
 

 پژوهشگاه علوم انساني و هطالعات فرهنگي، جستارهاي سياسي هعاصر
 11 – 39، 7931 پاييز، سال نهن، شوارة سوم

 
 

 رصیم صهيونيستی سياست خارجی بز تأثيزگذارعوامل تحليل 
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 اصغر افتخاري

  

  ييباباابوالفضل 
 چکيده

 ؛ٌياس   ٔاي غيبغز خبزػي ٞس ثبشيٍسي ثب سٛػٝ ثٝ ٘مؽ ْٛأُ ٌٛ٘ابٌٛ٘ي ؾاىُ   
ثٙبثسايٗ ؾٙبخز، سحّيُ ٚ ٔديسيز ٔٙبغات زتشبزٞاب  ز ْسقاٝ غيبغاز خابزػي      

ثب سٛػٝ ثٝ  ؾٕٙي زضيٓ قٟيٛ٘يػشي ثب ػٕٟاٛزي  . ٘يبشٔٙد ؾٙبخز ايٗ ْٛأُ اغز
سب ٘مؽ ْٛأُ ٔاروٛز  ز غيبغاز خابزػي اياٗ زضيآ       آيد ٔياغالٔي ايساٖ، الشْ 

ٝ ٞدف ٔمبِاٝ ابناس   . ٌيس  لسازٔٛز  ثسزغي ٚ سحّيُ  سكاٛيسي ّْٕيابسي اش    ازائا
آٖ ثاٝ وابز    ٞابي  غيبغزغيبغز خبزػي ايٗ زضيٓ اغز سب  ز ٔمبْ ٘مد ٚ ٔمبثّٝ ثب 

ٝ ثب ايٗ سٛقيف ٔمبِٝ ابناس  ازاي إٞياز وابزثس ي ثاٛ ٜ ٚ     . ٌستشٝ ؾٛ   ياٛز  ثا
ٓ ثاس   سأطيسٌاراز ْٛأاُ  وٝ  دس اش  ٔي غؤأَؿخف ثٝ ايٗ  غيبغاز   غابشي  سكإي

 ز اياٗ   ،سأطيسٌاراز ْٛأاُ  ثب سٛػاٝ ديیيادٌي    ؟ا٘د ودْزضيٓ قٟيٛ٘يػشي  يخبزػ
ٚ ثاب وٕاه زٚؼ    وٝ غابخشبزي نٙادٚػٟي  از    زٚش٘بٔدَ اش دطٚٞؽ ثب اغشفب ٜ 

واٝ    ٞاد  ٔاي ٘شبيغ سحميك ٘ؿابٖ   .ا٘د ؾدٜؾٙبغبيي  ْٛأُايٗ  ،يسحّيّ –سٛقيفي 
واٝ   ٌيس٘د ٔينٟبز ْبُٔ اقّي ؾىُ  سأطيسارثب سٛػٝ ثٝ غيبغز خبزػي ايٗ زضيٓ 

 .(غيسا٘ػب٘ي) «غبخشبزي»ٚ « ا٘ػب٘ي»، «ٔٙصِشي»، «ازني»ْٛأُ : اش ا٘د ْجبزر
غيبغاز،   ي،زٚش٘ب، غيبغاز خابزػ   ػيٕص اغسائيُ، زضيٓ قٟيٛ٘يػشي،: ها کليدواصه
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 مقدمه.1
ْٛأاُ ٔخشّاف    ساأطيس وؿٛزٞبي ٔخشّاف ػٟابٖ سحاز     غيبغز خبزػي: يسح ٔػئّٝ

٘يػز؛ أب ٚيطٌي  ٔػشظٙبزضيٓ قٟيٛ٘يػشي ٘يص اش ايٗ لبْدٜ .  اخّي ٚ خبزػي لساز  از 
ايٗ زضيٓ آٖ اغز وٝ اش ايض ٔؿسْٚيز اغاشمساز ٘يبتشاٝ ٚ  ازاي نابِؽ     تس  ٔٙحكسثٝ

ٕٞايٗ أاس ٔٛناِٛ غيبغاز خابزػي زضيآ       . ٞٛيشي ٚ أٙيشي  ز ػٟبٖ اغاالْ اغاز  
 .ب ادٚ ي  ؾٛاز غبخشٝ اغزقٟيٛ٘يػشي زا ديیيدٜ ٚ س

ٝ اياض ُ٘اسي    اش .اش اٞداف اغز  ٚ غشٝدطٚٞؽ ابنس  ازاي : ٞدف  يادٌبٞي   ازائا
كٕيٓ غابشي  ز غيبغاز   اش ٘حٜٛ س سسي ؾفبفسب ثشٛا٘د ؾٙبخز  ٕ٘بيد ٔيػبّٔ زا  ٘جبَ 

اش ايض وبزثس ي، سمٛيز سٛاٖ وبزؾٙبغي  ز ايٗ . ٕ٘بيد خبزػي زضيٓ قٟيٛ٘يػشي ازائٝ
 آٔياص  ٔخابيسٜ  ٞابي  غيبغاز ثساي ؾٙبخز ٚ ٔمبثّٝ ثب  ٌيس٘دٌبٖ سكٕيٓه ثٝ اٛشٜ ٚ وٕ

