ومن االن�شقاقات الكبرية التي �شهدها حزب العمل، تلك التي حدثت حني اأ�ش�ص 

�شارون حزب كاديا يف ت�رشين الثاين/ نوفمب 2005 معلنًا ان�شحابه من حزب الليكود 

حزب  واأع�شاء  ونواب  وزراء  من  عدد  اجلديد  حزبه  اإىل  فان�شم  يرتاأ�شه،  كان  الذي 

العمل، وعلى راأ�شهم �شمعون برييز )اأحد الزعماء التاريخيني حلزب العمل(، وحاييم 

، كما التحق بركب كاديا 
33

...Dalia Itzik وداليا اإيت�شيك ،Haim Ramon رامون

.
34

املئات من �شباب حزب العمل

تزايدت ال�رشاعات داخل حزب العمل منذ االنتخابات البملانية يف �شنة 2009، 

رئي�ص  برئا�شة  احلاكم  االئتالف  لدخول  احلزب  باراك  جّر  اإثر  قيادة  اأزمة  و�شهدت 

الداخلية  احلرب  وتفاقمت   ،Benjamin Netanyahu نتنياهو  بنيامني  الليكود 

االئتالف  دخوله  فمنذ  الفل�شطينية.   - االإ�رشائيلية  املفاو�شات  تعرث  اإثر  احلزب  يف 

�شديدة داخل حزبه،  باراك معار�شة  2009 واجه  مار�ص  اآذار/  احلاكم يف  االإ�رشائيلي 

ففي البداية �شكل اأربعة نواب من العمل كتلة داخل كتلة احلزب البملانية، واأمُطلق عليها 

ال�شابق عمري بريت�ص، واآيتان  وتقدمهم زعيم احلزب  العمل”،  “متمردي حزب  ا�شم 

كابل، ومب�شاركة يويل متري Yuli Tamir، واأوفري بين�ص-باز Ophir Pines-Paz، الذين 

.
35

ا�شتقاال يف وقت الحق من الكني�شت

وتوا�شلت “احلرب” الداخلية يف حزب العمل طوال العامني 2009-2010 حيث 

و�شلت اإىل مرحلة القطيعة بني باراك ومناف�شيه، مما حدا بع�شو الكني�شت دانيال بن 
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كتلة  وت�شكيله  احلزب،  من  ان�شحابه  عن  باالإعالن   Daniel Ben-Simon �شيمون 

.
36

جديدة، بعد اأن ف�شل يف اإقناع باراك باالن�شحاب من االئتالف احلكومي

كتلة  وتاأ�شي�ص  العمل،  حزب  عن  ان�شقاقه  باراك  اإيهود  اأعلن   2011/1/17 ويف 

داخل  خ�شومه  بها  �شدم  خطوة  يف  )اال�شتقالل(،  عت�شموؤوت  ا�شم  حتمل  جديدة 

احلزب واحللبة ال�شيا�شية االإ�رشائيلية، و�شم احلزب اجلديد اإىل جانب باراك اأربعة نواب 

اآخرين من اأ�شل نواب كتلة العماليني البملانية التي تبلغ 13 نائبًا. وقال باراك خالل 

“نحن نوؤ�ش�ص اليوم كتلة )نيابية( وحركة  موؤمتر �شحفي يف الكني�شت بعد ا�شتقالته: 

.
والحقًا حزبًا �شيكون و�شطيًا �شهيونيًا وديوقراطيًا على خطى بن جوريون”37

اإذ  االإ�رشائيلي،  االإعالم  يتوقف عندها  �شيا�شية مل  ر�شائل  باراك يف خطابه،  ومرر 

نتنياهو، مدعيًا  بنيامني  العمل باالن�شحاب من حكومة  انتقد كرثة املطالبة يف حزب 

اأّن هذه املطالبات هي التي تعرقل التقدم يف العملية التفاو�شية مع الفل�شطينيني. ويف 

بعد  ما  مرحلة  واإىل  الي�شار،  نحو  احلزب  بـ“انحراف”  اأ�شماه  ما  انتقد  الوقت  نف�ص 

.
38

ال�شهيونية، مو�شحًا اأنه يريد العودة اإىل تقاليد حزب املاباي

وعلى الرغم من التغيريات الكبرية التي طراأت على حزب العمل، وانتقاله مروراً 

بان�شقاقات كبرية من املاباي اإىل جتمع املعراخ ثم اإىل �شورته الراهنة، فاإنه حافظ بعد 

حرب 1967 على وجوده باعتباره �شاحب فكرة احلل االإقليمي. وكان هذا احلزب 

واحلرب  بالقوة  االأر�ص  على  الوقائع  وفر�ص  ال�شالم،  عن  احلديث  معادلة  اأر�شى  قد 

 .
39

اأي�شًا

يف  احلزب  قائمة  يف  زمالئه  بع�ص  من  �رش�شة  هجمة  اإىل  باراك  اإيهود  تعر�ص 

االأخرية  رئا�شته  فرتة  خالل  احلزب  �شعبية  يف  الكبري  الرتاجع  ب�شبب  الكني�شت 

للحزب، اإال اأنه وبعك�ص ادعاء بع�ص خ�شوم باراك يف احللبة احلزبية االإ�رشائيلية، ال 

يجوز اتهام باراك وحده بالرتاجع الكبري يف �شعبية احلزب خالل االأعوام املا�شية ال 
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�شيما يف االأ�شهر االأخرية من �شنة 2009. فمنذ اغتيال اإ�شحاق رابني يف �شنة 1995 

اأن  اإال  اأربعة روؤ�شاء.  الفرتة  اأن احلزب غرّي يف هذه  واحلزب يف تراجع م�شتمر، مع 

العنا�رش االأهم وراء تراجع �شعبية حزب  اعتبارها  هنالك ثالثة عوامل رئي�شية يكن 

:
40

العمل

رابني.  ا�شحق  اغتيال  منذ  باالأ�شا�ص  احلزب  عن  الي�شارية  ال�شبغة  غياب  اأواًل: 

ف�شمعون برييز تخبط كثرياً يف اتخاذ القرارات املتعلقة بعملية ال�شالم، وخا�ص حربًا 

الع�شكرية يف  القيادات  اأبرز  الغ�شب(، واأمر باغتيال يحيى عيا�ص،  لبنان )عناقيد  يف 

ب�شل�شلة عمليات  فقامت حما�ص  الع�شكري حلركة حما�ص،  اجلناح  الق�شام،  كتائب 

انتقامية هزت “اإ�رشائيل” مما اأ�شهم يف خ�شارته لالنتخابات التي جرت يف اأيار/ مايو 

1996 ل�شالح بنيامني نتنياهو.

ومنذ ذلك احلني وحزب العمل يتخبط بني الي�شار واليمني، وما كان فوز باراك يف 

انتخابات 1999 اإال ب�شبب الف�شائح املتكررة التي حلقت نتنياهو وزوجته.

 Haim هبفيلد  حاييم  ملناف�شة  رامون  حاييم  رابني  اإ�شحاق  دعم  اأن  منذ  ثانيًا: 

الت�شعينيات،  اأوائل  يف  اله�شتدروت  لرئا�شة  برييز،  �شمعون  مر�شح   ،Haberfeld

تراجعت العالقة التنظيمية بني حزب العمل واله�شتدروت ب�شكل ملحوظ، ومل تعد 

وبالتايل  عنه،  منف�شاًل  مهنيًا  ج�شمًا  اأ�شبحت  بل  للحزب،  قوية  ذراعًا  اله�شتدروت 

فقد احلزب قواعد �شعبية كبرية كان يتمتع بها من خالل هذه النقابة. كما فقد احلزب 

عالقاته القوية التي كان يتمتع بها مع العديد من النقابات مما جعله يفقد قواعد انتخابية 

كانت ت�شكل م�شدراً مهمًا ل�شعبيته.

ثالثًا: يفتقد حزب العمل، بالذات منذ اغتيال رابني لقيادة كاريزمية قوية ت�شتطيع 

جتميع احلزب خلفها. فحتى رابني عانى من وجود مع�شكرات داخل احلزب، ومع 

مقتله برزت هذه املع�شكرات ب�شورة اأكب.
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يف  االإ�شرائيلي  الي�شار  دور  على  العمل  حزب  تراجع  تاأثري   .5

العملية ال�شيا�شية:

ت�شم  التي  االإ�رشائيلية،  الي�شار  االأ�شا�شية يف جبهة  الركيزة  العمالية  االأحزاب  تعّد 

فبالن�شبة  احلقوقية.  واملوؤ�ش�شات  االإ�رشائيلية  ال�شخ�شيات  وبع�ص  مريت�ص  كتلة  اأي�شًا 

اال�شرتاكي،  الي�شار  قيم  من  انطلق  لـ“اإ�رشائيل”،  موؤ�ش�ص  كحزب  العمل،  حلزب 

العاملة  للطبقة  واالنت�شار  املواطنني،  بني  وامل�شاواة  االجتماعية  بالعدالة  تهتم  التي 

. وتاأثر احلزب اأيديولوجيًا بالفكر 
41

وال�شعي لتح�شني م�شتوى املعي�شة املتعلقة باليهود

اال�شرتاكي، الذي حمله اأهم زعمائه املنحدرين من اأ�شول الكتلة ال�رشقية الأوروبا كنب 

.
42

جوريون البولندي املولد، وليفي اأ�شكول االأوكراين، وجولدا مائري الرو�شية

فلم يكن بن جوريون ذا فكر ا�شرتاكي وح�شب، اإمنا كان يف �شبابه يف �شنة 1904 

. ويعّد بن 
43

ع�شواً يف �شفوف اجلماعة اال�شرتاكية ال�شهيونية بوعايل ت�شيون يف بولندا

جوريون من موؤ�ش�شي اله�شتدروت يف �شنة 1920، بهدف تنظيم االأن�شطة االقت�شادية 

بالتقليد اال�شرتاكي الرو�شي اليهودي، الذي يبني  للعمال اليهود، والتي تاأثرت كثرياً 

 ،
44

على االعتقاد الرا�شخ باأن ممثلي العمال ال ينبغي اأن يك�شبوا اأكرث من العمال اأنف�شهم

كانت  كما   .
451935-1921 بني  ما  الفرتة  يف  العام  �شكرتريها  من�شب  �شغل  كما 

لله�شتدروت مهمة اأخرى اأهم هي اال�شتيطان اليهودي يف فل�شطني وتثبيت املهاجرين 

.
46

اليهود اجلدد

وعلى الرغم من اأن اأيديولوجيا اال�شرتاكية، التي متيل اإىل العاملية من بوابة التجان�ص 

اأيديولوجيا  فاإن  العمل،  حلزب  االأوائل  املوؤ�ش�شني  فكر  حملها  التي  هي  الفكري، 

ميول  يف  وبالتايل  االإ�رشائيلي،  الي�شار  قادة  ميول  يف  ر�شوخًا  اأكرث  كانت  ال�شهيونية 

بحث  يف  جاء  كما  اال�شرتاكية،  ال�شهيونية  اأن  اإذ   .
47

اأ�ش�شوها التي  والدولة  احلزب 

و�شيا�شة  اإيديولوجية  “نقد  عنوان  حتت   Lionel Dadiani دادياين  ليونيل  للمفكر 

اليهودية  العمالية  احلركة  ف�شل  مهمة  اأمامها  و�شعت  اال�شرتاكية”،   - ال�شهيونية 

اإىل رفع  اللجوء  لفل�شفة اال�شرتاكية، عب  االأم  العمالية يف رو�شيا، املوطن  احلركة  عن 
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احلركة  هذه  موؤ�ش�شي  و�شيا�شة  نظريات،  البحث  ويتناول  مزيفة.  ا�شرتاكية  �شعارات 

.48
وقادتها كا�شفًا عن اجلوهر العن�رشي والنزعة العدوانية الأفكارهم

االأرا�شي  على  واال�شتيالء  اال�شتيطان  على  وحكوماته  العمل  حزب  �شجع  كما 

الفل�شطينية. ورمبا كان لل�رشاع العربي - االإ�رشائيلي االأثر االأكب يف توجهات وتقدم 

اأو تراجع حزب العمل وجبهة الي�شار االإ�رشائيلية عمومًا. فعلى الرغم من وجود فكرة 

القبول بالتفاو�ص حلل ق�شية ال�رشاع مع الفل�شطينيني، وحتى قبول مبداأ حل الدولتني، 

اإال اأن احلروب االإ�رشائيلية التي خا�شت معظمها، اإن مل يكن جلها، حكومات حزب 

من  تكون  اأن  يجب  ال�رشاع  ق�شية  وحل  ال�شالم،  اأن  وا�شحة  داللة  لهي   ،
49

العمل

منظور �شهيوين، وما تفر�شه اأجندة حتقيق احللم ال�شهيوين على اأر�ص فل�شطني. وجتدر 

االإ�شارة هنا اإىل اأن بن جوريون نف�شه دعا اليهود يف �شنة 1947 اإىل تاأييد موؤقت خلطة 

تق�شيم فل�شطني ال�شادرة عن االأمم املتحدة والداعية اإىل اإقامة دولتني منف�شلتني واحدة 

، وبالطبع كان الهدف من ذلك التمكن من ال�شيطرة 
50

لليهود واالأخرى للفل�شطينيني

على االأرا�شي الفل�شطينية، وامت�شا�ص املعار�شة العاملية لذلك. ويف ذلك خمالفة للمبداأ 

االإ�رشائيلية،  الي�شار  جبهة  تدعي  التي  تاريخيًا،  العاملية  اال�شرتاكية  للي�شارية  االأب�شط 

يف  وامل�شاواة  االجتماعية  العدالة  على  والقائم  لها،  االنتماء  حتديداً  العمل  وحزب 

احلقوق وعدم االعتداء على االآخرين وحماربة احتالل ال�شعوب.

موؤمتراته �شيغًا تهدف  بقي يطرح يف  العمل  اإن حزب  بل  ولي�ص ذلك فح�شب، 

اإىل طم�ص ال�شخ�شية الفل�شطينية يف االإطار االأردين حتى �شنة 1986. وحني مت طرح 

ت�شور حلل الق�شية الفل�شطينية من خالل املفاو�شات ال�شيا�شية، مل يخرج هذا الت�شور 

عن اإطار اإنكار احلقوق الفل�شطينية، ورف�ص اإيجاد دولة فل�شطينية، واعتبار اأن التخل�ص 

يكون  اأن  يكن  غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينيني  على  ال�شيطرة  عبء  من 

، ومل يتجاوز قبول حزب العمل مببداأ وجود دولة 
51

�شمن اإطار دولة اأردنية فل�شطينية

فل�شطينية الت�رشيحات واملوؤمترات ال�شحافية مل�شوؤوليه واأقطابه.
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االعتقاد  بني  ال�شيا�شية  والبلبلة  والتناق�ص،  الفكري،  التذبذب  هذا  دفع  لقد 

والتطبيق داخل اأروقة �شيا�شات حزب العمل اإىل جنوح القاعدة اجلماهريية االإ�رشائيلية 

نحو اليمني )هذا اإن افرت�شنا اأن حزب العمل ي�شاري التوجه(، كما �شاعد على ذلك 

اإخفاق الي�شار االإ�رشائيلي مبجمله يف التو�شل اإىل حلول جوهرية يف العملية ال�شيا�شية 

مع الفل�شطينيني.

حكم الرتدد ال�شيا�شي توجهات حزب العمل ب�شكل خا�ص، والي�شار االإ�رشائيلي 

التنازالت  زعم  خلفية  على   ،1995 �شنة  يف  رابني  اإ�شحاق  اغتيال  بعد  عام،  ب�شكل 

للفل�شطينيني يف اتفاقية اأو�شلو، ومل يقم �شمعون برييز، الذي خلف رابني، باأي �شيء 

ملمو�ص على �شعيد العملية ال�شيا�شية اأكرث من اإظهار الرغبة اللفظية بالتو�شل اإىل ت�شوية 

. ليتبع ذلك عهد باراك يف احلكم الذي ات�شم برتدد وا�شح 
52

�شلمية مع الفل�شطينيني

بني اال�شتمرار يف خطى رابني، وهو الو�شف الذي كان يروق للمتفائلني من اأن�شار 

واإمالء �رشوطه عليهم دون تقدمي  الفل�شطينيني  العنف الإخ�شاع  ال�شالم، وبني تو�شل 

. ومل يكن ر�شيده ال�شيا�شي يعتمد 
53

تنازالت حقيقية، كما هو �شجل �شارون التاريخي

اإال على كونه “�شيد االأمن”، كما ي�شفه االإ�رشائيليون ملا له من اإجنازات ع�شكرية.

للحكومة  كرئي�ص  باراك  اإيهود  بني  ديفيد  كامب  حمادثات  ف�شل  �شكل  لقد 

االإ�رشائيلية والرئي�ص الفل�شطيني الراحل يا�رش عرفات، واندالع االنتفا�شة الفل�شطينية 

الي�شار  وتيار  العمل  ال�شيا�شية حلزب  احلياة  م�شار  2000 حتواًل يف  �شبتمب  اأيلول/  يف 

االإ�رشائيلي، ب�شبب ما رافق تلك املفاو�شات من �شلبية يف ت�رشفات باراك كانت اأقرب 

بعدم  ييني  بت�رشيح  ليختمها  الفل�شطيني،  اجلانب  مع  التعاطي  يف  االإ�رشائيلي  لليمني 

بعد  احلزب  لي�شبح   .
54

الفل�شطينيني مع  ال�شالم  اإىل  للتو�شل  فل�شطيني  �رشيك  وجود 

ذلك لي�ص اأكرث من جمرد �رشورة مكملة لقيام احلكومات االإ�رشائيلية من اأحزاب اأخرى 

كحزب الليكود وحزب كاديا، وهو ما عب عنه اأوفري بين�ص-باز النائب يف الكني�شت 

 ،
552010/1/7 ال�شيا�شية يف  احلياة  واعتزاله  ا�شتقالته  اإثر  العمل  االإ�رشائيلي عن حزب 

بعد  ال�شهيوين، خ�شو�شًا  بالي�شار  �شمي  ما  الذي كان حم�شوبًا على  اأن احلزب  بقوله 
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بنف�شه  يلقي  اأن  مبادئه، وف�شل  1993، تخلى عن  �شنة  الفل�شطينيني  مع  اأو�شلو  اتفاق 

يف اأح�شان احلكومات املختلفة حفاظًا على الكرا�شي، وهذا ما اأ�شهم يف تراجع قوة 

.
56

احلزب وفقدانه مل�شداقيته اجلماهريية

العمل،  حزب  بقيادة  االإ�رشائيلي  للي�شار  ال�شيا�شي  االنحدار  عوامل  اإىل  ي�شاف 

اأي�شًا يف  �شببًا  والتي كانت  انتهجها احلزب،  التي  االقت�شادية  ال�شيا�شات  التحول يف 

منذ  انتهجه  الذي  اال�شرتاكي  النظام  عن  حتوله  بعد  الي�شار،  وجبهة  احلزب  اإ�شعاف 

االإ�رشائيلي  االقت�شاد  فقد حتول   .1977 �شنة  الليكود يف  فوز  حتى  “اإ�رشائيل”  اإعالن 

نحو اخل�شخ�شة، التي تعززت مع دخول العملية ال�شلمية لت�شوية الق�شية الفل�شطينيني، 

وال�شعي نحو امل�شاريع امل�شرتكة الإقناع القاعدة اجلماهريية بفوائد ال�شالم. وانعك�ص 

ف�شل العملية ال�شلمية يف الو�شول اإىل نهاياتها املرجوة على املنهج االقت�شادي املرتبط 

.
57

بها ومبن روج لها، اأي حزب العمل والي�شار االإ�رشائيلي

 اقت�شاديًا جعل �شيا�شته االقت�شادية 
58

كما اأن انتهاج حزب العمل النظام النيوليبايل

كحزب  الو�شط  يني  اأو  الليكود  كحزب  اليمينية  االأحزاب  باقي  عن  تختلف  ال 

؛ االأمر الذي اأفرز �رشاعًا مع الطبقة العاملة والنقابات العمالية، انعك�ص �شلبًا 
59

كاديا

.
60

على القاعدة االنتخابية الكال�شيكية للحزب، وهي طبقة العمال

الذي  بني رابني وبرييز،  رئا�شة احلزب  ال�رشاع على كر�شي  فاإن  ف�شاًل عن ذلك 

انتهى مع اغتيال رابني يف �شنة 1995، قلل من فر�شة اإيجاد ال�رشيحة القيادية القادرة 

على موا�شلة م�شرية احلزب بالطريقة التي كان عليها، وبالتايل دفعت قيادات حزب 

التوجهات  ذو   ،Amram Mitzna مت�شناع  عمرام  جنح  فحني  تخبط؛  اإىل  العمل 

يف   2002 �شنة  يف  للحزب  الداخلية  االنتخابات  يف  الن�شبية،  ال�شهيونية  الي�شارية 

الو�شول اإىل كر�شي رئا�شة احلزب، مل يكن له يف اجلهاز احلزبي �شوى هذا الكر�شي، 

وبالكاد الغرفة التي يجل�ص فيها، الأن اجلهاز كان كله خا�شعًا ملناف�شه بنيامني بن اإليعازر 

اإليعازر وجهازه  Binyamin Ben-Eliezer، ذي التوجهات اليمينية. وقد عمل بن 

.
61

على اإف�شال مت�شناع الذي �رشعان ما ترك املن�شب
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املتدينني  نحو  بكفتها  متيل  والتي  “اإ�رشائيل”،  يف  الديوغرافية  التغريات  تكن  مل 

، مبناأى عن التاأثري ال�شلبي على الو�شعية ال�شيا�شية حلزب العمل، اإذ 
62

واملهاجرين اجلدد

�شاعدت يف تراجع حظوظ الي�شار اإجمااًل لرف�شها م�شرية الت�شوية اأ�شاًل، ف�شاًل عن اأن 

ف�شل هذه امل�شرية دفع العديد من املرتددين اإىل خانة اليمني، وهو ما اأظهره ا�شتطالع 

 ،2010/10/12 The Jerusalem Post يف  للراأي ن�رشته �شحيفة جريوزاليم بو�شت 

اإذ   ،2001 انتخابات  منذ  اأ�شاًل  املتدهور  الي�شار  ح�شة  يف  كبرياً  تراجعًا  بنّي  والذي 

 )2009 الكني�شت  انتخابات  يف  مقعداً   13 على  ح�شل  )الذي  العمل  حزب  اأن  بدا 

.
63

�شيرتاجع يف االنتخابات القادمة اإىل �شتة مقاعد، ومثلها حلزب مريت�ص

وتاريخه،  العمل  حزب  واقع  على  تاأثريها  ولها  وازنة  �شخ�شيات  خلروج  وكان 

كبرييز ورامون، وان�شمامهم اإىل كاديا يف �شنة 2005، وخروج باراك واأربعة وزراء، 

وت�شكيل كتلة برملانية م�شتقلة، االأثر الكبري يف تعميق االأزمة التي يعي�شها حزب العمل 

والي�شار االإ�رشائيلي.
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ثانيًا: اأداء حزب العمل

1. دور حزب العمل يف ال�شيا�شة الداخلية االإ�شرائيلية:

“اإ�رشائيل”،  ال�شيا�شية يف  االأحزاب  واأبرز  اأهم  اأحد  االإ�رشائيلي  العمل  يعّد حزب 

واأكرثها م�شاركة وو�شواًل للكني�شت، وتاأليفًا للحكومات منذ اإن�شاء “اإ�رشائيل”. فقد 

ظل يحكم “اإ�رشائيل” من �شنة 1948 وحتى �شنة 1977، ثم عاد اإىل احلكم باالئتالف 

مع الليكود يف الفرتة ما بني 1984 و1990، ثم قاد احلكومة يف الفرتة ما بني 1992 

، و�شارك يف االئتالف احلكومي الذي �شكله اأريل 
و1996، وما بني 1999 و642001

ثم   ،2002 نوفمب  الثاين/  ت�رشين  يف  منه  وان�شحب   ،2001 مار�ص  اآذار/  يف  �شارون 

عاد لالئتالف احلكومي الذي �شكله زعيم كاديا اإيهود اأوملرت Ehud Olmert، كما 

�شارك باحلكومة التي �شكلها حزب الليكود يف اآذار/ مار�ص 2009، وا�شتقال منها بعد 

ان�شحاب رئي�ص حزب العمل اإيهود باراك من احلزب يف كانون الثاين/ يناير 2011.

االإ�رشائيلي  الكيان  قيام  اإعالن  منذ  اإ�رشائيلية  حكومة  وع�رشين  اثنني  احلزب  اأدار 

اأولهم  2001، مثَّل هذه احلكومات �شبعة روؤ�شاء كان ديفيد بن جوريون  وحتى �شنة 

واأطولهم حكمًا. تنوعت منجزات كل حكومة باختالف االأهداف االإ�رشائيلية لكل 

مثل حكومة بن  “الدولة”،  العربية، واأقام  الدول  مرحلة، فبع�شها خا�ص احلرب مع 

جوريون يف �شنة 1948؛ وبع�شها و�شع حدود “اإ�رشائيل”، مثل حكومة ليفي اأ�شكول 

العربية  الدول  فيها  اعرتفت  �شالم  اتفاقيات  وقع  االآخر  والبع�ص   ،1967 حرب  بعد 

اأو�شلو  يف  الفل�شطينيني  مع  رابني  اإ�شحاق  حكومة  وقعتها  التي  كتلك  بـ“اإ�رشائيل”، 

فيها  اأعلن  والتي  باراك،  اإيهود  بقيادة  واآخرها كانت  وادي عربة،  االأردن يف  مع  اأو 

.
65

االن�شحاب من جنوب لبنان

الداخلية  ال�شيا�شة  تكوين  يف  العمل  حزب  دور  على  يلي  فيما  ال�شوء  ون�شلط 

االإ�رشائيلية،  للحكومات  وت�شكيله  الكني�شت،  انتخابات  يف  وم�شاركته  االإ�رشائيلية، 

واأهم القوانني التي اأقرت خالل قيادته للحكومة.
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جوريون  بن  ديفيد  �شكل   :66)1949/3/8-1948/5/14) املوؤقتة  االإ�رسائيلية  احلكومة 

اأول حكومة موؤقتة لـ“اإ�رشائيل” �شمت ثالثة ع�رش وزيراً، وكان ن�شيب حزب املاباي 

اأربعة وزراء، ومار�شت عملها قبيل اإعالن الكيان االإ�رشائيلي، وا�شتمرت حتى انتخاب 

حاييم وايزمان Chaim Weizmann كاأول رئي�ص لـ“اإ�رشائيل” يف 1949/2/16. ويف 

وبداأت عملية  الدولة،  رئي�ص  اإىل  بتقدمي ا�شتقالتها  املوؤقتة  قامت احلكومة   1949/3/9

ت�شاور لرت�شيح رئي�ص وزراء مكلف بت�شكيل حكومة دائمة.

 1949 �شنة  يف  “اإ�رشائيل”  �شهدت   : 1951/8/20-1949/2/14) االأول  الكني�شت 

46 مقعداً، بعد ح�شوله  بـ  املاباي  اأ�شفرت عن فوز حزب  للكني�شت  انتخابات  اأول 

االأكب  الكتلة  زعيم  جوريون،  بن  زعيمه  لف  وكمُ االأ�شوات،  ن�شبة  من  على%35.7 

بالكني�شت بتاأليف احلكومة. وخالل الكني�شت االأول مت ت�شكيل حكومتني تراأ�شهما 

بن جوريون.

احلكومة االأوىل (1949/3/8-1950/10/30): �شعى بن جوريون اإىل ت�شكيل ائتالف 

حكومي وا�شع، مهد له با�شت�شارة القوى ال�شيا�شية كافة املمثلة بالكني�شت، وانتهت 

الدينية  واجلبهة  املاباي،  فيها  �شارك  اإ�رشائيلية  حكومة  اأول  ت�شكيل  اإىل  امل�شاورات 

املوحدة، وال�شهيونيون التقدميون. و�شمت احلكومة 12 وزيراً، �شبعة منهم للماباي. 

موافقة  على  يح�شل  عندما مل   ،1950/10/16 ا�شتقالة حكومته يف  بن جوريون  قدم 

اقرتح  وملا  القائم.  مبنى احلكومة  تغيريات يف  باالئتالف احلكومي الإحداث  �رشكائه 

ت�شكيل حكومة اأقلية مكونة من وزراء حزبه املاباي رف�ص الكني�شت قبول اقرتاحه.

�شارك  بن جوريون،  برئا�شة  اأقيمت   :(1951/10/8-1950/10/30) الث�نية  احلكومة 

اأع�شائها  بلغ عدد  االأوىل.  �شاركت يف احلكومة  التي  االأحزاب  نف�ص  االئتالف  يف 

13 وزيراً. وقدم بن جوريون ا�شتقالته يف اأعقاب ف�شل حكومته يف حماولتها اإدخال 

بع�ص التعديالت املتعلقة مب�شاألة ت�شجيل االأوالد للمدار�ص. وراأى اأن ف�شل حكومته يف 

هذه امل�شاألة مبثابة نزع الثقة عن حكومته. ونتيجة لعدم جناح حماوالت ت�شكيل حكومة 

جديدة مت االإعالن عن انتخابات جديدة للكني�شت.
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مراقب  قانون   ،1949 االنتقال  قانون  االأول:  الكني�شت  يف  اأقرت  التي  القوانني  اأهم 

قانون   ،1949 الع�شكرية  اخلدمة  قانون   ،1949 والرمز  الراية  قانون   ،1949 الدولة 

التعليم االإلزامي 1949، قانون اأمالك الغائبني )عن البالد( 1950، قانون العودة 1950، 

قانون عائالت اجلنود الذين �شقطوا يف احلروب واملعارك االإ�رشائيلية )مكافاآت وتاأهيل( 

1950، قانون حماكمة النازيني وم�شاعديهم 1950، قانون ح�شانة اأع�شاء الكني�شت.

الثاين  الكني�شت  انتخابات  خا�ص   :(1955/8/15-1951/8/20) الث�ين  الكني�شت 

لدخول  اأدنى  ت�شرتط حداً  التي  احل�شم  ن�شبة  من جتاوز  قائمة   15 قائمة، متكنت   17

الكني�شت، اأ�شفرت عن فوز املاباي بـ 45 مقعداً، بعد ح�شوله على33.7% من ن�شبة 

االأ�شوات. وخالل الكني�شت الثاين مت ت�شكيل اأربع حكومات.

احلكومة الث�لثة (1951/10/8-1952/12/22): كلف بن جوريون بتاأليف احلكومة، 

وهابوعيل   HaMizrach هامزراحي  الدينية:  االأحزاب  من  كل  فيها  و�شارك 

هامزراحي Hapoel HaMizrachi، واأجودات اإ�رشائيل Agudat Yisrael، وبوعايل 

 65 على  م�شتندة  وزيراً،   13 و�شمت   .Poalei Agudat Yisrael اإ�رشائيل  اأجودات 

يف  ا�شتقالتها  احلكومة  وقدمت  وزراء؛  ت�شعة  املاباي  ن�شيب  وكان  كني�شت،  ع�شو 

التعليم  اإثر خالف بني املاباي وحزب هامزراحي حول م�شاألة تعميق   1952/12/19

الديني، ويف اأعقاب املحاوالت ل�شم حزب ال�شهيونيني العموميني اإىل احلكومة.

الكني�شت  دورة  خالل  ت�شكلت   :(1954/1/26-1952/12/23) الرابعة  احلكومة 

الثاين، وكلف بن جوريون بتاأليف احلكومة. �شمت 16 وزيراً م�شتندة على ائتالف 

واحلزب  العموميني  وال�شهيونيني  املاباي  حزب  من  كني�شت،  ع�شو   87 من  مكون 

التقدمي وهامزراحي، وكان ن�شيب املاباي ت�شعة وزراء. وتعر�شت هذه احلكومة اإىل 

اأزمة وزارية �شديدة عندما اأعلن وزراء حزب ال�شهيونيني العموميني يف 1953/5/25 

عن ا�شتقالتهم من احلكومة احتجاجًا على موافقة بن جوريون على ال�شماح للمدار�ص 

برفع االأعالم احلمراء يف االأول من اأيار/ مايو، وهو يوم العمال العاملي، ولكن وزراء 

احلزب تراجعوا عن ا�شتقالتهم و�شحبوها يف 1953/6/3. لكن بن جوريون مل يتمكن 



تقرير معلومات

30 مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

يف  ا�شتقالته  فقدم  داخلها،  التناق�شات  كرثة  ب�شبب  حكومته  اإدارة  يف  املتابعة  من 

.1953/12/6

حكومة  �شاريت  مو�شيه  �شكل   :(1955/6/29-1954/1/26) اخل�م�شة  احلكومة 

التي  االأحزاب  نف�ص  باالئتالف  �شارك  املاباي؛  قادة  من  وهو  اخلام�شة،  “اإ�رشائيل” 
�شاركت يف احلكومة الرابعة. وقدم �شاريت ا�شتقالته يف 1955/6/29، بعد اتهام حزب 

العاملية  احلرب  اأثناء  باملجر  اليهودية  للوكالة  ممثاًل  كان  املاباي،  من  ع�شواً  حريوت 

الثانية، مبعاونة النازيني على اإبادة اليهود، طالبًا من الكني�شت االقرتاع على نزع الثقة 

عن  الثقة  نزع  �شد  الت�شويت  عن  العموميني  ال�شهيونيني  وزراء  وامتناع  احلكومة، 

احلكومة التي هم �رشكاء فيها. 