 .زضيٓ قٟيٛ٘يػشي زا ٔدُ٘س  از 
سحاٛالر ًٔٙماٝ ٚ    زضيآ قٟيٛ٘يػاشي  ز   ٔٙفاي  ٘ماؽ ثب سٛػٝ ثٝ : إٞيز ٚ نسٚزر

اياٗ زضيآ    ياياساٖ، تٟآ غيبغاز خابزػ    ػٕٟٛزي اغالٔي ثب  ٔجٙبيي ٚ ٔػشٕس  ؾٕٙي
 . ٞد ٔيثب آٖ زا ثٝ ٔب  ٔؤطسأىبٖ ٔديسيز ٚ ٔمبثّٝ  نساوٝاغز؛  زاٞجس ي ازاي إٞيز 

٘ابلف ٚ ياب ٘ب زغاز  ز     ٞبي غيبغزثٝ ايٗ ٔٛنِٛ ٟٔٓ ثٝ اسخبذ  سٛػٟي وٓيستي  اش
ًّٔات ثيابٍ٘س    ايٗ . از  دي  زوٝ اسالف ٔٙبثّ زا  ؾٛ  ٔئمبثُ زضيٓ قٟيٛ٘يػشي ٔٙؼس 

 .اغز ٔٛنِٛنسٚزر دس اخشٗ ثٝ ايٗ 
اش  ٞاب   ا ٜٚزي ٌاس ا  يٚ ٔحممابٖ ثاسا   ثاٛ ٜ  سحّيّي –سٛقيفي  اش ِِ٘ٛٝ مبايٗ ٔ: زٚؼ

 ٞاب   ا ٜاِجشٝ ثساي اتصايؽ  لز  ز . ا٘د ٕ٘ٛ ٜاغشفب ٜ  اي وشبثخب٘ٝ هيزٚؼ اغٙب ي ٚ سىٙ
 ٞب  ا ٜثساي سحّيُ  .غٓي ؾدٜ اش ٔٙبثّ اِٚيٝ وٝ ثٝ شثبٖ ْجسي ٘ٛؾشٝ ؾدٜ اغشفب ٜ ٕ٘بيٙد

 ز اياٗ زٚؼ ياه ُ٘سياٝ واٝ اش      .٘يص اش زٚؼ سحّيُ ُ٘سيٝ ٔجٙاب اغاشفب ٜ ؾادٜ اغاز    
 ز  ٞاب   ا ٜػبٔٓيز ٚ وبزثس  ثباليي  ز ٔٛنِٛ ثسخٛز از اغز، ا٘شخبة ؾادٜ ٚ غاذع   

ايٗ ٔمبِٝ ُ٘سيٝ سحّيُ نٟبز غًحي زٚش٘اب ا٘شخابة ؾادٜ      ز .ٌس   ٔيلبِت آٖ سحّيُ 
 .اغز سس ػبّٔسٓد  غًٛح سحّيُ اش غبيس ُ٘سار ٔؿبثٝ ٔشٕبيص ثٛ ٜ ٚ  ثٝ  ِيُاغز وٝ 
ٓ  ايٗ سحميك ْٛأاُ    ز٘شيؼٝ:  غشبٚز  ز خابزػي زضيآ   بغا غابشي غي  ٔاؤطس  ز سكإي

« غيسا٘ػاب٘ي »ٚ « ا٘ػاب٘ي »، «ٔٙصِشاي »، «ازناي » قٟيٛ٘يػشي  ز لبِت نٟبز ٌسٜٚ اقاّي 
 .ا٘د ؾدٜؾٙبغبيي ٚ ٔٓستي 

٘ٛؾاشٝ  ي زضيٓ قٟيٛ٘يػاشي   ز ٔٛز  سحّيُ غيبغز خبزػ ّفئخشسبوٖٙٛ ٔٙبثّ : ديؿيٙٝ
 :اقّي لساز ا   ٚ غشٝزا  ز  ٞب آٖ سٛاٖ ٔيوٝ  ؾدٜ اغز
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ٔٙبثٓي وٝ ٔٛنِٛ ٔحٛز٘د ٚ سالؼ  از٘د سب غيبغز خبزػي زضيٓ قٟيٛ٘يػشي . ٘خػز
ٖ  ٔي خكٛـايٗ   ز .زا  ز ٔٛنْٛبر خبقي سجييٗ ٚ يب ثسزغي ٕ٘بيٙد  ثاٝ آطابزي   ساٛا

 .اؾبزٜ  اؾاز  (1394)ٚ  ٞؿيسي ٚ ٔؿشبلي  (1386)ٕٞیٖٛ ابػي يٛغفي ٚ اغالٔي 
ٝ سٛػٝ ثٝ زٚيىس  ايٗ ٔحممابٖ   ثب يجيٓاي ثسزغاي ٔاٛز ي ْٛأاُ ٚ ؾٙبغابيي       ياٛز  ثا

 .ايض اش ٘ٛؾشبز ابنس ٔشٕبيص٘د يٗاش ا ز  غشٛز وبز ٘جٛ ٜ ٚ  ٞب آٖسؼٕيٓي 
ٗ  ٔدُ٘س سأطيسٌرازٔٙبثّ ثسزغي ْٛأُ ايٗ  ز .  ْٚ ٘اِٛ  خكاٛـ   ثٛ ٜ اغز أب  ز ايا

 ثاٝ ٕٞايٗ خابيس   . خبقي اش ْٛأُ ثسزغي ؾدٜ ٚ زٚيىس  ػابّٔ ٔادُ٘س ٘جاٛ ٜ اغاز    
. ٌاس    ٔي٘ٛؾشبز ابنس اش ايض ٌػشسٜ ْٛأُ ٔٛز  ثسزغي اش ايٗ  غشٝ اش ٔٙبثّ ٔشٕبيص 

 ٌيّجاٛا  ،(1387)دٛزاػاٗ   ،(1381)شُ٘ؿٗ ، (1387)ًِفيبٖ ثٝ آطبز  سٛاٖ ٔي ازسجبو  زايٗ
اؾبزٜ ٕ٘ٛ  وٝ ثيؿشس ثاس ٘ماؽ ْٛأاُ خابزػي  ز غيبغاز       (1393)آٞٛيي  ٚ (1387)

وابَٕي ٚ  اخاٛاٖ   ،(1395) يٌٛ زشزا   از٘د؛ ٚ يب آطبز سأويدخبزػي زضيٓ قٟيٛ٘يػشي 
ثاس   وٝ ثيؿاشس  (1386) قجسيٚ ثبالخسٜ  (1395)ػالَ دٛز ٚ ًِيفي ٘يب  ،(1390)ْصيصي 

واٝ ٔمبِاٝ ابناس اش اياض      ؾاٛ   ٔيثب ايٗ سٛنيح ٔؿخف  . از٘د سأويدْٛأُ  اخّي 
 .اغزاش ٔٙبثّ ديؿيٗ ٔشٕبيص  يزٚ ػبٔٓزٚيىس  
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واٝ   ؾٛ  ٔيثس آٖ ٔبّ٘ اش آٖ  سأطيسٌرازديیيدٌي غيبغز خبزػي ٚ سٓد  ْٛأُ  اٌسنٝ
وٝ ثسخاي اش ٘ٛيػاٙدٌبٖ    اي ٌٛ٘ٝ ثٝ، ثٝ ؾٙبخشي ػبّٔ اش آٖ  غز يبتز غب ٌي ثٝثشٛاٖ 

أب ثبيد سٛػٝ  اؾز زتشبز ثبشيٍساٖ  ز  ٚ لبِت   ؛ٕ٘بيٙد ٔيايٗ ٞدف زا  ؾٛازيبة سّمي 
ثسخي ٔٙشػت ثٝ اغشساسطي والٖ يه وؿٛز ثٛ ٜ ٚ ثسخي  يٍس : ؾٛ  ٔئخشّف سٓسيف 

ي اغشساسطي وّي ٚ سغييس٘بدريس اغز ٚ نسٚزر ٚ ياسح وّا  . ؾٛ٘د سبوشيه ٔحػٛة ٔي
وٙد، ِٚي سبوشيه ثبشي  ز  زٖٚ ٔياداٖ اغاز    زغيدٖ اش ٘مًٝ اِف ثٝ ة زا ٔؿخف ٔي

-105: 1384اتشخابزي،  ) ٞاد   ٚ نٍٍٛ٘ي زغيدٖ اش اِف ثٝ ة زا ٔٛز  ثحض لساز ٔاي 
وبز يه ٔحمك  ز ّٚٞٝ اَٚ ثبشؾٙبغي ٚ سٕييص سكإيٕبر ٔاسسجى ثاب سبوشياه اش     (. 126

ديیيدٌي غيبغز خبزػي زا  سٛاٖ ٔي سسسيت ايٗ ثٝ .ٔٛاز  ٔسثٛو ثٝ اغشساسطي والٖ اغز
آٖ ٕٞاٛاز ٕ٘اٛ ؛ زٚيىاس ي واٝ  ز      ػب٘جٝ ٕٞٝوٕشس ٕ٘ٛ ٜ ٚ زاٜ زا ثس ؾٙبخز ػبّٔ ٚ 

 .زْبيز ؾدٜ اغز خٛثي ثٝاٍِٛي سحّيّي زٚش٘ب 
ٝ  زٞيبتز  غٝ   زٖٚ  ز زا خبزػي  غيبغز  ٞبي ُ٘سيٝ  سٛاٖ ٔياش ايٗ ُٔٙس   زٚؼ ؾٙبغاب٘