احلكومة ال�ش�د�شة )1955/6/29-1955/11/3(: �شكل مو�شيه �شاريت هذه احلكومة؛ 

�شمت 12 وزيراً م�شتندة على ائتالف مكون من املاباي ولهم ت�شعة وزراء، وحزب 

هابوعيل هامزراحي، واحلزب التقدمي، وحزب هامزراحي. وبقيت احلكومة تقوم 

يف  الثالثة  للكني�شت  انتخابات  اإجراء  من  الرغم  على  انتقالية  حكومة  ب�شفة  مبهامها 

1955/8/15، اإىل اأن مت ت�شكيل حكومة جديدة يف 1955/11/3.

اأهم قوانني التي اأقرت يف الكني�شت الث�ين: قانون اجلن�شية 1952، قانون اله�شتدروت 

والوكالة اليهودية الأر�ص اإ�رشائيل 1952، قانون ذكرى املحرقة والبطولة - ياد فا�شيم 

Yad Vashem 1953، قانون اخلدمة الوطنية 1953، قانون الق�شاء يف املحاكم الدينية 

اليهودية 1953، قانون املوؤ�ش�شة العليا للغة العبية 1953، قانون بنك اإ�رشائيل 1954، 

قانون الق�شاء الع�شكري 1955.

الثالثة  الدورة  انتخابات  جرت   :(1959/11/30-1955/8/15) الث�لث  الكني�شت 

املاباي حيث ح�شل  قوة  ت�شاوؤل  نتائجها عن  واأ�شفرت   ،1955/6/26 للكني�شت يف 

ت�شكيل  ومت  بالكني�شت،  مقعداً   40 حا�شداً  االأ�شوات،  ن�شبة  من   %32.2 على 

حكومتني خالل الكني�شت الثالث.
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جوريون  بن  اإىل  عهد   :(1959/12/17-1955/11/3) والث�منة  ال�ش�بعة  احلكومت�ن 

الدينية  واجلبهة  املاباي،  االئتالف:  يف  �شارك  والثامنة.  ال�شابعة  احلكومتني  تاأليف 

الوطنية، واأحدوت هاعفودا - بوعايل ت�شيون، وحزب املابام، واأحدوت هاعفودا، 

واحلزب التقدمي وقوائم االأقليات. وبلغ عدد اأع�شاء احلكومة 16 وزيراً، منهم ت�شعة 

من املاباي.

ا�شتقالت احلكومة ال�شابعة يف 1957/12/31، بعد اأن ف�شلت جهود رئي�ص احلكومة 

يف حتديد قواعد ملنع ت�رشيب املعلومات من مناق�شات احلكومة. وتعر�شت احلكومة 

اأحدوت  حزبي  ووزراء  جوريون  بن  احلكومة  رئي�ص  بني  حادة  خالفات  اإىل  الثامنة 

وزراء  ورف�ص  اأملانيا،  اإىل  االأ�شلحة  بيع  م�شاألة  يف  واملابام  ت�شيون  بوعايل   - هاعفودا 

احلزبني اال�شتقالة من احلكومة، فقدم ا�شتقالته يف 1959/7/5.

واإبان فرتة عمل الكني�شت الثالث حدثت العدوان الثالثي على م�رش، الذي بداأ يف 

1956/10/29، كما ارتكب االحتالل ال�شهيوين مذبحة كفر قا�شم يف 1956/10/29.

قانون   ،1958 الكني�شت  اأ�شا�ص  قانون  الث�لث:  الكني�شت  يف  اأقرت  التي  قوانني  اأهم 

معاقي اال�شطهادات النازية 1957، قانون مراقب الدولة 1958، قانون يوم الذكرى 

للمحرقة والبطولة 1959، قانون خدمة الدولة 1959، قانون خدمة الدولة )فر�ص قيود 

على ن�شاطات حزبية وجباية االأموال( 1959، قانون بنك اإ�رشائيل 1959.

الكني�شت الرابع (1959/11/30-1961/9/4): جرت انتخابات الكني�شت الرابع يف 

38.2% من ن�شبة االأ�شوات، وفوزه  1959/11/3، واأ�شفرت عن ح�شول املاباي على 

بـ 47 مقعداً بالكني�شت. ومت ت�شكيل حكومة واحدة برئا�شة بن جوريون.

برئا�شة  احلكومة  هذه  ت�شكلت   :(1961/11/2-1959/12/17) الت��شعة  احلكومة 

بن جوريون، وقاد املاباي االئتالف احلكومي بت�شعة وزراء مب�شاركة كل من احلزب 

القومي الديني )املفدال Mafdal(، حزب اأحدوت هاعفودا - بوعايل ت�شيون، حزب 

املابام، احلزب التقدمي.
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على خلفية   1961/1/31 القانون يف  ا�شتقالة حكومته مبوجب  بن جوريون  قدم 

ف�شيحة الفون. ومل تنجح املحاوالت لت�شكيل حكومة جديدة، فقرر الكني�شت حل 

نف�شه والدعوة اإىل اإجراء انتخابات جديدة.

اأرا�شي  اأ�شا�ص:  قانون   ،1960 ال�شبيبة  اأبناء  قانون  الرابع:  الكني�شت  قوانني  اأهم 

غرفة  قانون   ،1961 املوانئ  �شلطة  قانون   ،1961 امل�شلمني  الق�شاة  قانون  اإ�رشائيل، 

املحامني 1961.

اخلام�شة  الدورة  انتخابات  جرت   :(1965/11/22-1961/9/4) اخل�م�س  الكني�شت 

للكني�شت يف 1961/8/15، خا�شها 14 قائمة، متكنت 11 قائمة من جتاوز ن�شبة احل�شم 

التي ت�شرتط حداً اأدنى لدخول الكني�شت، اأ�شفرت نتائجها عن خ�شارة املاباي خم�شة 

مقاعد برملانية حيث ح�شل على 34.7% من ن�شبة االأ�شوات. ومت خاللها ت�شكيل ثالث 

حكومات بقيادة املاباي، تناوب على ت�شكيلها بن جوريون وليفي اأ�شكول.

احلكومة الع��رسة (1961/11/2-1963/6/26): كانت احلكومة االأخرية لنب جوريون، 

و�شارك باالئتالف احلكومي كل من املفدال، واأحدوت هاعفودا - بوعايل ت�شيون، 

وبوعايل اأجودات اإ�رشائيل، �شمت 16 وزيراً، وكان ن�شيب املاباي 11 وزيراً. قدم بن 

جوريون ا�شتقالته يف 1963/6/16، بعد اأن �شعر باأن الوزراء من حزبه ال يقومون بدعم 

عمله وخطواته داخل احلكومة مبا فيه الكفاية.

احلكومة احل�دية ع�رسة والث�نية ع�رسة (1963/6/26-1966/1/12): اأقيمتا برئا�شة ليفي 

اأ�شكول، و�شارك يف االئتالف نف�ص االأحزاب التي كانت يف احلكومة العا�رشة. قدم 

اأ�شكول ا�شتقالته من احلكومة االأوىل يف 1964/12/15، يف اأعقاب مطلب بن جوريون 

العدل  اأع�شاء حمكمة  تتاألف من  قبل جلنة حتقيق  ق�شية الفون من  التحقيق يف  باإجراء 

العليا. وقدم اأ�شكول ا�شتقالة حكومته الثانية يف 1965/11/22.
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الذكرى  يوم  قانون   ،1963 الدولة  خدمة  قانون  اخل�م�س:  الكني�شت  قوانني  اأهم 

 ،1964 الدولة  رئي�ص  اأ�شا�ص:  قانون   ،1963 االإ�رشائيلية  واحلروب  املعارك  ل�شحايا 

قانون ال�شلطات املحلية 1965، قانون �شجل ال�شكان 1965.

املاباي  املعراخ،  جتمع  ح�شل   :(1969/11/17-1965/11/22) ال�ش�د�س  الكني�شت 

�شابقًا، والذي خا�ص االنتخابات الأول مرة حتت هذا اال�شم، على 36.7% من ن�شبة 

االأ�شوات، فح�شد 45 مقعداً من مقاعد الكني�شت، و�شكل التجمع حكومتني، االأوىل 

برئا�شة اأ�شكول، والثانية برئا�شة جولدا مائري.

اأ�شكول  ليفي  حكومة  �شمت   :(1969/3/17-1966/1/21) ع�رسة  الث�لثة  احلكومة 

18 وزيراً، منهم 12 للمعراخ، وا�شتندت يف ائتالفها على املفدال، واملابام، واحلزب 

الليبايل احلر، وبوعايل اأجودات اإ�رشائيل.

وكانت حرب 1967 اأبرز االأحداث خالل عمل احلكومة الثالثة ع�رشة، وتوحيد 

�شطري القد�ص حتت احلكم االإ�رشائيلي. واعتبت احلكومة م�شتقيلة يف اأعقاب وفاة 

اأ�شكول يف 1969/2/26.

مت تكليف  اأ�شكول،  بعد وفاة   :(1969/12/15-1969/3/17) الرابعة ع�رسة  احلكومة 

جولدا مائري بت�شكيل احلكومة، و�شاركت يف االئتالف االأحزاب نف�شها التي كانت 

انتخابات  متت  عندما  ا�شتقالتها  احلكومة  هذه  وقدمت  ع�رشة.  الثالثة  احلكومة  يف 

الكني�شت ال�شابع.

اأهم قوانني الكني�شت ال�ش�د�س: قانون املحافظة على االأماكن املقد�شة 1967، قانون 

مقر الكني�شت 1968، قانون االنتخابات للكني�شت 1969، قانون االأرا�شي 1969.

هذه  يف  املعراخ  جتمع  ح�شل   :(1974/1/21-1969/11/17) ال�ش�بع  الكني�شت 

بالكني�شت، ومت  مقعداً   56 الناخبني، فح�شد  اأ�شوات  من   %46.6 االنتخابات على 

ت�شكيل حكومة واحدة خالل هذه الدورة برئا�شة جولدا مائري.
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احلكومة اخل�م�شة ع�رسة (1969/12/15-1974/3/10): �شكلت جولدا مائري احلكومة 

مب�شاركة االأحزاب نف�شها التي كانت يف احلكومة ال�شابقة، وبلغ اأع�شائها 24 وزيراً، 

14 منهم للمعراخ. وواجهت هذه احلكومة و�شعًا �شيا�شيًا �شعبًا بعد حرب 1973، 

يتعلق  للتحقيق يف كل ما   Agranat Commission اأجرانات  حيث مت تكليف جلنة 

 ،1974/3/10 حتى  انتقالية  حكومة  ب�شفة  تعمل  احلكومة  هذه  واأ�شبحت  باحلرب. 

موعد انتخابات الكني�شت الثامن.

اأهم قوانني الكني�شت ال�ش�بع: قانون العودة )تعديل رقم 2( 1970، قانون اخلدمات 

الدينية اليهودية 1971، قانون متويل االأحزاب 1973.

الثامنة  الدورة  انتخابات  جرت   :(1977/6/13-1974/1/21) الث�من  الكني�شت 

حيث  برملانية،  مقاعد  �شتة  املاباي  خ�شارة  عن  اأ�شفرت   ،1974/3/10 يف  للكني�شت 

ح�شل على 39.6% من ن�شبة االأ�شوات، وح�شد 51 مقعداً بالكني�شت. ومت خاللها 

ت�شكيل حكومتني، االأوىل برئا�شة جولدا مائري، والثانية برئا�شة اإ�شحاق رابني.

احلكومة ال�ش�د�شة ع�رسة (1974/3/10-1974/6/3): ت�شكلت هذه احلكومة برئا�شة 

22 وزيراً، م�شتندة على ائتالف مكون من املعراخ، واملفدال،  جولدا مائري. �شمت 

وحركة االأحرار امل�شتقلني )احلزب الليبايل امل�شتقل(.

يف  مائري  جولدا  وا�شتقالت  واحداً،  �شهراً  احلكومة  هذه  عمل  ا�شتمر 

التي  اأجرانات،  ال�شادر عن جلنة  املرحلي  التقرير  اأعقاب  1974/4/11، وذلك يف 

مائري  جولدا  وتعر�شت   .1973 حرب  اإخفاقات  اأ�شباب  يف  للتحقيق  ت�شكلت 

من  الرغم  على  لال�شتقالة،  دفعها  مما   ،1973 حرب  نتائج  ب�شبب  �شديدة  ل�شغوط 

على  واأثنت  ديان،  مو�شيه  الدفاع  وزير  ت�رشف  يف  عيبًا  جتد  مل  اأجرانات  جلنة  اأن 

.
67

مائري ت�رشف جولدا 

احلكومة ال�ش�بعة ع�رسة (1974/6/3-1977/6/20): ت�شكلت احلكومة برئا�شة اإ�شحاق 

وقوائم  امل�شتقلني،  االأحرار  ورات�ص، وحركة  املعراخ،  االئتالف:  و�شارك يف  رابني، 
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اأقليات. وان�شم املفدال اإىل احلكومة يف 1974/10/30، يف حني ان�شحب رات�ص من 

االئتالف يف 1974/11/6. وح�شل املعراخ على 15 وزيراً من اأ�شل 19 وزيراً، عند 

اإعالن احلكومة؛ وبعد التحاق املفدال ارتفع عدد الوزراء اإىل 21 وزيراً.

تعر�شت هذه احلكومة اإىل اأزمة يف 1976/12/22، عندما امتنع اأع�شاء املفدال يف 

احلكومة والكني�شت عن الت�شويت مع احلكومة �شد اقرتاح نزع الثقة عنها. وقد مت 

طرح االقرتاح من قبل اأجودات اإ�رشائيل فيما يتعلق مبا ي�شمى “تدني�ص حرمة ال�شبت” 

يف اأعقاب تنظيم احلكومة حفل ا�شتقبال طائرات اأف-16، فا�شطر رابني اإىل اال�شتقالة 

وبالتايل ا�شتقالت حكومته. 

اأهم قوانني الكني�شت الث�من: قانون اأ�شا�ص: اجلي�ص، قانون دافيد بن جوريون 1976.

الكني�شت الت��شع (1977/6/13-1981/7/20) والع��رس (1984/8/13-1981/7/20): 

جتمع  اأو  العمل  حزب  اأو  املاباي  حزب  ي�شتطيع  مل  “اإ�رشائيل”،  قيام  منذ  مرة  الأول 

الكني�شت  بانتخابات  الليكود  حزب  فوز  نتيجة  وذلك  احلكومة،  تاأليف  املعراخ 

بعد  الكني�شت  يف  43 مقعداً  على  املعراخ، حيث ح�شل  على جتمع  وتفوقه  التا�شع، 

ح�شوله على ن�شبة 33.4% من اأ�شوات الناخبني، مقابل 32 مقعداً للمعراخ.

وتكرر االأمر يف االنتخابات العا�رشة، حيث فاز الليكود بـ 48 مقعداً بعد ح�شوله 

على 37.1% من اأ�شوات الناخبني؛ وباملقابل فاإن جتمع املعراخ ح�شل على %36.6، 

مكنته من الفوز بـ 47 مقعداً.

التي  والع�رشين،  والتا�شعة ع�رشة  الثامنة ع�رشة  املعراخ يف احلكومات  ي�شارك  ومل 

�شكلها الليكود خالل الفرتة ما بني 1984/9/13-1977/6/20.

احلزبني  من  اأي  يتمكن  مل   :(1988/11/21-1984/8/13) ع�رس  احل�دي  الكني�شت 

الرئي�شيني يف “اإ�رشائيل”، الليكود واملعراخ، من ت�شكيل ائتالف حكومي دون م�شاركة 

 ،1984/7/23 احلادي ع�رش يف  الكني�شت  انتخابات  اإجراء  اأعقاب  االآخر، وذلك يف 
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الت�شويت  ون�شبة  مقعداً(،   44(  %34.9 هي  للمعراخ  الت�شويت  ن�شبة  كانت  حيث 

لليكود هي 31.9% )41 مقعداً(. وبالتايل فقد مت االتفاق على ت�شكيل حكومة وحدة 

وطنية على فرتتني: االأوىل تراأ�شها �شمعون برييز من املعراخ، والثانية تراأ�شها اإ�شحاق 

�شامري Yitzhak Shamir من الليكود.

برييز،  برئا�شة  اأقيمت   :(1986/10/20-1984/9/13) والع�رسون  احل�دية  احلكومة 

و�شارك يف االئتالف املكون من 25 وزيراً، ت�شعة منهم للمعراخ: الليكود، واملفدال، 

اتفاق  واأوميت�ص. ومبوجب  Shas، ومورا�شا، و�شينوي،  اإ�رشائيل، و�شا�ص  واأجودات 

التناوب قدم برييز ا�شتقالة احلكومة يف 1986/10/13.