ٓ ( ثس  يبٖٔ) ٔاخشّى ٚ خس  والٖ، ٖ  زٞيبتاز   ز واس ؛  سمػاي ٝ  وؿاٛزٞب  واال ٖ  ثاا  ْٙاٛا
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ٖ  إُِّ ثيٗ ُ٘بْ اقّي واٙؿٍس ٝ  ؾاٛ٘د  ٔاي   ٔحػاٛة  ثاايّيبز    ٞابي  سااٛح  ٕٞیاٛ  واا
 زٚي  ثاس   ٞب آٖ نسخؽ  ناٍٍٛ٘ي ثس  ِرا ٚ  ؾٛ   ٔحػٛة  يىػبٖ ٞب آٖ  زٚ٘اي ٔابٞيز

ُ   ز ؛(130: 1384 ،شا ٜ يفغ) ٘داز  سأطيس إُِّ ثيٗ ثيّيبز  ٔيص ٝ  خاس   زٞيبتاز  ٔمبثا  ثا
 ٘ٛيػاٙدٌب٘ي  أب اغز؛ « ِٚز» ثسزغي  ٘جبَ ثٝ ٚ وٙٙد ٔي سأويد وؿٛزٞب  اخّي غبخشبز
ٝ  ثاساي  والٖ ٚ خس  سحّيُ  غًح   ٚ ٞس اش اغشفب ٜ  دي  ز زٚش٘ب ٕٞیٖٛ ُ  سؼصيا  ٚسحّيا
ٝ  ديؽ» ثب٘بْ اي ٔامبِٝ ٘ٛؾشٗ ثب زٚش٘ب ٞػشٙد؛  خبزػي غيبغز  «خابزػي  غيبغاز  ُ٘سيا

 ز اياٗ  ِرا  (.Rosenau,1971: 96-97) لساز ا  ثسزغي ٔٛز  زا والٖ ٚ خس  غًح  ٚ ٞس
ٝ  سٛػٝ  ِيُ ثٝ زا زٚش٘ب سئٛزي ديؽ يب زٚش٘ب ػيٕص سحّيّي اٍِٛي دطٚٞؽ، اش   ٚ ٞاس  ثا

ٛ  ايٗ. ثسٌصيديٓ دطٚٞؽ ايٗ سحّيّي نبزنٛة ْٙٛاٖ ثٝ والٖ ٚ خس  غًح ٗ  اٍِا  ثٟشاسي
ٖ  ٞابيي   ِٚاز  زتشبزٞبي سفػيس ثساي لبِت ٓ  ٕٞیاٛ  ٞابي  ٚيطٌاي  ثاب  قٟيٛ٘يػاشي  زضيا

 ٚ خاٛ   ػبيٍابٜ  افٍ ثساي قٟيٛ٘يػشي زضيٓ ٚلفٝ ثي سالؼ. ؾٛ  ٔي ٔحػٛة ذوسؾدٜ
ُ  سكإيٕبر  ؾديد ٚاثػشٍي ٔٛػت ًٔٙمٝ،  ز سغييس ٌػشس ٜ أٛاع ٔديسيز ٝ  اغاسائي  ثا
 سغييس اغز؛ ٔٙٛاَ ٕٞيٗ ثٝ اٚنبِ ٘يص إِّّي ثيٗ ٔحيى  ز. اغز ؾدٜ اي ًٔٙمٝ سحٛالر

 اسحب يٝ ٔشٙبلم ثٓهبً سكٕيٕبر يب ٚ ابوٓ اصة سغييس ثب آٔسيىب ٞبي إبيز غجه  ز
 ؾدٜ ػٟب٘ي سحٛالر ثٝ زضيٓ ايٗ ٞبي غيبغز ٚاثػشٍي ٔٛػت زضيٓ، ايٗ لجبَ  ز ازٚدب
ٖ  غيبغاز  شيسا؛ اغز ُ  ٌارازا ٝ  اغاسائي ٓ  وا ٝ  زضيٕاي  زا خاٛ   زضيا ٝ  ٔشىاي  ٚ ٚاثػاش  ثا

 اٚالً داع . ٘داز٘د غسة ؾسايى ثب خٛ  سًجيك ػص زاٞي ثيٙٙد، ٔي غسثي  َٚ ٞبي إبيز
 خابزػي  ٔحيى طب٘يبً ٚ لساز ا   ليك ًٔبِٓٝ ٔٛز  زا وؿٛز ايٗ ديیيدٜ  اخّي ٔحيى ثبيد

 .وس  ًٔبِٓٝ زا زضيٓ ايٗ ٞبي غيبغز ثس سأطيسٌراز
اٌسنٝ ديؽ سئٛزي ػيٕص زٚش٘ب ثساي سػٟيُ ًٔبِٓٝ سًجيمي غيبغز خبزػي وؿاٛزٞبي  

اش ايٗ نٟابزنٛة سحّيّاي  ز ٔمبيػاٝ ٚ سفػايس      سٛاٖ ٔئخشّف يسااي ؾدٜ اغز أب 
ٞابي ٔخشّاف    ٛلٓياز غيبغز خبزػي يه وؿٛز ٚااد  ز يَٛ شٔبٖ ٚ  ز ٔٛاػٟٝ ثب ٔ

ثاس سادٚيٗ    سأطيسٌاراز ٔٙابثّ   زٚش٘اب  .(61: 1388تيسٚشآثاب ي،    ٞماب٘ي )٘يص اغشفب ٜ وس  
غاًح ازناي    .اَٚ :وٙد ٔي ز نٟبز  غز ثٙدي ثسزغي غيبغز خبزػي يه وؿٛز زا 

ٗ ػبيٍبٜ وؿٛز  ز ُ٘بْ )ٙصِشي ٔ.  ْٚ، (ٔٛلٓيز غسشٔيٙي يه وؿٛز) ُ  ثاي ْ ، (إِّا  .غاٛ
 زٚش٘اب  (.165: 1384لاٛاْ،  )غيسا٘ػب٘ي غبخشبزي يب ٕٞبٖ ْٛأُ  .نٟبزْ، ْٛأُ ا٘ػب٘ي

 سأطيسٌراز ٞي ثٝ غيبغز خبزػي  ٔػشمالً زٚي ؾىُ وٝ ٞسيه اش ْٛأُ ٌيس  تسل ٔي
سٛا٘اد ٚػاٜٛ    خاٛثي ٔاي    ز وٙبز يىديٍس يه ٔحمك ثٝ ٞب آٖاغز ٚ اش سؼٕيّ ٚ ًٔبِٓٝ 

ٖ  ٔي زٚالّ  .ٔشفبٚر غيبغز خبزػي ٚ زتشبزٞبي غسش ٜ اش يه  ِٚز زا ثبشؾٙبغد  ساٛا
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 ثاٝ غاٛيي  ٞب سٓجيس وس  واٝ ٞسياه زتشبزٞابي  ِٚاز زا     اي اش ثُس از زا ثٝ ٔؼْٕٛٝ ٞب آٖ
. ٌيس٘اد  وؿٙد، ٌبٞي  ٚ ثس از وبٔالً ٞٓ غٛ ٞػشٙد ٚ ٌبٞي  ز سمبثُ ٔػشميٓ لساز ٔاي  ٔي

ٌب٘ٝ تٛق ياب   ٘شيؼٝ ٟ٘بيي غيبغز خبزػي ٚ سكٕيٓ اسخبذؾدٜ، ابقُ سهبزة ٔٙبثّ دٙغ
اياٗ   سأطيسٌارازي ثساي تٟٓ ثٟشس، ٘اِٛ ّْٕىاس  ٚ    .ٞبغز ثٝ ْجبزسي ثسآيٙد ثس ازٞبي آٖ

ُ (Campbell) ثٝ ٌفشٝ وٕخ ثُ. ثٝ يه غيػشٓ سؿجيٝ وس  سٛاٖ ٔيْٛأُ زا  ، ، ايٗ ْٛأا
غبشي ٞػشٙد ٚ زتشبز غيبغاز خابزػي، خسٚػاي اياٗ غيػاشٓ       ٚزٚ ي غيػشٓ سكٕيٓ

يٓٙي زتشبزٞبي يه  ِٚاز ٚ غيبغاز خابزػي آٖ ٚاثػاشٝ ثاٝ اياٗ        ؛ؾٛ  ٔئحػٛة 
ػي ٔشغياسي  ٔػشمُ ٔحػٛة ؾادٜ ٚ غيبغاز خابز    دع ايٗ ْٛأُ ٔشغيس. غزاأُ ْٛ

 .(Kegley, 1982: 56)زٚ   ٚاثػشٝ ثٝ ؾٕبز ٔي
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 ارضي عاهل .9-7
 ئٟٕي  از  وٝ غيبغز خابزػ  ٞبي ٚيطٌيػغساتيبيي  ٔٛلٓيزتّػًيٗ اؾغبِي اش ُ٘س 

يٗ اؾغبِي  ز ٘مًٝ اسكبَ غاٝ لابزٜ   تّػً؛  ٞد ٔيلساز  سأطيسزا سحز  قٟيٛ٘يػشيزضيٓ 
ٝ   ثٝ غٕز ازٚدب تبزظ خّيغثس غس ٔػيس ا٘شمبَ ٘فز اش  ٚآغيب، ازٚدب ٚ آتسيمب   لاساز ٌستشا

 .ايٗ ٔػيس زا وٙشسَ وٙاد  سٛا٘د ٔيِرا وؿٛزي وٝ  ز ايٗ ًٔٙمٝ اهٛز  اؾشٝ ثبؾد . اغز
اش ِحابٌ تسٍٞٙاي ٚ   ؛ ؾاٟسي واٝ   يب اٚزؾاّيٓ اغاز   إِمدظ ثيزؾٟس  ، يٍسٟٔٓ   ِيُ

 ٞابي  ثّٙادي . ٚ اغالْ ثػيبز اابئص إٞياز اغاز    ٔػيحيزٔرٞجي ثساي غٝ  يٗ يٟٛ ، 
آة ابئص إٞيز اغز  ز ايٗ ٔسش ٔٙبيك اؾاغبِي ٚ   سأٔيٗػٛالٖ ٘يص وٝ اش ُ٘س ُ٘بٔي ٚ 