�شامري،  برئا�شة  اأقيمت   :(1988/12/22-1986/10/20) والع�رسون  الث�نية  احلكومة 

والع�رشين.  احلادية  احلكومة  يف  كانت  التي  االأحزاب  نف�ص  االئتالف  يف  و�شارك 

و�شارك يف احلكومة 25 وزيراً، منهم ع�رشة وزراء للمعراخ. و�شهدت هذه احلكومة 

انطالق االنتفا�شة الفل�شطينية االأوىل.

قانون  الكني�شت،  اأ�شا�ص:  لقانون   9 رقم  تعديل  الكني�شت احل�دي ع�رس:  قوانني  اأهم 

قانون   ،1986  )2 االإرهاب )تعديل رقم  اأمر منع   ،1986 النازية  املحرقة  اإنكار  حظر 

ت�شجيل العتاد وجتنيده يف جي�ص الدفاع االإ�رشائيلي 1987.

الكني�شت الث�ين ع�رس (1988/11/21-1992/7/13): اأقيمت حكومة الوحدة الوطنية 

التي ح�شل عليها كل  اإ�شحاق �شامري، نتيجة لتقارب مقاعد الكني�شت  الثالثة برئا�شة 

من املعراخ والليكود، حيث كانت ن�شبة الت�شويت للمعراخ هي 30% )39 مقعداً(، 

والليكود 31.1% )40 مقعداً(. غري اأن هذا االئتالف مل يدم، كما كان عليه احلال يف 

للحكومة،  الرئي�شيني  القطبني  بني  ن�شب  خالفًا  اإن  حيث  ال�شابقة،  الكني�شت  دورة 

حكومتني  ت�شكيل  ومت  ا�شتقالتهم.  املعراخ  وزراء  اإثره  على  قدم  والليكود،  املعراخ 

خالل هذه الدورة.



حزب العمل االإ�رشائيلي

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات37

اإ�شحاق  برئا�شة  اأقيمت   :(1990/6/11-1988/12/22) والع�رسون  الث�لثة  احلكومة 

املفدال،  واملعراخ:  الليكود،  اإىل  باالإ�شافة  احلكومي  االئتالف  يف  و�شارك  �شامري، 

و�شا�ص، واأجودات اإ�رشائيل، وديجل هتوراة Degel HaTorah. و�شارك يف احلكومة 

25 وزيراً، منهم 11 للمعراخ.

وخالل عمل احلكومة، قام رئي�ص احلكومة �شامري باإقالة برييز من حكومته متهمًا 

بني  عليها  املتفق  احلكومة  خطوط  �شد  والعمل  احلكومة،  داخل  اأزمة  بتدبري  اإياه 

احلزبني. وب�شبب هذه اخلطوة اتخذ وزراء املعراخ قراراً باالن�شحاب من احلكومة يف 

.1990/3/15

دورة  خالل  ت�شكلت   :(1992/7/13-1990/6/11) والع�رسون  الرابعة  احلكومة 

الكني�شت الثاين ع�رش برئا�شة �شامري ومل ي�شارك جتمع املعراخ فيها.

اأهم قوانني الكني�شت الث�ين ع�رس: تعديل رقم 12 من قانون اأ�شا�ص: الكني�شت 1991، 

قانون اأ�شا�ص: احلكومة )انتخاب مبا�رش لرئي�ص احلكومة(، قانون االأحزاب 1992.

يف  خ�شارته  منذ  مرة،  الأول   :(1996/6/17-1992/7/13) ع�رس  الث�لث  الكني�شت 

انتخابات الكني�شت التا�شع، حقق حزب العمل فوزاً مّكنه من ت�شكيل حكومة برئا�شة 

اإ�شحاق رابني، حيث ح�شل على 34.7% من االأ�شوات، ح�شد من خاللها 44 مقعداً 

بالكني�شت.

باالئتالف  �شارك   :(1995/11/22-1992/7/13) والع�رسون  اخل�م�شة  احلكومة 

من  احلكومة  وتكونت  و�شا�ص.  ومريت�ص،  العمل،  رابني:  �شكله  الذي  احلكومي 

17 وزيراً، منهم 13 حلزب العمل. ومت خالل فرتة عمل احلكومة توقيع اتفاق اأو�شلو 

مع الفل�شطينيني، ومعاهدة ال�شالم االإ�رشائيلية االأردنية. ويف 1995/11/4 اغتيل رئي�ص 

احلكومة اإ�شحاق رابني على اأيدي اأحد املتطرفني اليهود، واعتبت حكومته حكومة 

م�شتقيلة، واأ�شبحت ب�شفة حكومة انتقالية برئا�شة �شمعون برييز حتى 1995/11/22.



تقرير معلومات

38 مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

برئا�شة برييز،  (1995/11/22-1996/6/18): ت�شكلت  ال�ش�د�شة والع�رسون  احلكومة 

ال�شابقة،  احلكومة  يف  كانت  التي  االأحزاب  نف�ص  احلكومي  االئتالف  يف  و�شارك 

و�شمت 21 وزيراً، منهم 15 للعمل.

اأهم قوانني الكني�شت الث�لث ع�رس: قانون تطبيق االتفاقية املرحلية ب�شاأن ال�شفة الغربية 

وقطاع غزة 1994.

حزب  ح�شول  من  الرغم  على   :(1999/6/7-1996/6/17) ع�رس  الرابع  الكني�شت 

 %27.5 الرابع ع�رش وهي  الكني�شت  انتخابات  ت�شويت يف  ن�شبة  اأعلى  على  العمل 

)34 مقعداً(، اإال اأنه مل ي�شكل احلكومة ال�شابعة والع�رشين )1999/5/18-1996/6/18(، 

نتخب  ممُ وزراء  رئي�ص  يرتاأ�شها  اأول حكومة  كانت هذه  فيها، حيث  �رشيكًا  يكن  ومل 

مبا�رشة من االإ�رشائيليني، وهو بنيامني نتنياهو زعيم حزب الليكود.

الكني�شت اخل�م�س ع�رس (1999/6/7-2003/2/17): دخل حزب العمل االنتخابات 

حتت ائتالف مع حزبي جي�رش وميماد Meimad با�شم اإ�رشائيل اأحات. وح�شل على 

حكومتان،  الدورة  هذه  خالل  وت�شكلت  بالكني�شت،  مقعداً   26 فح�شد   ،%20.2

االأوىل برئا�شة اإيهود باراك، والثانية برئا�شة اأريل �شارون.

برئا�شة  احلكومة  ت�شكلت   :(2001/3/7-1999/7/6) والع�رسون  الث�منة  احلكومة 

باراك، الذي انتمُخب مبا�رشة من االإ�رشائيليني، و�شارك يف االئتالف: اإ�رشائيل اأحات، 

بعلياه  واإ�رشائيل  هتوراة،  ويهدوت  واملفدال،  املركز،  وحزب  ومريت�ص،  و�شا�ص، 

Yisrael BaAliyah. وبلغ عدد اأع�شاء احلكومة عند اإقامتها 18 وزيراً، وارتفع اإىل 

24 الحقًا، منهم ت�شعة للعمل.

خالل هذه املرحلة ان�شحب اجلي�ص االإ�رشائيلي من جنوب لبنان، وبداأت انتفا�شة 

من  عدد  ا�شتقالة  اإىل  اأدت  االأزمات  من  �شل�شلة  احلكومة  هذه  و�شهدت  االأق�شى. 

الوزراء، وان�شحاب كتل من االئتالف احلكومي. ومل ينجح باراك يف تهدئة اخلالفات 
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داخل حكومته، خا�شة اخلالفات بني حزبي مريت�ص و�شا�ص، حيث اأدى اخلالف اإىل 

ا�شتقالة مريت�ص من احلكومة، مع احلفاظ على حق دعم احلكومة يف العملية ال�شلمية. 

يف  بعلياه،  واإ�رشائيل  واملفدال،  �شا�ص،  اأحزاب  اأع�شاء  من  كل  ا�شتقاالت  توالت  ثم 

فلم  الفل�شطينيني،  مع  ديفيد  كامب  مفاو�شات  باراك يف  مل�شاعي  معار�شتها  اأعقاب 

يبق يف االئتالف احلكومي اإال اأع�شاء حزب العمل. وكان لهذه االأحداث االأثر الكبري 

واملبا�رش يف قيام باراك بتقدمي ا�شتقالته يف 2000/12/10.

احلكومة الت��شعة والع�رسون (2001/3/7-2003/2/27): �شكل احلكومة اأريل �شارون، 

الليكود  من  موؤلفة  وطنية  وحدة  حكومة  االإ�رشائيليني،  من  مبا�رشة  انتمُخب  الذي 

وائتالف اإ�رشائيل اأحات، التي ي�شارك فيها حزب العمل. وقدم وزراء ائتالف اإ�رشائيل 

اأحات ا�شتقالتهم من حكومة �شارون يف 2002/11/2 احتجاجًا على �شيا�شته، ما اأدى 

الكني�شت  انتخابات  تقدمي موعد  معلنًا عن  االإ�رشائيلي  الرئي�ص  اإىل  �شارون  توجه  اإىل 

نف�شها، وحتديد  الكني�شت عن حل  واأعلنت  لدعم حكومته.  االأغلبية  فقدان  ب�شبب 

موعد االنتخابات يف 2003/1/28.

املعاهد  الأبناء  الع�شكرية  اخلدمة  تاأجيل  قانون  ع�رس:  اخل�م�س  الكني�شت  قوانني  اأهم 

االنتخاب  )اإلغاء  احلكومة  اأ�شا�ص:  قانون  طل(،  )قانون   2001 موؤقت(  )اأمر  الدينية 

املبا�رش( 2001، قانون اخلدمة الع�شكرية 2002.

الكني�شت ال�ش�د�س ع�رس (2003/2/17-2006/4/17): ح�شول حزب الليكود على 

على  اأحات  اإ�رشائيل  وائتالف  ع�رش،  ال�شاد�ص  الكني�شت  مقاعد  من  مقعداً   38

 )2006/3/28-2003/2/28( الثالثون  احلكومة  الليكود  حزب  و�شكل  مقعداً،   19

برئا�شة �شارون، ومل ي�شارك ائتالف اإ�رشائيل اأحات يف احلكومة.
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اأحات  اإ�رشائيل  ائتالف  ح�شل   :(2009/2/24-2006/4/17) ال�ش�بع ع�رس  الكني�شت 

ت�شكيل  ومت  مقعداً،   29 على  كاديا  وحزب  الكني�شت،  مقاعد  من  مقعداً   19 على 

الكني�شت  دورة  عمل  وخالل  اأوملرت.  اإيهود  كاديا  زعيم  برئا�شة  واحدة  حكومة 

ان�شحب حزب العمل من ائتالف اإ�رشائيل اأحات.

اإ�رشائيل  ائتالف  �شارك   :(2009/3/31-2006/5/4) والثالثون  احل�دية  احلكومة 

اأحات ب�شبعة وزراء يف احلكومة التي �شكلها اأوملرت. ويف عهد هذه احلكومة �شنت 

2006، والثاين على قطاع  لبنان يف �شنة  عدوانني ع�شكريني، االأول على  “اإ�رشائيل” 
حزب  من  االإ�رشائيلي  الدفاع  وزير  كان  العدوانني  كال  ويف  2008-2009؛  يف  غزة 

العمل.

للكني�شت  االإ�رشائيلية  االنتخابات  عقدت   :(  -2009/2/24) ع�رس  الث�من  الكني�شت 

من  قائمة   12 انتخابية، متكنت  قائمة   34 فيها  و�شارك   ،2009/2/10 الثامن ع�رش يف 

اأدنى لدخول الكنيست68، وح�شل كاديا على  جتاوز ن�شبة احل�شم التي ت�شرتط حداً 

28 مقعداً، والليكود على 27، واإ�رشائيل بيتنا Yisrael Beitenu على 15، العمل على 

2011 مت ت�شكيل حكومة واحدة  �شنة  التقرير يف بداية  اإعداد هذا  تاريخ  13. وحتى 

برئا�شة بنيامني نتنياهو.

بخم�شة وزراء يف  العمل  �شارك حزب   :(  -2009/3/31) والثالثون  الث�نية  احلكومة 

احلكومة التي �شكلها حزب الليكود، برئا�شة نتنياهو. وخالل دورة الكني�شت الثامن 

ع�رش ان�شحب رئي�ص حزب العمل اإيهود باراك من احلزب، و�شكل كتلة نيابة م�شتقلة، 

وعلى اإثر ذلك قدم وزراء العمل ا�شتقالتهم من احلكومة.
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جدول يو�شح احلكوم�ت االإ�رسائيلية وروؤ�ش�ئه� يف الفرتة 2011-1948

املدةاالنتم�ءرئي�س الوزراءاحلكوم�ت

1948/5/14-1949/3/8حزب املابايديفيد بن جوريوناحلكومة املوؤقتة

1949/3/8-1950/10/30حزب املابايديفيد بن جوريوناحلكومة االأوىل

1950/10/30-1951/10/8حزب املابايديفيد بن جوريوناحلكومة الث�نية

1951/10/8-1952/12/22حزب املابايديفيد بن جوريوناحلكومة الث�لثة

1952/12/23-1954/1/26حزب املابايديفيد بن جوريوناحلكومة الرابعة

1954/1/26-1955/6/29حزب املابايمو�شيه �شاريت احلكومة اخل�م�شة

1955/6/29-1955/11/3حزب املابايمو�شيه �شاريت احلكومة ال�ش�د�شة

1955/11/3-1958/1/7حزب املابايديفيد بن جوريوناحلكومة ال�ش�بعة

1958/1/7 - 1959/12/17حزب املابايديفيد بن جوريوناحلكومة الث�منة

1959/12/17-1961/11/2حزب املابايديفيد بن جوريوناحلكومة الت��شعة

1961/11/2-1963/6/26حزب املابايديفيد بن جوريوناحلكومة الع��رسة

1963/6/26-1964/12/22حزب املابايليفي اأ�شكولاحلكومة احل�دية ع�رسة

1964/12/22-1966/1/12حزب املابايليفي اأ�شكولاحلكومة الث�نية ع�رسة

1966/1/21-1969/3/17حزب املابايليفي اأ�شكولاحلكومة الث�لثة ع�رسة

1969/3/17-1969/12/15جتمع املعراخجولدا مائرياحلكومة الرابعة ع�رسة

1969/12/15-1974/3/10جتمع املعراخجولدا مائرياحلكومة اخل�م�شة ع�رسة

1974/3/10-1974/6/3جتمع املعراخجولدا مائرياحلكومة ال�ش�د�شة ع�رسة

1974/6/3-1977/6/20جتمع املعراخاإ�شحاق رابنياحلكومة ال�ش�بعة ع�رسة

1977/6/20-1981/8/5حزب الليكودمناحيم بيجناحلكومة الث�منة ع�رسة

1981/8/5-1983/10/10حزب الليكودمناحيم بيجناحلكومة الت��شعة ع�رسة

1983/10/10-1984/9/13حزب الليكوداإ�شحاق �شامرياحلكومة الع�رسون

1984/9/13-1986/10/20جتمع املعراخ�شمعون برييزاحلكومة احل�دية والع�رسون

1986/10/20-1988/12/22حزب الليكوداإ�شحاق �شامرياحلكومة الث�نية والع�رسون

1988/12/22-1990/6/11حزب الليكوداإ�شحاق �شامرياحلكومة الث�لثة والع�رسون

1990/6/11-1992/7/13حزب الليكوداإ�شحاق �شامرياحلكومة الرابعة والع�رسون

1992/7/13-1995/11/22حزب العملاإ�شحاق رابنياحلكومة اخل�م�شة والع�رسون

1995/11/22-1996/6/18حزب العمل�شمعون برييزاحلكومة ال�ش�د�شة والع�رسون

1996/6/18-1999/5/18حزب الليكودبنيامني نتنياهواحلكومة ال�ش�بعة والع�رسون
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املدةاالنتم�ءرئي�س الوزراءاحلكوم�ت

1999/7/6-2001/3/7حزب العملاإيهود باراكاحلكومة الث�منة والع�رسون

2001/3/7-2003/2/27حزب الليكوداأريل �شاروناحلكومة الت��شعة والع�رسون

2003/2/27-2006/3/28حزب الليكوداأريل �شاروناحلكومة الثالثون

2006/5/4-2009/3/31حزب كاديااإيهود اأوملرتاحلكومة احل�دية والثالثون

2009/3/31-حزب الليكودبنيامني نتنياهواحلكومة الث�نية والثالثون

عدد املق�عد التي ح�شل عليه� حزب امل�ب�ي/ العمل يف انتخ�ب�ت الكني�شت يف الفرتة 2009-1949

2. دور احلزب يف ال�شراع العربي االإ�شرائيلي:

مع  �شلمية  ت�شوية  اإىل  مياًل  اأكرث  الظاهر  يف  تبدو  �شيا�شات  العمل  حزب  يتبنى 

�شيا�شة  االأخرى يف  االإ�رشائيلية  االأحزاب  يختلف عن  لكنه ال  والعرب،  الفل�شطينيني 

االعتبارات  حتقيق  يف  وكذلك  القد�ص،  من  واملوقف  االأرا�شي،  و�شم  اال�شتيطان 

يلي  وفيما  الفل�شطينيني...  لالجئني  والعودة  امل�شري  تقرير  من حق  واملوقف  االأمنية، 
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نحاول اأن نركز ال�شوء على دور حزب العمل االإ�رشائيلي يف احلروب التي خا�شتها 

“اإ�رشائيل” مع العامل العربي، وموقفه من عملية الت�شوية ال�شلمية يف ال�رشق االأو�شط.

اأ. حزب العمل واحلروب العربية االإ�شرائيلية:

خا�شت “اإ�رشائيل” معظم حروبها الكبى مع الدول العربية يف ظل قيادة حزب 

العمل للحكومة االإ�رشائيلية، اأو م�شاركته يف االئتالف احلاكم، با�شتثناء اجتياح لبنان 

من  بدعم  ولكن  االإ�رشائيلي،  الليكود  فرتة حكم حزب  الذي مت يف   ،1982 �شنة  يف 

حزب العمل املعار�ص يف حينه. فقد �شهد ال�رشاع العربي - االإ�رشائيلي �شبعة حروب 

يف اأعوام 1948، و1956، و1967، و1973، و1982، و2006، و2009-2008.

حرب 1948: كلف املوؤمتر ال�شهيوين الذي انعقد يف بازل يف كانون االأول/ دي�شمب 

1946 ديفيد بن جوريون، اأحد موؤ�ش�شي حزب املاباي، تويل “حقيبة الدفاع”، والتي 

، كما قام املوؤمتر بتعيني 
69

كانت ت�شمل يف ذلك احلني امل�شوؤولية عن حركة الهاجاناه

 .
70

جلنة تنفيذية ائتالفية برئا�شة بن جوريون، اأ�شبحت اأ�شبه باحلكومة اليهودية املوؤقتة

وركز بن جوريون يف مهمته على ت�شكيل قوة ع�شكرية متهيداً ملواجهة اجليو�ص العربية؛ 

حيث عمل على تاأهيل الكوادر الع�شكرية، وجمع لها االأ�شلحة والعتاد الالزم خلو�ص 

موعد  وهو   ،1948/5/15 يف  “اإ�رشائيل”  قيام  الإعالن  ا�شتعداداً  وذلك  احلرب،  تلك 

.
71

انتهاء االنتداب البيطاين لفل�شطني

وكانت حرب 1948 اأول حرب للعرب بعد والدة الدولة العربية احلديثة، ون�شبت 

عقب اإعالن قيام “اإ�رشائيل” على اأر�ص فل�شطني يف 1948/5/15 حيث قامت قوات 

�شعودية  رمزية  وم�شاركة  والعراق  ولبنان  واالأردن  و�شورية  )م�رش  عربية  دول  �شبع 

وا�شتمرت  فل�شطني،  اأر�ص  على  العبية  الدولة  قيام  ملنع  فل�شطني  بدخول  وينية( 

العمليات الع�شكرية حتى اآذار/ مار�ص 1949 بعد اأن �شيطرت “اإ�رشائيل” عمليًا على 

اأرا�شي اأكرث بكثري من التي اأعطاها اإياها قرار التق�شيم 194، واأدت احلرب اإىل �شيطرة 

.
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“اإ�رشائيل” على 77% من اأر�ص فل�شطني، وتهجري نحو ثلثي �شعب فل�شطني
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والتخطيط  الهاجاناه،  يف  قياديًا  دوراً  ولعب  العبي  العمل  �شعار  املاباي  وتبنى 

. وعمد بعد قيام “اإ�رشائيل” اإىل توحيد 
73

الأعمالها االإرهابية �شد ال�شعب الفل�شطيني

الدفاع  “جي�ص  اإىل  وحتويلها  االأخرى  ال�شهيونية  الع�شكرية  واملنظمة  الهاجاناه 

تخ�شع  فقط  واحدة  م�شلحة  قوة  قيام  على  اجلي�ص  اإقامة  مر�شوم  ون�ّص  االإ�رشائيلي”. 

الإمرة احلكومة ال�رشعية. وكان هناك توا�شل تام بني الهاجاناه واجلي�ص االإ�رشائيلي، ومت 

لهيئة االأركان  الهاجاناه رئي�شًا  الذي قاد   Yaakov Dori وري  اإقرار تعيني يعقوب دمُ

.
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االإ�رشائيلية

اأي�شًا  وت�شمى  ال�شوي�ص”،  “حرب  با�شم  دوليًا  تعرف  والتي   :1956 حرب 

النا�رش  عبد  امل�رشي جمال  الرئي�ص  تاأميم  فهو  اندالعها  �شبب  اأما  الثالثي؛  العدوان 

ب�شن  قناة ال�شوي�ص، مما اأدى اإىل قيام كل من فرن�شا واإجنلرتا بالتن�شيق مع “اإ�رشائيل”، 

هجوم �شامل على م�رش بداأ يوم 1956/10/29 بدخول القوات االإ�رشائيلية اإىل �شيناء، 

واحتلت  القناة  منطقة  يف  املالحة  حلماية  التدخل  بذريعة  واإجنلرتا  فرن�شا  وتدخلت 

.
75

بور�شعيد

اأن  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  وا�شتطاع  الثالثي،  العدوان  خالل  “اإ�رشائيل”  املاباي  وقاد 

قيادة  حتت  �شاعة  مائة  ا�شتمّرت  وكا�شحة  �رشيعة  عملية  يف  �شيناء  جزيرة  �شبه  يحتل 

. ولكن ال�شغط الدويل واملقاومة امل�رشية اأدت 
76

رئي�ص هيئة االأركان العامة مو�شيه ديان

يف  بور�شعيد  من  وفرن�شا  بريطانيا  وان�شحاب   ،1956/11/6 يوم  العمليات  اإنهاء  اإىل 

.
1956/12/22، و“اإ�رشائيل” من �شيناء يف 771957/3/6

حرب 1967: ع�شية حرب 1967 تال�شت اخلالفات بني االأحزاب االإ�رشائيلية، ومت 

ت�شكيل اأول حكومة وحدة وطنية بني اليمني والي�شار، حيث ا�شتطاع رئي�ص احلكومة 

الكتل  معظم  �شم   1967/6/5 يف  املاباي،  حزب  زعيم  اأ�شكول،  ليفي  االإ�رشائيلية 

ت�شويت  ن�شبة  بذلك  حمققًا  مقعداً،   111 احلكومي  االئتالف  مقاعد  لتبلغ  البملانية، 

 .
بلغت 78%91.3
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اأيام  �شتة  خالل  عربية  دول  ثالث  جيو�ص  هزية  من  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  ومتكن 

)5-1967/6/10(، واحتل خاللها �شبه جزيرة �شيناء امل�رشية، وه�شبة اجلوالن ال�شورية، 

وما تبقى من فل�شطني اأي ال�شفة الغربية )مبا يف ذلك �رشقي القد�ص( وقطاع غزة.

اإىل حترير  االإ�رشائيلية  العربية -  احلروب  الرابعة من  1973: هدفت احلرب  حرب 

املباداأة  انتقلت  وقد   ،1973 �شنة  يف  االإ�رشائيلية  القوات  احتلتها  التي  العربية  االأر�ص 

يف هذه احلرب من اجلانب االإ�رشائيلي اإىل اجلانب العربي، وذلك الأول مرة يف تاريخ 

احلروب العربية - االإ�رشائيلية.

 ،1973/10/6 �شورية وم�رش، يف  مببادرة  احلرب  ن�شبت  فقد  معروف  هو  وكما 

ال�شوريون  اختاره  وقد  اليهود،  لدى  الغفران”  بـ“يوم  االحتفال  �شادف  الذي 

تلقت  “اإ�رشائيل”  اأن  ومع  بالهجوم.  “اإ�رشائيل”  ملفاجاأة  متعمد،  ب�شكل  وامل�رشيون، 

اأكرث من اإنذار حول احتمال �شن هذا الهجوم، اإال اأن القيادة االإ�رشائيلية مل تاأخذ هذا 

.
79

االإنذار بكامل اجلدية. وترددت كثرياً يف جتنيد جي�ص االحتياط

للحرب يف  م�رشية   - �شورية  ا�شتعدادات  قد الحظوا وجود  االإ�رشائيليون  وكان 

1973/9/24، ومت اتخاذ حالة التاأهب االأدنى. غري اأن القيادة االإ�رشائيلية كانت ت�شك 

يف  التاأهب  واأعلنت  االحتياط،  بدعوة   1973/10/3 يف  وقامت  الهجوم،  جدية  يف 

1973/10/5. ويف 1973/10/6 تاأكد لدى القيادة االإ�رشائيلية اأن �شورية وم�رش �شت�شنان 

احلرب يف  اندلعت  وعندما  االأوىل.  ال�رشبة  توجيه  مرتددة يف  كانت  لكنها  احلرب، 

ال�شاعة الثانية بعد ظهر ذلك اليوم كان من الظاهر اأنه كان وقع املفاجاأة على القوات 

االإ�رشائيلية، خ�شو�شًا يف قناة ال�شوي�ص، مما يدل على اأن االإجراءات االإ�رشائيلية مل تكن 

.
80

جادة مبا يكفي لدخول احلرب

يف  االإ�رشائيلية   Yedioth Ahronoth اأحرونوت  يديعوت  �شحيفة  وك�شفت 

1973، عن اجتماع عا�شف للحكومة االإ�رشائيلية  ال�شابعة والثالثني حلرب  الذكرى 

يف 1973/10/7، بناء على طلب من رئي�شة الوزراء جولدا مائري. وك�شف التقرير حالة 
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اخلوف واالرتباك التي �شادت �شفوف القيادة االإ�رشائيلية اآنذاك، كما اأ�شار اإىل الت�شور 

واملواقع  التح�شينات  �شقوط  حول  ديان  مو�شيه  الدفاع  وزير  و�شعه  قد  كان  الذي 

االإ�رشائيلية، واإىل مطالبته برتك جرحى اجلي�ص االإ�رشائيلي ينزفون يف مواقعهم، الأنه ال 

يكن اإنقاذهم. واأكد ديان اأن خط قناة ال�شوي�ص الذي كان يعرف با�شم خط بارليف 

امل�شايق  اإ�رشائيليًا حتى منطقة  ان�شحابًا  اأمره، مقرتحًا  �شقط وانتهى  قد   Barlev line

�شخرية  اإىل  احلرب  توؤدي  اأن  ديان  وتوقع  ال�شوي�ص.  قناة  عن  بعيداً  كلم   30 بعمق 

العامل من “اإ�رشائيل” واعتبارها منراً من ورق، وذكر اأن تقديراته لقوة “العدو” كانت 

.
81

خاطئة

م�شافة  على  مواقعها  تثبيت  من  امل�رشية  القوات  متكنت  احلرب  لتلك  ونتيجة 

15-20 كلم �رشق قناة ال�شوي�ص، وتقدمت القوات ال�شورية اإىل عمق ه�شبة اجلوالن 

اإال اأنها تراجعت اإىل خطوط 5 ت�رشين االأول/ اأكتوبر مرة اأخرى، ثم تداخلت اأو�شاع 

النفاذ،  اإ�رشائيلية  قوات  ا�شتطاعت  حيث  امل�رشية  اجلبهة  على  درامية  ب�شورة  القوات 

القوات  وحما�رشة  ال�شوي�ص  قناة  غرب  اإىل  الدفر�شوار،  ثغرة  �شميت  ثغرة  خالل  من 

امل�رشية �رشقها، االأمر الذي اأ�شهم يف توقف اإطالق النار يف االأيام االأخرية من ت�رشين 

االأول/ اأكتوبر 1973، لتبداأ يف اأعقابها مفاو�شات ف�ص اال�شتباك والتي انتهت بتوقيع 

. وفتحت املفاو�شات التي اأعقبت هذه 
اتفاقية الف�شل بني القوات يف 821974/1/17

احلرب الباب اأمام التحول التاريخي يف م�رش بتوقيع معاهدة �شالم مع “اإ�رشائيل” يف 

�شنة 1979.

اأجرانات،  جلنة  عن  ال�شادر  املرحلي  التقرير  اأعقاب  يف  مائري  جولدا  وا�شتقالت 

املكلفة بالتحقيق يف كل ما يتعلق باحلرب.

اأو اجتياح لبنان، وهي احلرب الوحيدة  1982: وتعرف با�شم حرب لبنان  حرب 

من احلروب الكبى التي خا�شتها “اإ�رشائيل” يف ظل حكومة مل ي�شارك فيها حزب 

العمل. و�شن العدوان على قوات الفدائيني الفل�شطينيني يف لبنان يف فرتة حكم حزب 

الليكود، وبدعم من حزب العمل املعار�ص يف حينه.
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لبنان،  يف  الفل�شطينية  املقاومة  �رشب  اإىل   1982 حرب  من  “اإ�رشائيل”  هدفت 

فل�شطني  بتحرير  الفل�شطينية  الثورة  م�رشوع  على  والق�شاء  الع�شكرية،  بنيتها  وتدمري 

واملعايري  ال�رشوط  وفق  الت�شوية  م�شاريع  اإىل  وجّرها  امل�شلح،  الكفاح  خالل  من 

االإ�رشائيلية. وقد ادعى الكيان االإ�رشائيلي اأن هدف احلرب هو حتقيق “�شالمة اجلليل” 

اأي حماية امل�شتوطنات اليهودية يف �شمال فل�شطني املحتلة من ال�شواريخ والعمليات 

.
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الفل�شطينية

من  االإ�رشائيلية  القوات  ومتكنت   ،1982/6/4 يف  للبنان  االإ�رشائيلي  االجتياح  بداأ 

م�شارف  اإىل  و�شلت   1982/6/9 ويف  كبرية،  ب�رشعة  وو�شطه  لبنان  جنوب  اجتياح 

بريوت، وا�شطرت للموافقة على وقف اإطالق النار يف 1982/8/12، بعد اأن ف�شلت 

يف احتالل بريوت الغربية. غري اأن القوات االإ�رشائيلية حققت اأهدافها ب�شكل عام، اإذ 

اقت�شت ترتيبات وقف اإطالق النار خروج املقاومة الفل�شطينية وقيادة منظمة التحرير 

بعد  الغربية  بريوت  واقتحمت  تعهداتها،  “اإ�رشائيل”  حترتم  مل  لبنان.  من  الفل�شطينية 

من  حلفائها  تنفيذ  على  بنف�شها  واأ�رشفت  الفل�شطينية،  املقاومة  خروج  من  اأ�شبوعني 

.
القوى امل�شيحية املتع�شبة ملذابح �شبا و�شاتيال يف 841982/9/18-16

ويف 1985/1/14 قررت القوات االإ�رشائيلية االن�شحاب من لبنان، واأمتت ان�شحابها 

يف حزيران/ يونيو 1985، غري اأنها اأبقت قواتها يف ال�رشيط احلدودي، الذي ان�شحبت 

.
منه حتت �رشبات املقاومة اللبنانية يف اأيار/ مايو 852000

عدوان متوز 2006: �شنت “اإ�رشائيل” يف 2006/7/12، حربًا �شاملة على حزب اهلل، 

من  الثنني  اهلل  حزب  اأ�رش  من  انطالقًا  يومًا،   33 ملدة  دامت  لبنان،  على  خالله  ومن 

بريًا  اأن فر�شت ح�شاراً  بعد  اللبنانية،  االأرا�شي  جنودها. طالت هذه احلرب خمتلف 

وبحريًا وجويًا على لبنان.

لبنان، بل كان  التي �شنت احلرب على  العمل على راأ�ص احلكومة  مل يكن حزب 

ويف  للدفاع.  وزيراً  بريت�ص  عمري  احلزب  رئي�ص  وكان  احلكومة،  هذه  يف  �رشيكًا 

2007/6/15 قدم بريت�ص ا�شتقالته من من�شب وزير الدفاع على اإثر تقدمي جلنة فينوجراد 
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Winograd Commission تقريرها االأويل عن اإخفاقات اجلي�ص االإ�رشائيلي يف لبنان، 

.
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ويف 2007/6/18 توىل اإيهود باراك من�شب وزير الدفاع خلفًا لبريت�ص

العدوان على غزة 2008-2009: يجمع املراقبون باأن العدوان االإ�رشائيلي على قطاع 

غزة، يف نهاية �شنة 2008، �شكل حمطة مهمة يف ال�رشاع العربي االإ�رشائيلي؛ اإذ هدفت 

ور�شم  القطاع،  القائم يف  الو�شع  تغيري  اإىل  الع�شكري  وراء هجومها  من  “اإ�رشائيل” 
م�شتقبله ال�شيا�شي مبا يتفق مع اأهدافها وم�شاحلها.