ْٕادٜ سكإيٓ    ٞابي  ٍ٘سا٘يأٙيشي يىي اش  ٞبي  غدغٝاش غٛي  يٍس،  .غٛزيٝ لساز  از 
٘بؾي اش ٔحبقاسٜ ثاٛ ٖ اياٗ زضيآ  ز      ٞب ٍ٘سا٘يايٗ  .ثبؾد ٔيغبشاٖ زضيٓ قٟيٛ٘يػشي 

ُ٘بٔي ؾيٓي ٚ غٙي ٚ وؿٛزٞبي ْسثاي  يٍاس اغاز واٝ اش      ٞبي ٌسٜٚٔيبٖ تّػًيٙيبٖ، 
ِرا سكٕيٓ غابشاٖ اغاسائيّي،   . ا٘ؼبْ  ا ٜ اغز ٞب آٖػًٙ زا ثب  6سبوٖٙٛ  سأغيػؽشٔبٖ 

  زثاٝ ٕٞايٗ ُٔٙاٛز    .  ا٘ٙاد  ٔيساف خٛ  زا ٔحيًي خكٕب٘ٝ، ٘بًٕٔئٗ ٚ تسّاز ٔحيى اي
 وشسيٗ أٙيشاي اياٗ   ٚ ا٘دوي دع اش سؿىيُ  ِٚز قٟيٛ٘يػشي،  ٞٝ دٙؼبٜ ٔيال ي  آغبش
 وٙاد  ٔاي ، اْالْ ؾد؛ ايٗ  وشسيٗ اْالْ لزٚ ٚشيس ٘خػزسٛغى  ٚيد ثٗ ٌٛزيٖٛ،  زضيٓ

ْسثي ٚ اغالٔي ايساف خٛ  زا لبّ٘ غبش  ساب ٔٛػٛ ياز    ٞبي  ِٚزوٝ اغسائيُ ثبيػشي 
ثفٟٕب٘ٙد وٝ ٞيچ زاٞي ثساي ٘ابثٛ ي  ِٚاز    ٞب آٖايٗ زضيٓ زا ثٝ زغٕيز ثؿٙبغٙد ٚ ثٝ 

وٝ ايٗ زضيٓ اش شٔبٖ سؿىيُ  اي ٔػئِّٝرا  .(2014:2، ושאול שי אלכס מינץ) اغسائيُ ٘يػز
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 ياب أهابي  ثسسسي ُ٘ابٔي  وٝ ثب اغشفب ٜ اش خٛ  سبوٖٙٛ ثٝ  ٘جبَ آٖ ثٛ ٜ اغز ايٗ اغز 
 زغٓ ّْي .وٝ  ز ٔٓسل آٖ لساز  از  زٞبيي ديدا وٙد أٙيشي قّح، اش خًسار ٞبي ديٕبٖ

٘ؿبٖ  ا  واٝ اغاسائيُ  ز زغايدٖ ثاٝ اياٗ       2006ٚ  1982، 1973 ٞبي ػًٙايٗ سالؼ، 
ىاٝ اش خابزع   اغسائيُ ْالٜٚ ثس ايٙ(. 2: 2011إِػيسي، )خٛاغشٝ خٛ  ٘بسٛاٖ ثٛ ٜ اغز 

ٝ ثب ايؼب  ا٘شفبنٝ تّػًيٗ،  ز  اخُ ٘يص ٘شٛا٘ػاش اش ٔسشٞبي خٛ  ٔٛز  سٟديد لساز  از ، 
ساب شٔاب٘ي واٝ اغاسائيُ  ز  اخاُ      (. 1: 2011اثٛؾاسح،  )وٙد  سأٔيٗٛ  زا أٙيز خ اغز

 ز أٙيز ثبؾد؛ دع  ز ايٗ ابِز ثبياد ثاب    سٛا٘د ٕي٘ ٌبٜ ٞيچلساز  از   زيبيي اش  ؾٕٗ 
 اقاًالح  ثٝايٗ ٞٓ نيصي ٔشفبٚر اش ُْٕ سبوشيىي . خٛ  آؾشي وٙد ايساف ٘يبي ْسة 

اٌاس  . آغابش واس ٜ ثٛ ٘اد    1993قّحي اغز وٝ اغحبق زاثيٗ ٚ ؾايٕٖٛ داسش  ز غابَ    
ٞابي  ، ٔؼجٛز اغز أشيبشخٛاٞد ٔيآؾشي ثب  زيبي  ؾٕٗ ايساف خٛ  زا  اميمشبًاغسائيُ 

 (.53-52: 1395يحيي، )ثصزٌي زا ثدٞد 
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ثساي ثسزغي ايٗ ْبُٔ ثبيد ثٝ اثٓب  ٔخشّف ٔٙصِشي وٝ ايٗ زضيٓ  ز دي آٖ اغاز اؾابزٜ   
 :اش ا٘د ْجبزر اؾز وٝ 

 
 اقتصاد .3-2-1

 ز اْشجابز ٚ ػبيٍابٜ    سأطيسٌاراز ْٛأُ الشكب ي يىي اش ْٛأاُ ٟٔآ ٚ   ؾىي ٘يػز وٝ 
دٙؼابٜ   ٞابي   ٞٝ ز اثشداي سؿىيُ  ِٚز قٟيٛ٘يػشي ٚ  ز . ٞس وؿٛزي اغز إِّّي ثيٗ