يف 2008/12/27 بداأ اجلي�ص االإ�رشائيلي اأعنف موجة من الق�شف يف تاريخ قطاع 

غزة الطويل مع االحتالل، يف عملية ع�شكرية اأطلقت “اإ�رشائيل” عليها ا�شم الر�شا�ص 

اإىل تغيري الو�شع القائم يف قطاع غزة؛ مبعنى الق�شاء  Cast Lead، هدفت  امل�شبوب 

على حكم حركة حما�ص يف القطاع، كما اأعلن اأكرث من م�شوؤول اإ�رشائيلي؛ مل تكن 

وزيرة اخلارجية ت�شيبي ليفني Tzipi Livni اآخرهم، حيث هددت قبل يومني من بدء 

.
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العدوان باإ�شكات ال�شواريخ التي تطلقها حما�ص من القطاع

وك�شفت �شحيفة هاآرت�ص Haaretz االإ�رشائيلية اأن وزير الدفاع االإ�رشائيلي زعيم 

الع�شكرية  لل�رشبة  باالإعداد  االإ�رشائيلي  اأمر اجلي�ص  قد  باراك كان  اإيهود  العمل  حزب 

. وادعى رئي�ص االأركان االإ�رشائيلي جابي اأ�شكنازي 
88

قبل �شتة اأ�شهر من بداية العدوان

قدرات  من   %50 دمرت  غزة  قطاع  على  اجلوية  الغارات  اأن   Gabi Ashkenazi

 2009/1/17 ويف  �شحيحًا.  يكن  مل  ذلك  اأن  اأثبتت  التالية  االأيام  اأن  غري  ؛ 
89

حما�ص

اأعلن رئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي اإيهود اأوملرت وقف احلرب على قطاع غزة من طرف 

.
 يف ال�شاعة الثانية من فجر االأحد 912009/1/18

90
واحد

مقابل ذلك اأطلقت ف�شائل املقاومة عدداً من ال�شواريخ، ثم اأعلنت �شباح اليوم 

التايل )2009/1/18( وقف اإطالق النار، يف خطوة رمزية تهدف اإىل اإثبات اأن وقف 

اإطالق النار مل يكن متباداًل، ومل يكن متفقًا عليه، واأنها هي التي قالت الكلمة االأخرية؛ 

.
92

واأن االإ�رشائيليني مل ي�شتطيعوا فر�ص �رشوطهم
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مل يكن حزب العمل على راأ�ص احلكومة التي �شنت العدوان على قطاع غزة، بل 

كان �رشيكًا يف هذه احلكومة، ولعب دوراً مهمًا يف قيادة العدوان، حيث كان رئي�شه، 

اإيهود باراك، وزيراً للدفاع.

ب. حزب العمل وعملية الت�شوية ال�شلمية:

باآخر  اأو  ب�شكل  مرتبطة  االإ�رشائيلية  ال�شيا�شية  االأحزاب  معظم  اأن  من  الرغم  على 

فهمها  يف  كبري  ب�شكل  تختلف  االإ�رشائيلية  االأحزاب  فاإن  ال�شهيونية،  باالأيديولوجيا 

لل�شهيونية. ويعد هذا االأمر انعكا�شًا طبيعيًا للتنوع الذي يحكم املجتمع ال�شهيوين، 

الدينية.  ال�شهيونية  وهناك  التنقيحية،  ال�شهيونية  وهناك  العمالية،  ال�شهيونية  فهناك 

والفكرتان االأوليان تتمتعان بثقل اأكب، وتتمثالن يف هذه املرحلة من الناحية ال�شيا�شية 

.
93

باأحزاب العمل والليكود وكاديا

التي ر�شمت ونفذت  املاباي ثم العمل، هي  العمالية، وعلى راأ�شها  اإن االأحزاب 

ال�شيا�شة اخلارجية لـ “اإ�رشائيل” ما بني �شنتي 1948 و1977، من خالل �شيطرتها على 

احلكومات االإ�رشائيلية املتعاقبة. و�شنحاول فيما يلي درا�شة موقف هذه االأحزاب من 

عملية الت�شوية ال�شلمية للق�شية الفل�شطينية، والتطورات التي ح�شلت على موقفها.

فيمكن  العرب،  جتاه  و�شيا�شتها  الدولة  اأ�ش�ص  وا�شع  هو  املاباي  كان حزب  واإذا 

ال�رشاع  �شيا�شة  قاد  العمالية  االأحزاب  ن�شط داخل مع�شكر  اجتاه  تبلور  باأنه قد  القول 

الفر�ص  وانتهاز  الواقع،  االأمر  وفر�ص  القوة  منطق  على  مرتكزاً  االإ�رشائيلي  العربي 

لتو�شيع حدود الكيان االإ�رشائيلي، ثم فر�ص ال�شالم على الدول املجاورة. وفيما يت�شل 

بطبيعة الكيان االإ�رشائيلي وحدوده فقد كان هناك اختالف بني تيارين داخل املع�شكر 

االأحزاب  بني  العام  االتفاق  من  الرغم  على  وذلك  الدولة،  حلدود  بالن�شبة  العمايل 

.
94

ال�شهيونية كافة على املبادئ االأ�شا�شية للم�رشوع ال�شهيوين

ومتطلبات  ل�رشورات  املبادئ  تلك  يمُخ�شع  كان  املاباي،  ويثله  االأول،  فالتيار 

مع  يتعامل  براجماتي  خط  باتباع  وذلك  ال�شهيوين،  امل�رشوع  بها  ير  التي  املراحل 

الو�شع املحلي والدويل ب�شكل يكنه من ت�شخريهما يف كل مرحلة خلدمة امل�رشوع؛ 
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ال�شكانية،  اأو  اأي وقت حدود م�رشوعه اجلغرافية وال�شيا�شية  ولذلك فهو مل يعلن يف 

ووافق على قرار تق�شيم فل�شطني من اأجل تقويته وتو�شيعه بعد ذلك.

الدولة  التق�شيم، وتراوح طابع  املابام، والذي رف�ص فكرة  فيمثله  الثاين  التيار  اأما 

بني دولة ثنائية القومية بني العرب واليهود، وبني دولة يهودية تكون ال�شلطة ال�شيا�شية 

فيها لليهود.

وح�شم ال�رشاع بني التيارين بقبول قرار التق�شيم، ولكن مل يتم حتديد حدود الدولة، 

وذلك حتى يتم التو�شع بعد ذلك يف حروب 1948، و1956، و1967، ولذلك فالنهج 

ال�شائد هو رف�ص تو�شيح احلدود ال�شيا�شية، متا�شيًا مع النهج القائم على فر�ص �شيا�شة 

.
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االأمر الواقع وتن�شيط اال�شتيطان

حزب  بقيادة  االإ�رشائيلية،  احلكومة  ظلت   1967-1948 بني  ما  الفرتة  وخالل 

ال�رشاع  وت�شوية  الفل�شطينية  الق�شية  حلل  الدولية  امل�رشوعات  كل  ترف�ص  العمل، 

 ،Lausanne Protocol لوزان  لبوتوكول  بتنكرها  بدءاً  االإ�رشائيلي،   - العربي 

والذي وقعت عليها ك�رشط لقبولها ع�شواً يف االأمم املتحدة، والذي ت�شمن اأن تكون 

اخلريطة امللحقة بقرار تق�شيم فل�شطني هي اأ�شا�ص للمحادثات ب�شاأن م�شتقبل فل�شطني، 

وان�شحاب “اإ�رشائيل” اإىل ما وراء حدود التق�شيم، وتدويل القد�ص، وعودة الالجئني 

.
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وحقهم يف الت�رشف باأموالهم واأمالكهم، وحق تعوي�ص من ال يرغب بالعودة

وتوالت م�شاريع حتقيق ت�شوية بني الدول العربية والكيان ال�شهيوين، دومنا اإ�شارة 

الإن�شاء كيان �شيا�شي فل�شطيني. فكان هناك امل�رشوع الرنويجي يف 1952/11/26 الذي 

دعا اإىل توقف االأعمال العدوانية والدخول يف مفاو�شات مبا�رشة بني االأطراف املعنية. 

وكان م�رشوع جاما االأمريكي 1955-1956، وم�رشوع جون�شتون االأمريكي 1955-1953 

الذي ا�شتهدف ت�شفية ق�شية الالجئني وق�شية فل�شطني، وم�رشوع جون فوستر داال�ص 

John Foster Dulles، وزير اخلارجية االأمريكي، الذي دعا يف 1955/8/26 اإىل اإنهاء 

م�شكلة الالجئني بعودتهم اإىل وطنهم “اإىل احلد الذي يكون ممكنًا”، وبتوطني الباقي 
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اأو  اأي حرب  ملنع  اإجراءات جماعية  اإىل  ودعا  فيها،  يقيمون  التي  العربية  املناطق  يف 

االإ�رشائيلي. ويف  والكيان  العربية  البالد  بني  احلدود  ت�شوية  واإىل  الدول،  بني  عدوان 

م�رشوعه   Anthony Eden اإيدن  اأنتوين  البيطاين  الوزراء  رئي�ص  طرح   1955/11/9

الذي يدعو اإىل الو�شول اإىل “�شيغة ت�شوية” بني املوقف العربي الذي يطالب بحدود 

 .
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التق�شيم، واملوقف االإ�رشائيلي املتم�شك بحدود الهدنة

لكن كل هذه امل�شاريع ف�شلت لرف�ص اجلانب االإ�رشائيلي مناق�شة اأي تنازالت من 

 1948 “غزو الدول العربية الأر�ص فل�شطني يف حرب  اإن  طرفه، وقال بن جوريون: 

قد جعل كافة قرارات هيئة االأمم املتحدة حول فل�شطني الغية وباطلة بدون اأية اإمكانية 

الإعادتها اإىل احلياة”.

فكان  اإليه،  االإ�شارة  ي�شتحق  الذي  الفرتة  تلك  يف  الوحيد  العربي  امل�رشوع  اأما 

1965/4/21 وت�شمن  امل�رشوع التون�شي الذي قدمه احلبيب بورقيبة رئي�ص تون�ص يف 

اأن تعيد “اإ�رشائيل” اإىل العرب ثلث امل�شاحة التي احتلتها منذ اإن�شائها لتقوم عليها دولة 

عربية فل�شطينية، واأن يعود الالجئون اإىل دولتهم اجلديدة، واأن تتم امل�شاحلة بني العرب 

و”اإ�رشائيل” بحيث تنتهي حالة احلرب بينهما.

التفكري  يف  جديداً  اجتاهًا  بو�شفها  بورقيبة  مبقرتحات  االإ�رشائيلي  الكيان  رحب 

ليفي  ورد  عليها.  ا�شتوىل  التي  االأر�ص  من  اأي جزء  عن  التنازل  رف�ص  لكنه  العربي، 

اأ�شكول، رئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي، على بورقيبة مب�رشوع ت�شوية اأعلنه يف 1965/5/17 

مبني على تثبيت االأو�شاع القائمة مع تعديالت طفيفة، ومفاو�شات مبا�رشة، واإحالل 

.
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�شالم دائم، وتطبيع العالقات مع البالد العربية

وبني  العرب  بني  ال�شالم  اإحالل  اإمكانية  العمل  حزب  طرح   1967 حرب  بعد 

كان  ذلك  قبل  اأنه  مع  احلرب،  تلك  احتلت يف  التي  االأرا�شي  مقابل  يف  “اإ�رشائيل” 
“اإ�رشائيل  اأن  تدرك  اأ�شبحت  الي�شار  اأحزاب  اإن  حيث  �شلمية،  مبادرة  اأية  يرف�ص 

.
99

الكبى” جمرد اأحالم، ال جمال لتحقيقها
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اإيجال  التي تقدم بها  تبناها حزب العمل، فكانت اخلطة  التي  الر�شمية  اأما اخلطة 

األون Yigal Allon، نائب رئي�ص الوزراء ووزير اال�شتيعاب يف حكومة اأ�شكول، وهي 

ال�رشقية  وال�شفوح  االأغوار  امتداد  على  و�شيا�شي  ا�شرتاتيجي  ا�شتيطان  باإقامة  تق�شي 

“اأكب  ل�شيا�شة  وفقًا  املاأهولة  املناطق  جتنب  اخلطة  وحتاول  الغربية.  ال�شفة  ملرتفعات 

ت�شوية  اإىل  الو�شول  ذلك  اإىل  ي�شاف  ال�شكان”.  من  عدد  واأقل  االأر�ص  من  م�شاحة 

اإقليمية مع االأردن تتيح اإعادة ق�شم من االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة املاأهولة بال�شكان 

االأردن.  مع  �شالم  اتفاقية  مقابل  بـ“اإ�رشائيل”  النواحي  العرب وحما�رشتهم من جميع 

وراأى األون اأن حدود “اإ�رشائيل” الدائمة يجب اأن تكون قابلة للدفاع من وجهة النظر 

هجوم  اأي  تقاوم  اأن  ت�شتطيع  دائمة  طبوغرافية  عوائق  على  تعتمد  التي  اال�شرتاتيجية 

للجيو�ص البية احلديثة وتكون حدوداً �شيا�شية، لذا اقرتح �شم اأرا�ٍص بعمق 10-15 كم 

 .
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على طول وادي االأردن والبحر امليت ومنطقة غو�ص عت�شيون ومنطقة اللطرون

وقّدم األون خطته يف متوز/ يوليو 1967.

مبناق�شته  تقم  مل  اأنها  اإال  حكومته  على  م�رشوعه  طرح  األون  اأن  من  الرغم  وعلى 

اأو كل،  تنطلق منه معظم،  اأ�شا�شًا  اأ�شبح بعد ذلك  امل�رشوع  فاإن هذا  تبنِّيه ر�شميًا،  اأو 

جتاه  العمل  حزب  ل�شيا�شة  االأ�شا�شي  املوجه  واأ�شبح   ،
101

االإ�رشائيلية الت�شوية  م�شاريع 

االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة. ولكن حتى حكومات حزب العمل خرجت عن معايري 

�شلوكها  ولكن  داخلية،  �رشاعات  نتيجة  اأو  للمتزمتني،  خ�شوعًا  اإما  األون،  م�رشوع 

كان حمكومًا باملنطق الداخلي لبنية اال�شتيطان ال�شهيوين التي تتجه نحو املزيد من �شم 

.
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االأرا�شي والتو�شع

وبعد ذلك اأ�شبح االإطار العام للم�شاريع االإ�رشائيلية يرتكز على اإنهاء حالة احلرب، 

واإقامة عالقة طبيعية مع البالد العربية، مع اإنكار حقوق ال�شعب الفل�شطيني.

ومن م�شاريع الت�شوية التي طرحت بعد حرب 1967 قرار جمل�ص االأمن رقم 242 

يف 1967/10/22، والذي يعد من اأهم امل�شاريع التي ما تزال ت�شتند اإليها كافة م�شاريع 

مت بريطانيا هذا امل�رشوع ووافق عليه جمل�ص االأمن الدويل  الت�شوية اإىل االآن. وقد قدَّ
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باالإجماع. وقد ن�ص القرار على “�شحب القوات االإ�رشائيلية امل�شلحة من اأرا�صٍ احتلت 

ال�شيادة والوحدة الأرا�شي كل  “احرتام  اأي�شًا على  ون�ص القرار  النـزاع االأخري”،  يف 

العي�ص  ال�شيا�شي، وحقها يف  ا�شتقاللها  بذلك، وكذلك  املنطقة واالعرتاف  دولة يف 

ب�شالم �شمن حدود اآمنة ومعرتف بها وحرة من التهديد اأو اأعمال القوة”. واأكد على 

ت�شوية  “حتقيق  املنطقة”؛ وعلى  الدولية يف  املائية  املمرات  املالحة يف  “�شمان حرية 
القرار  واأقر  ال�شالح”.  من  مناطق جمردة  بـ“اإقامة  وطالب  الالجئني”.  مل�شكلة  عادلة 

.
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مبداأ �شالم عادل ودائم يف ال�رشق االأو�شط

الفل�شطينية  الق�شية  “ت�شفية  يعني  الأنه   242 قرار  الفل�شطينية  املنظمات  رف�شت 

دون  �شالم  حمادثات  يف  الدخول  على  فركز  االإ�رشائيلي  الكيان  اأما  نهائية”.  ت�شفية 

�رشوط م�شبقة، كما عر�ص ان�شحابات من �شيناء ب�رشط اأن تكون منـزوعة ال�شالح واأن 

اأجزاء من ال�شفة الغربية، لكنه رف�ص  يبقى �رشم ال�شيخ بيده، وعر�ص ان�شحابات من 

اإعادة قطاع غزة واجلوالن، واأ�رش على بقاء القد�ص املوحدة )ال�رشقية والغربية( جزءاً 

الغربية. وهذا ما مت  اإقامة دولة فل�شطينية يف ال�شفة  من الكيان االإ�رشائيلي، مع رف�ص 

يف  مائري”  “م�رشوع جولدا  الوزراء  رئي�شة  با�شم  اإ�رشائيلي عرف  م�رشوع  عر�شه يف 

.
1041971/2/9

ويف 1970/6/25 قدم وليم روجرز William Rogers، وزير اخلارجية االأمريكي، 

م�رشوعًا ي�شتند اأ�شا�شًا اإىل تنفيذ قرار 242، واإقامة مباحثات للتو�شل اإىل اتفاق �شالم 

اأ�شا�ص االعرتاف بال�شيادة و�شالمة الكيان االإقليمي لكل طرف  على  “عادل ودائم” 
حزب  حكومة  ورف�شته  امل�رشوع،  على  واالأردن  م�رش  وافقت  ال�شيا�شي.  وا�شتقالله 

متحفظة.  موافقة  فاأبدت  االأمريكي  ال�شغط  حتت  عادت  لكنها  البداية،  يف  العمل 

وحاولت التهرب واإف�شال امل�رشوع الأنه يت�شمن ان�شحابًا من بع�ص االأرا�شي، غري اأن 

ان�شغال االأردن بت�شفية العمل الفدائي الفل�شطيني يف االأردن يف اأيلول/ �شبتمب 1970، 

.
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ووفاة جمال عبد النا�رش يف ال�شهر نف�شه، جّمد هذه املبادرة عمليًا
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1973/10/22، والذي  338 يف  القرار  االأمن  اأ�شدر جمل�ص   1973 وعقب حرب 

 242 االأمن  جمل�ص  قرار  بتنفيذ  فوراً  البدء  اإىل  دعا  وقد  احلرب،  توقفت  اأ�شا�شه  على 

بجميع اأجزائه، واإىل عقد مفاو�شات حتت االإ�رشاف املالئم، بهدف اإقامة �شالم عادل 

ودائم يف ال�رشق االأو�شط. ووافقت م�رش و�شورية واالأردن على القرار، كما وافقت 

.
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عليه حكومة حزب العمل ب�شيء من التحفظ، بينما رف�شته منظمة التحرير الفل�شطينية

يف  االأو�شط  لل�رشق  ال�شالم  موؤمتر  جنيف  يف  انعقد  فقد   338 قرار  على  وبناء 

21-1973/12/22. وقد و�شع الكيان ال�شهيوين تعقيدات كبرية يف وجه التنفيذ الفعلي 

بينما  واالأردن  م�رش  فيه  �شاركت  وقد  املوؤمتر.  يف  م�شاركته  من  الرغم  على  للقرار، 

ت�شكيل  �شوى  عملي  �شيء  املوؤمتر  هذا  عن  يتمخ�ص  ومل  امل�شاركة.  �شورية  رف�شت 

جلنة ع�شكرية، تولت فك اال�شتباك بني القوات امل�رشية وال�شهيونية على جانبي قناة 

.
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ال�شوي�ص

على  باأنها  )العمل(  املعراخ  جتمع  �شكلها  التي  احلكومة  اأعلنت   1973 �شنة  ويف 

ا�شتعداد للدخول يف مفاو�شات مع الدول العربية املجاورة )م�رش، االأردن، �شورية، لبنان( 

تعرتف  مل  االإ�رشائيلية  احلكومة  اأن  املالحظ  ومن  ونهائي.  �شامل  �شالم  اإىل  للو�شول 

ا�شتعدادها  واأبدت  االإن�شانية،  الق�شايا  اإطار  يف  واعتبته  الفل�شطيني،  بالوجود 

�شنة  فل�شطني  من  �رشدوا  الذين  الالجئني  لتوطني  م�رشوع  اأي  يف  املالية  للم�شاهمة 

1948، اأما فل�شطينيو ال�شفة وغزة فكانت روؤية املعراخ لهم اأن التفاو�ص ب�شاأنهم يتم 

.
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مع االأردن

جنيف  موؤمتر  عقد  احلزب  اأيد   1977 ل�شنة  االنتخابي  العمل  حزب  برنامج  ويف 

اأن  اأكد على  الفل�شطينية، كما  التحرير  لل�شالم، ولكنه رف�ص دعوة ممثلني من منظمة 

�رشورة اأال تخ�شع اتفاقيات ال�شالم ل�رشوط م�شبقة اأو �شغوط. واأ�شار اإىل �شعيه ل�شالم 

وي�شمن  واملقاطعة،  واحل�شار  العداء  مظاهر  جميع  اإزالة  ي�شمن  املجاورة  الدول  مع 

حدوداً اآمنة لـ“اإ�رشائيل”، واأكد حزب العمل اأن “اإ�رشائيل” لن تعود اإىل حدود 1967، 

 .
كما �شدد على الطابع اليهودي لدولة “اإ�رشائيل”109
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واأعلن حزب العمل يف برناجمه اأن اأي اتفاق ال�شالم مع االأردن �شيقوم على وجود 

هي  والثانية  املوحدة،  القد�ص  وعا�شمتها  “اإ�رشائيل”  هي  االأوىل  م�شتقلتني،  دولتني 

غربي  اأخرى  فل�شطينية  عربية  دولة  اإقامة  رف�شه  واأكد  “اإ�رشائيل”،  �رشقي  عربية  دولة 

نهر االأردن.

القد�ص  اأن  على  برناجمه  العمل يف  �شدد حزب  واال�شتيطان  بالقد�ص  يتعلق  وفيما 

واأعلن احلزب اأنه �شيعمل على موا�شلة تثبيت  املوحدة هي عا�شمة دولة “اإ�رشائيل”، 

.
110

اال�شتيطان الريفي واملدين يف منطقة القد�ص واجلوالن وغور االأردن وم�شارف رفح

رئي�ص  طرح   ،1977 �شنة  “اإ�رشائيل”  يف  احلكم  اإىل  الليكود  تكتل  و�شول  وبعد 

توقيع  واأعقبه  املحتلة،  املناطق  يف  الذاتية  لالإدارة  م�رشوعًا  بيجن  مناحيم  احلكومة 

 ،1979 �شنة  يف  م�رش  مع  ال�شالم  معاهدة  اأو   ،1978 �شنة  يف  ديفيد  كامب  اتفاقيات 

، ولكنه �شدد يف برناجمه االنتخابي 
111

واأيد حزب العمل هذه االتفاقيات واملعاهدات

اأعلن معار�شته  يهودية، ونتيجة لذلك  �شتكون دولة  “اإ�رشائيل”  اأن  1981 على  ل�شنة 

الأن  “اإ�رشائيل”،  اإىل  ال�شكان  مع  غزة  وقطاع  ال�شفة  ل�شم  الداعية  الليكود  ل�شيا�شة 

هذه ال�شيا�شة تهدف اإىل حتويل “اإ�رشائيل” من دولة يهودية اإىل دولة مزدوجة القومية. 

واأ�شار برنامج حزب العمل اإىل اأن حكومة “اإ�رشائيل” بقيادة جتمع املعراخ �شتنفذ وفقًا 

لقواعد القانون الدويل، وعلى اأ�شا�ص التبادل امل�شرتك التعهدات الدولية التي اأخذتها 

“اإ�رشائيل” على نف�شها يف معاهدة ال�شالم مع م�رش واتفاقيات كامب ديفيد يف عهد 
.

112
حكومة الليكود

ويف انتخابات 1984 مت اإدخال بع�ص التعديالت والتاأكيدات على البامج ال�شابقة 

تاأمني  لبنان، من خالل  االإ�رشائيلية يف  القوات  تواجد  اإنهاء  الو�شوح يف  اأهمها  كان 

.
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�شالمة م�شتوطنات ال�شمال

ويف �شنة 1988 اأعد �شمعون برييز وثيقة تعب عن مواقف حزب العمل يف ق�شايا 

:
114

اخلارجية واالأمن وت�شري اإىل مفاو�شات على ثالث مراحل
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املرحلة االأوىل: مفاو�شات مع وفد اأردين فل�شطيني بوا�شطة موؤمتر دويل افتتاحي ال 

يكون له اأي �شالحية لفر�ص حل اأو اإمالء �رشوط للمفاو�شات.

املرحلة الث�نية: التو�شل اإىل ت�شوية مرحلية ت�شتمر خم�ص �شنوات وتت�شمن املبادئ 

التالية: نقل �شالحيات اإدارة حياة ال�شكان الفل�شطينيني اإىل اأيدي جمل�ص اإداري ذاتي 

اأما موا�شيع اخلارجية واالأمن فتبقى يف اأيدي “اإ�رشائيل”، اأما الت�شوية االأمنية مثل انت�شار 

اجلي�ص وحمطات االإنذار والدوريات اجلوية وما �شابه فيحددها اجلي�ص االإ�رشائيلي.

املرحلة الث�لثة: اإقرار ال�شالم الدائم القائم على اأ�شا�ص احتياجات “اإ�رشائيل” االأمنية، 

1967، واأنها �شتحتفظ مبناطق  اإىل حدود  لن تعود  “اإ�رشائيل”  اأن  الوثيقة  اأكدت  كما 

لـ“اإ�رشائيل”،  االآمنة  احلدود  هو  االأردن  ونهر  الأمنها،  وحيوية  بال�شكان  اآهلة  غري 

“اإ�رشائيل”  عا�شمة  القد�ص  واأن  االإ�رشائيلية،  ال�شيادة  حتت  االإ�رشائيلية  وامل�شتوطنات 

املوحدة.

وخالل الفرتة ما بني اأيلول/ �شبتمب 1990 واآذار/ مار�ص 1991 �شدرت جمموعة 

االإقليمي  واالأمن  ال�شالم  م�رشوع  تبني  العمل  حزب  يف  االإعالم  �شعبة  عن  قرارات 

املوؤاتية،  الفر�شة  ا�شتغالل  �رشورة  على  احلزب  اأكد  حيث  ال�شهيوين.  العمل  حلزب 

“اإ�رشائيل”  بني  اأقرب وقت،  ال�شالم يف  بعملية  والبدء  ال�شالم،  نحو  التقدم  اأجل  من 

والدول العربية والفل�شطينيني، على �رشط اأن يكونوا من ممثلي �شكان املناطق املحتلة. 

واأ�شار احلزب اإىل اأن ا�شتمرار ال�رشاع �شيهيئ الإمكان ن�شوب حرب جديدة. و�شدد 

حزب العمل على �رشورة املحافظة على القد�ص حتت ال�شيادة االإ�رشائيلية، وكعا�شمة 

.
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لـ“اإ�رشائيل”، وعلى اأن  حل م�شكلة الالجئني يكون خارج منطقة ال�شيادة االإ�رشائيلية

يف  واأعلن  العمل،  حلزب  الداخلية  االنتخابات  يف  رابني  فاز   1992 �شنة  ويف 

1992/4/20 يف مقابلة مع جريدة دير �شبيجل Der Spiegel االأملانية، اأنه �شيبذل “كل 

قبل  ف�شاأنا�شل  املقبل،  احلكومة  رئي�ص  اأ�شبحت  “اإذا  وقال:  تغيري”،  الإحداث  جهد 

كل �شيء الإحداث تغيريين: االأول، يف �شيا�شة ال�شالم واالأمن. ي�شح القول، بالن�شبة 
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اإىل اإ�رشائيل، اإننا ال ن�شتطيع التمييز بني االأمن وال�شالم... ال فائدة من ال�شالم الذي ال 

يخلق االأمن. اأما التغيري الثاين، فيتعلق بتبديل االأولويات يف بلدنا...” واأكد اأن موقفه 

االأ�شا�شي مل يتغري منذ حرب 1967 قائاًل: “اأريد اأن تتمكن اإ�رشائيل من العي�ص ب�شالم 

واأمن، واأن تبقى، مع ذلك، دولة يهودية وديوقراطية يف الوقت نف�شه. هذا التعريف 

يعني، يف نظري، اأن على ثمانني يف املائة من املواطنني اأن يكونوا يهوداً”. واأ�شار اإىل 

اأنه يوؤمن “بحق ال�شعب اليهودي بكامل اأر�ص اإ�رشائيل. لكن امل�شكلة تكمن يف وجود 

1.7 مليون فل�شطيني يف املناطق ]املحتلة[”، ولذلك فهو م�شتعد للتخلي عن اأجزاء من 

االأرا�شي التي احتلت خالل حرب 1967، لكي يتخل�ص من هذا العدد، الذي يجعل 

.
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من “اإ�رشائيل” دولة ثنائية القومية

اأن  على  ع�رش  الثالث  الكني�شت  النتخابات  العمل  حزب  برنامج  واأكد 

مع  و�شط  حل  على  يقوم  �شالم  اتفاق  اإىل  االآيلة  املفاو�شات،  �شتدعم  “اإ�رشائيل” 
حاجات  على  ي�شتند  اأن  يتعني  االتفاق  اأن  على  و�شدد  والفل�شطينيني.  االأردن 

واالعرتاف  و338،   242 رقم  املتحدة  االأمم  قراري  وعلى  االأمنية،  “اإ�رشائيل” 
يف  م�شاركتهم  اأ�شا�ص  وعلى  الوطنية،  حقوقهم  ذلك  يف  مبا  الفل�شطينيني  بحقوق 

والرتتيبات  الدائمة،  احلدود  �شتقرر  املفاو�شات  هذه  اأن  وذكر  م�شتقبلهم.  تقرير 

التعاون  وجمال  “اإ�رشائيل”،  منها  �شتن�شحب  التي  املناطق  يف  واالأمنية  ال�شيا�شية 

وعلى  لـ“اإ�رشائيل”،  اأبدية  موحدة  عا�شمة  القد�ص  اأن  على  و�شدد  “اإ�رشائيل”.  مع 

القد�ص  ك�شواحي  بال�شكان  مزدحمة  غري  حيوية  مبناطق  �شتحتفظ  “اإ�رشائيل”  اأن 

وغو�ص عت�شيون، كما ترى “اإ�رشائيل” اأن غور االأردن و�شمال غرب البحر امليت 

منطقة  اجلوالن  ه�شبة  اأن  على  العمل  حزب  واأكد  للدولة.  االأمنية  احلدود  ي�شكل 

اإ�رشائيلي  وجود  هناك  �شيبقى  ولذلك  و�شالمتها،  “اإ�رشائيل”  الأمن  االأهمية  �شديدة 

.
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اجلوالن يف  اإ�رشائيلية  ع�شكرية  و�شيطرة  ا�شتيطاين 

الالجئني،  اإىل حل م�شكلة  املنطقة، واحلاجة  ال�شيا�شي يف  الواقع  اأن  اإىل  واأ�شار 

يكون  فل�شطيني  اأردين  اإطار  على  اتفاقًا  ت�شتوجب  االأمنية،  “اإ�رشائيل”  وحاجات 
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منف�شلة  فل�شطينية  دولة  ولي�ص  “اإ�رشائيل”،  مع  النطاق  وا�شع  لتعاون  ا�شتعداد  على 

.
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غربي نهر االأردن

منظمة  مع  اأو�شلو  اتفاق  اإىل  الو�شول  يف  االإ�رشائيلي  اجلانب  العمل  حزب  وقاد 

 ،Yossi Beilin التحرير الفل�شطينية يف اأيلول/ �شبتمب 1993، حيث كان يو�شي بيلني

التوقيع على  االتفاق؛ وجرى حفل  مهند�شي  اأحد  االإ�رشائيلي،  اخلارجية  نائب وزير 

االتفاق يف البيت االأبي�ص يف 1993/9/13، بح�شور اإ�شحاق رابني، ووقعه عن اجلنب 

االإ�رشائيلي وزير اخلارجية �شمعون برييز، وعن اجلانب الفل�شطيني حممود عبا�ص. وتتابع 

االإ�رشائيلية،  احلكومة  بعد  فيما  اأو�شلو  التفاق  التنفيذية  االإجرائية  االتفاقيات  توقيع 

بقيادة حزب العمل، ومنظمة التحرير، فكانت اتفاقات القاهرة يف 1995/5/4، وطابا 

يف 1191995/9/28.