الشكاب ي اياٗ   غابال٘ٝ  زؾاد  ( שקל)ُ ى شيب  ؾ ا  ٞبي دس اخزٚ ؾكز ٔيال ي ثٝ ّْز 
ٚ وٕاي لجاُ اش آغابش ػٙاً      1967غابَ  .  زقد ثٛ  10غبَ ادٚ   12زضيٓ  ز يَٛ 

، ايٗ زضيٓ ثٝ ّْز سِٛيد انبتٝ ثس ٘يبش  نبز وػاب  ٚ زواٛ  ؾاد؛ أاب ثٓاد اش      زٚشٜ ؾؽ
اياٗ  ٚزٜ زواٛ  ٘ياص    ايؼب  ثبشازٞبي ػديد، اؾغبِي ٚ  ٞبي غسشٔيٗػًٙ ٚ ثب ٌػشسؼ 

ػٙاً، ٘ػاجز ٔيابٖ ٚاز ار ٚ     ٞبي ٞصيٙٝ، ثٝ ّْز اتصايؽ 1973 ز ػًٙ . دبيبٖ يبتز
ساٛزْ ٚ وابٞؽ ازشؼ داَٛ اياٗ     ٔٙؼس ثاٝ   سغييس يبتز ٚ سٛػٟي لبثُقب زار ثٝ ٔمداز 

ثحساٖ ثٛزظ ٚ وابٞؽ ازشؼ غاٟبْ    ٌيسي ؾىُٔيال ي ٘يص ثب  1983 ز غبَ . زضيٓ ؾد
آٔسيىاب ٚ   ٞابي  وٕاه أاب ثاب    ؛ ز يه زٚش، ٔيّيبز ٞب  الز ناسز الشكاب ي ايؼاب  ؾاد    

ٔياصاٖ ساٛزْ    1985الشكب ي ايٗ وؿٛز، زضيٓ قٟيٛ٘يػشي سٛا٘ػز  ز غبَ  ٞبي غيبغز
 90 ز  ٞاٝ  .  زقاد ثسغاد   6ثاٝ زؾاد الشكاب ي     1990ا وبٞؽ  ا ٜ ٚ  ز غبَ خٛ  ز
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 ٞابي  ٟٔابػسر ٔيال ي ٚ  ز تهبي وٙفسا٘ع قّح ٔب زياد ٚ زٚ٘اد قاّح ٚ ٕٞیٙايٗ     
 .اؾغبِي، الشكب  اغسائيُ ثٝ طجبر زغيد ٞبي غسشٔيٗؾٛزٚي ثٝ غٕز  ٌػشس ٜ اش

كاب ي زضيآ قٟيٛ٘يػاشي    ٔيال ي، يه  ٞٝ زؾد الش 2000ثب آغبش ا٘شفبنٝ  ْٚ  ز غبَ 
اغاسائيُ ثاٝ    2010 ز غاذشبٔجس  . ُ  ز ثساثس  الز وابٞؽ يبتاز  ى ٔشٛلف ؾد ٚ ازشؼ ؾ 

غبشٔبٖ ٕٞىبزي ٚ سٛغٓٝ الشكب ي ديٛغز ٚ ثب اسحب يٝ ازٚدب، آٔسيىب، سسويٝ، ٔىصياه،  
اغاسائيُ  ز   2012 ز غابَ  . وب٘ب ا، از ٖ ٚ ٔكاس سٛاتمٙبٔاٝ سؼابزر آشا  زا أهاب واس      

 ز . زا وػات واس    187اش  16ؾبخف سٛغٓٝ ا٘ػب٘ي سٛغى غبشٔبٖ ُّٔ زسجٝ  ثٙدي زسجٝ
 4ثٝ ّْز إّٝ ايٗ زضيٓ ثٝ غصٜ، سِٛيد ٘بخبِف ّٔي ايٗ وؿاٛز ثاٝ ٔياصاٖ     2014غبَ 

ثادٞي خابزػي ٚ ثيىابزي     اشػّٕٝالشكب  اغسائيُ  نبز ٔؿىالسي .  زقد وبٞؽ يبتز
 زقاد   19اادٚ   ٌصازؼ ا ازٜ ثيٕاٝ اغاسائيُ   ثس اغبظ (. 2014، اؾشيٛي) ثبؾد ٔي٘يص 

 زقاد اغاز    51 ز ٔيبٖ اْساة ادٚ  وٝ ايٗ ٔيصاٖ  وٙٙد ٔي ز تمس ش٘دٌي  ٞب اغسائيّي
 (.2015، המוסד לביטוח לאומי)

 ز نٙد غبَ اخيس ٚنٓيز الشكب ي ايٗ زضيٓ ثٟجٛ ي ٘ػجي يبتشٝ اغز؛ سِٛيد ٘بخابِف  
ٚ ازشؼ ؾ اى ُ  ز   زقادي   1887ي زؾد 2015سب  2010 ٞبي غبَّٔي اغسائيُ  ز ثبشٜ 