وللكني�شت  احلكومة  لرئا�شة  االإ�رشائيلية  االنتخابات  جرت   1996 �شنة  ويف 

االإ�رشائيلية  احلكومة  اأن  على  االنتخابي  برناجمه  يف  العمل  حزب  واأكد  ع�رش،  الرابع 

برئا�شته �شتجري مفاو�شات ب�شاأن �شالم دائم مع ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية و�شورية 

ولبنان... واأكد اأن املفاو�شات �شتبنى على قاعدة اتفاق اأو�شلو، واأ�رش احلزب على اأن 

“القد�ص املوحدة” �شتبقى عا�شمة “اإ�رشائيل”، وعلى اأن نهر االأردن �شيكون احلدود 
االأمنية ال�رشقية لـ“اإ�رشائيل”، وعلى اأن ال�شيادة �شتكون لـ“اإ�رشائيل”على غور االأردن، 

و�شمال غرب البحر امليت، وغو�ص عت�شيون. و�شدد برنامج احلزب على رف�ص عودة 

. غري اأن رئي�ص حزب العمل اإيهود باراك مل يفز 
120

الالجئني الفل�شطينيني اإىل ديارهم

يف انتخابات رئا�شة الوزراء االإ�رشائيلية.

واأكد برنامج حزب العمل ال�شيا�شي جتاه عملية ال�شالم الذي اأقره املوؤمتر ال�شاد�ص 

من خالل  1997، على �رشورة حتقيق ال�شالم واالأمن لـ“اإ�رشائيل”،  للحزب يف �شنة 

�شتبقى  املوحدة”  “القد�ص  اأن  وعلى  اأو�شلو،  اتفاق  قاعدة  على  مبنية  مفاو�شات 

لـ“اإ�رشائيل”،  �شتكون  االأردن  غور  على  ال�شيادة  اأن  وعلى  “اإ�رشائيل”،  عا�شمة 
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و�شدد البنامج على رف�ص عودة الالجئني الفل�شطينيني اإىل ديارهم، واإمنا اإىل اأرا�شي 

.
121

الفل�شطينية الوطنية  ال�شلطة 

ويف انتخابات الكني�شت اخلام�ص ع�رش، التي جرت يف �شنة 1999، مل يتغري برنامج 

باراك  واأعلن  ال�شابق،  الكني�شت  انتخابات  برنامج  عن  جوهريًا  تغيرياً  العمل  حزب 

عقب فوزه برئا�شة احلكومة، خالل اإلقاء كلمته اأمام الكني�شت لنيل الثقة بحكومته، اأن 

الهدف االأ�شمى حلكومته �شيكون “جلب ال�شالم واالأمن الإ�رشائيل، مع احلفاظ على 

 .
م�شالح اإ�رشائيل احليوية”122

لكن املفاو�شات املبا�رشة انقطعت بني اجلانبني الفل�شطيني واالإ�رشائيلي بعد ف�شل 

يف  االأق�شى  انتفا�شة  واندالع   ،2000/7/25-12 يف  ديفيد  كامب  يف  املفاو�شات 

.2000/9/28

 ،)2003/12/1( مبادرة جنيف  اإعداد  العمل يف  قيادات من حزب  �شاركت  كما 

والتوقيع عليها، حيث �شارك عمرام مت�شناع، الرئي�ص ال�شابق حلزب العمل، واأبراهام 

 Amnon رئي�ص الكني�شت ال�شابق، واأمنون ليبكني �شاحاك ،Avraham Burg بورغ

اإلخ،  االإ�رشائيلي...  للجي�ص  العامة  االأركان  لهيئة  ال�شابق  الرئي�ص   ،Lipkin-Shahak

يعّد حتقيقًا  فيه  وما جاء  املبادرة  اأن  على  مت�شناع  و�شدد   .
123

املبادرة على  التوقيع  يف 

يف  هاآرت�ص  يف  املبادرة  توقيع  قبل  ن�رشه  مقال  يف  واأكد   ،
124

ال�شهيونية لالأهداف 

اإقامة  عن  االإعالن  خطوة  اأهميتها  يف  تفوق  “خطوة  املبادرة  اأن  على   2003/10/16

الدولة ]اإ�رشائيل[ يف 1948” مو�شحًا ذلك بقوله: “اإذا اختار رئي�ص احلكومة اأن يطّبق 

مبادرة جنيف ف�شيتم ت�شجيله يف �شفحات التاريخ كمن اأقام اإ�رشائيل باعتبارها دولة 

كانت   1948 الدولة يف  اإقامة  اأن  االتفاق، يف حني  اأ�شا�ص  على  وديوقراطية  يهودية 

اإجراًء اأحادي اجلانب مل يحظ اإال باعرتاف دول قليلة يف العامل”. واأ�شار اإىل اأن مبادرة 

اأن الفل�شطينيني يعرتفون عالنية وب�شورة  اإىل  التاريخ،  جنيف ت�شري، للمرة االأوىل يف 

تنازلوا عن حق  وقد  االأبد،  اإىل  اليهودي  ال�شعب  دولة  بو�شفها  بـ“اإ�رشائيل”  ر�شمية 

 
.

125
العودة اإىل ديارهم، ما ي�شمن اأغلبية يهودية ثابتة وم�شتقرة
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اأن  على   ،2003 ال�شلمية يف  العملية  العمل جتاه  االنتخابي حلزب  البنامج  واأكد 

حزب العمل �شي�شعى ال�شتئناف املفاو�شات مع الفل�شطينيني بهدف التو�شل اإىل حل 

دائم يوؤدي اإىل اإنهاء ال�رشاع، على اأ�شا�ص دولتني ل�شعبني يعي�شان ب�شالم جنبًا اإىل جنب، 

مع تاأكيده على اأن الكتل اال�شتيطانية الكبى �شت�شم اإىل “اإ�رشائيل”، وامل�شتوطنات يف 

اإخالوؤها. كما  �شيتم  امل�شمومة،  اال�شتيطانية  الكتل  تقع �شمن  التي ال  الغربية  ال�شفة 

االأبدية  العا�شمة  كافة هي  اليهودية  ال�شكنية  باأحيائها  القد�ص  اأن  البنامج على  �شدد 

.
126

لـ”اإ�رشائيل”، وعلى رف�ص عودة الالجئني الفل�شطينيني اإىل ديارهم

ويف انتخابات الكني�شت ال�شابع ع�رش يف �شنة 2006، والكني�شت الثامن ع�رش يف 

�شنة 2009، وافق حزب العمل يف برناجمه االنتخابي على مبداأ الدولتني ل�شعبني، ودعا 

اإىل اإيجاد حّل نهائي، واإىل عدم اللجوء لالإجراءات اأحادية اجلانب اإال اإذا تعذرت متامًا 

كما  اأبدية لـ“اإ�رشائيل”،  فر�ص املفاو�شات. و�شدد على بقاء القد�ص املوحدة عا�شمة 

.
127

اأعلن رف�شه التفاو�ص مع ال�شلطة الفل�شطينية بقيادة حركة حما�ص

مقابالت  باراك يف  اإيهود  االإ�رشائيلي،  الدفاع  العمل ووزير  ويوجز زعيم حزب 

امل�شائل  من  حزبه  مواقف   2009 يناير  الثاين/  كانون  �شهر  خالل  ن�رشت  �شحفية 

املختلفة، حيث اأكد يف حديثه عن العملية ال�شلمية مع الفل�شطينيني اأن

على رئي�ص احلكومة اأن ي�شعى بال ريبة للتو�شل اإىل اتفاق مع جرياننا من 

خالل و�شع خطة اإ�رشائيلية لل�شالم االإقليمي ال�شامل ت�شمن الرتتيبات االأمنية 

وال�شيا�شية امل�شتوجبة... عندما يكون هناك �رشيك )فل�شطيني( ون�شعر باأن 

بتنازالت  اتفاقات، �شن�شطر التخاذ قرارات  اأن ن�شري معه نحو  اإمكاننا  يف 

تنازالت كهذه. وجمرد  اليوم يف  نبحث  اأن  ال�شواب  من  لي�ص  لكن  موؤملة. 

التداول يف ذلك بت�رشع و�شطحية ال يفيد.

و�شدد على اأن القد�ص “هي عا�شمة اإ�رشائيل، وهي مو�شوع مهم يف املفاو�شات 

وعن موقفه من حل  الفل�شطينيني”.  ت�شوية دائمة و�شاملة مع  اإطار  �شتجري يف  التي 
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الدولتني قال: “من اأجل الدفاع عن الهوية والطابع اليهوديني الإ�رشائيل هناك حاجة اإىل 

ت�شوية توؤدي اإىل اإقامة دولتني لل�شعبني”.

�شالم  اتفاق  يوفر  اأن  “يجب  باراك:  قال  اجلوالن  من  باالن�شحاب  يتعلق  وفيما 

حقيقي ردوداً لق�شايا كثرية يف جمال االأمن واالإنذار ونزع ال�شالح واملياه والتطبيع واأن 

ينعك�ص على لبنان وحزب اهلل... اإذا تو�شلنا اإليه �شندر�ص القيام بالتنازالت املوؤملة. بعد 

االنتخابات يكن الدفع باملفاو�شات ب�رشط اأن يكون التفاو�ص حول الرتتيبات االأمنية 

 .
وماهية ال�شالم موازيًا للمفاو�شات حول التنازالت االإقليمية”128

ويف خطابه اأمام موؤمتر هرت�شليا Herzliya Conference 2010 قال باراك: “اإنه اإذا 

مل نتو�شل مع الفل�شطينيني التفاق �شالم فاإن دولة اإ�رشائيل �شتتحول لدولة ثنائية القومية 

ال�شلطة  االأمني مع  للتن�شيق  بالن�شبة  اأما  اإفريقيا”.  لدولة عن�رشية مثل دول جنوب  اأو 

الفل�شطينية فقال باراك “نحن  ال نريد اأن نبقي دون ترتيبات اأمنية مع الفل�شطينيني”، 

واأ�شاف قائاًل: “لقد طراأ تغري يف ال�شلطة الفل�شطينية، ف�شالم فيا�ص جاء بتفكري فعلي 

لبناء اقت�شاد وموؤ�ش�شات للفل�شطينيني... اأنا اأوؤمن بالتعاون فلدينا م�شوؤولية حيال اأمن 

اإ�رشائيل، وكذلك امل�شتوطنون يقولون باأنف�شهم باأن حالة االأمن التي يعي�شونها االآن يف 

ال�شفة الغربية مل ي�شهدوها منذ �شنوات”. وفيما يتعلق بقطاع غزة قال باراك: “حكم 

حما�ص لقطاع غزة لن ي�شتمر واأمامنا عدة حتديات... فحما�ص ت�شيطر على غزة وهذا 

 .
االأمر يجب اأن يتغري”129
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اخلامتة

ال�شيا�شية  احلياة  تاريخ  يف  اأ�شا�شي  العب  جمرد  االإ�رشائيلي  العمل  حزب  يكن  مل 

�شناعة  واملتفرد يف  “اإ�رشائيل”،  لدولة  املوؤ�ش�ص  احلزب  كان  بل  فح�شب،  االإ�رشائيلية 

التاريخ  املوؤثرة يف  ال�شخ�شيات  اأبرز  ي�شم  ل�شنوات عديدة، كونه  اخلارجية  �شيا�شتها 

االإ�رشائيلي واأهمها كنب جوريون، وجولدا مائري، واإ�شحاق رابني وغريهم...

انطلق حزب العمل من مفهوم اال�شرتاكية ال�شهيونية، ومل تكن ق�شية كرثة االأ�شماء 

واالن�شقاقات والتحالفات التي عا�ص يف ظلها ذات تاأثري يف �شبغته ال�شيا�شية وكيانه 

التنظيمي. بل كانت اأيديولوجيا ال�شهيونية، واحللم ال�شهيوين الذي ن�شاأ على اأ�شا�شه 

الزعماء التاريخيون للحزب، وللدولة الحقًا، هي عناوين وجود احلزب مهما تعددت 

اأ�شماوؤه، وتركيباته التنظيمية كاملاباي اأو املعراخ اأو العمل اأو غريها.

لقد �شعى حزب العمل للتدثر بلبو�ص الي�شارية، دون اأن يطبق من مفاهيمها اأكرث 

من ال�شيا�شات االقت�شادية، التي ما لبث اأن تراجع عنها ليعتمد املنهج النيوليبايل متاهيًا 

مع تطور االأو�شاع. اإذ كانت الي�شارية موجة منا�شبة لدور ال�شحية الذي ينتف�ص من 

اأجل بقائه، والتي اأح�شنت ال�شيا�شة االإ�رشائيلية ا�شتغاللها منذ اإقامة “اإ�رشائيل”، وت�رشيد 

مبظهر  االإ�رشائيلية  الدولة  الإظهار  احلاجة  عن  ف�شاًل  اأر�شه.  عن  الفل�شطيني  ال�شعب 

ح�شاري عنوانه التعدد احلزبي ال�شيا�شي املحكوم ب�شقف الديوقراطية.

ومل تكن الق�شية الفل�شطينية اإال عاماًل مزعجًا ال�شتقرار ال�شيا�شة االإ�رشائيلية، فكان 

مة يف  حزب العمل، على الرغم من ادعاء ي�شاريته، هو القوة القائدة واملحركة واملنظِّ

احلروب العربية االإ�رشائيلية، اأو داعمًا لها على االأقل اإن كان يف مقاعد املعار�شة كما 

مبا  ال�شيا�شية  توجهاته  يك�شف  الذي  االأمر  1982؛  �شنة  يف  لبنان  اجتياح  يف  حدث 

يخ�ص ت�شوية الق�شية الفل�شطينية القائمة على ت�شوية مبفهوم �شهيوين ال يتعدى اإيجاد 

حل اإن�شاين للفل�شطينيني، اأو يف اأق�شاه اإيجاد كيان �شيا�شي فل�شطيني جمرد الأبعد احلدود 
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من اال�شتقاللية، اأو من احل�شول على احلقوق ال�رشعية، حتى تلك املن�شو�ص عليها يف 

مواثيق وقرارات االأمم املتحدة، والتي ا�شتمدت “اإ�رشائيل” اأ�شاًل �رشعيتها منها.

على الرغم من اأن اتفاق اأو�شلو، الذي لعب فيه حزب العمل دوراً اأ�شا�شيًا، اأوجد 

اأكرث من  يكن  اأنه مل  اإال  االإ�رشائيلي،  العربي  ال�رشاع  م�شرية  وخمتلفًا يف  منحى جديداً 

مدخل ا�شتطاع حزب العمل من خالله اإدخال منظمة التحرير الفل�شطينية والعرب يف 

دوامة �شيا�شية ال ت�شل اإىل حتقيق احلد االأدنى من احلقوق الوطنية لل�شعب الفل�شطيني، 

بينما ي�شتمر م�رشوع التهويد وم�شادرة االأر�شي الفل�شطينية.

العمل،  حلزب  ال�شيا�شي  والتخبط  التذبذب،  �شكل  كله،  ذلك  من  الرغم  على 

وتخليه التدريجي عن مبادئه وبراجمه الي�شارية، معامل تراجعه اإىل حد االنهيار. ف�شكلت 

التي  اال�شتقاالت  اأو  كاديا،  ت�شكيل حزب  عند  بداأت  والتي  االأخرية،  االن�شحابات 

اأخرجت العديد من كوادر احلزب كاأوفري بين�ص-باز واأبراهام بورغ وعمرام مت�شناع، 

بداية  فيه،  االأبرز  وال�شخ�شية  احلزب،  رئي�ص  باراك،  اإيهود  ان�شحاب  اإىل حد  لت�شل 

تدل ا�شتطالعات الراأي فيها اأن حظوظه ال  “دولة”،  اأ�ش�ص  لنهاية دراماتيكية حلزب 

اليمينية  اأفرادها ييلون لالأحزاب  بيئة �شهيونية بات معظم  تزيد عن �شتة مقاعد، يف 

والدينية املتطرفة.

ال�شيا�شي  النظام  يف  حقيقي  حتول  حدوث  اإمكانية  عن  الت�شاوؤل  ياأتي  وهنا 

احلالية  ال�شبغة  هو  حقيقي،  يني  بني  ال�شيا�شية  الفوارق  عهد  فيه  يبز  االإ�رشائيلي، 

بجمهور ناخبيها وكتلتها الديوغرافية االأكب، وي�شار حقيقي يولد على  لـ“اإ�رشائيل” 

اأنقا�ص حزب العمل، بداأت مالحمه تت�شكل من خالل دعوات الإحياء هذا الي�شار، من 

منطلق احلفاظ على وجود “اإ�رشائيل”، كدولة حتظى بال�رشعية الدولية، من خالل اإقرار 

اأقل املمكن من حقوق ال�شعب الفل�شطيني، الكفيل باإبعاد �شبح خيار الدولة الواحدة 

ال�شهيوين. ويزيد من  امل�رشوع  باإنهاء  الدولة وتنذر  يهودية  تهدد  التي  القومية،  ثنائية 

املخاطر من وجهة النظر االإ�رشائيلية ما يحدث من حتوالت �شيا�شية، اأو اإرها�شات لها 

يف العامل العربي، من املمكن اأن تقلب موازين القوى على املدى املتو�شط والبعيد.
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