ٕٞیٙايٗ آٔبزٞابي الشكاب ي    . سؼسثٝ واس ٜ اغاز   زقدي زا  26ٔمبثُ  الز ٘يص زؾدي 
ٚنٓيز ثٟشسي زا ٘ػجز ثٝ ثبشٜ  2017سب  2016وٝ الشكب  اغسائيُ  ز ثبشٜ   ٞد ٔي٘ؿبٖ 
، اتاصايؽ  يىاي اش ْٛأاُ اياٗ زؾاد الشكاب ي      . اؾاشٝ اغاز   2015سب  2011 ٞبي غبَ
 (.2017اثُٕٛ٘، ) ز تٙبٚزي ْٙٛاٖ ؾدٜ اغز  ٌرازي غسٔبيٝٚ  ٚزي ثٟسٜ
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ساب ثاب ٔحبقاسٜ ُ٘ابٔي ٚ      واس   ٔي ز اثشداي سؿىيُ  ِٚز قٟيٛ٘يػشي، اغسائيُ سالؼ 
غيبغاي اْاساة ٔؼابٚز ٚ سؿاٛيك يٟٛ يابٖ ثاساي اغاىبٖ  ز ٔٙابيك اؾاغبِي، سٛغااى          

اياٗ  . ٚ زٚاثى خٛ  زا ثب آٔسيىاب سمٛياز وٙاد    وؿٛزٞبي  يٍس ثٝ زغٕيز ؾٙبخشٝ ؾٛ 
 ز ياَٛ  .  زآٔد غبشٔبٖ ُّٔ، يه غبَ دع اش سؿىيُ، ثٝ ْهٛيز 1949زضيٓ  ز غبَ 

ٕیٙيٗ ثٓد اش دبيبٖ ػًٙ غس  اياٗ  ِٚاز ساالؼ شياب ي زا     ٔيال ي ٚ ٞ 80ٚ  70 ٞٝ 
غيبغز خبزػي اغاسائيُ  . غي ثب وؿٛزٞبي  يٍس ثٝ ُْٕ آٚز بثساي ٌػشسؼ زٚاثى غي

ٔايال ي   60سب اٚاخس  ٞٝ  سأغيعثٝ غٝ  ٚزٜ سمػيٓ وس ؛ ٔساّٝ اَٚ اش شٔبٖ  سٛاٖ ٔيزا 
وٝ ايٗ زضيٓ ثٝ  ٘جبَ اتصايؽ سٓدا  وؿٛزٞبيي اغز وٝ ٔؿسْٚيز  ِٚاز ػدياد    اغز

؛ ْالٜٚ ثس ايٗ،  ز ايٗ  ٚزٜ سالؼ ؾاد ساب ثاب ٔحبقاسٜ ُ٘ابٔي ٚ      ا٘د دريستشٝاغسائيُ زا 



 =?79 پاييز، سال نهن، شوارة سوم، جستارهاي سياسي هعاصز   6>

 

ٗ غيبغي وؿٛزٞبي ْسثي ايساتؽ، ٚزٚ  يٟٛ يبٖ ثاٝ   زا اتاصايؽ   اؾاشغبِي  ٞابي  غاسشٔي
ا أٝ  اؾاز سٕسواص اياٗ اغاسائيُ ثاس       ٔيال ي 80سب  60 ٞٝ   ز ز ٔساّٝ  ْٚ وٝ .  ٞد

 ٞابي  تٓبِياز ثاب   إِّّاي  ثيٗٚ ٔحبتُ  ٞب غبشٔبٖزٚي ٔػبئُ  يذّٕبسيه ثٛ  سب ثشٛا٘د  ز 
 ز ٔساّٝ غْٛ ٘ياص واٝ اش دبيابٖ ػٙاً غاس       . وؿٛزٞبي ْسثي ند اغسائيُ ٔمبثّٝ وٙد

ٞبي ثاصزي ٚ  اغز، ايٗ زضيٓ ثٝ  ٘جبَ اتصايؽ زٚاثى  يذّٕبسياه ثاب وؿاٛز    ؾدٜ  ؾسِٚ
 (.2011اِؼصيسٜ، )ػديد ثٛ ٜ اغز  ٞبي ديٕبٖايؼب  

سبوٖٙٛ إٞيز شيب ي ثساي زٚاثى غيبغي خاٛ  ثاب    سأغيعاش اثشداي  قٟيٛ٘يػشيزضيٓ  
ساب ثاب    وٙاد  ٔيٚانح اغز؛ ايٗ زضيٓ سالؼ  ٘يصّْز ايٗ أس . وؿٛزٞبي  يٍس لبئُ ثٛ 
.  ِٚز خٛ   ز غسشٔيٗ  ِٚز  يٍس ٔؿسْٚيز ثجخؿد سأغيعاغشفب ٜ اش ايٗ زٚاثى ثٝ 

ٚ ٌفشٍٛٞبي ٔخشّف ؾدر  ٞب وٙفسا٘عاغسائيُ ٕٞٛازٜ سالؼ وس ٜ اغز سب ثب ثسٌصازي 
ٞايچ ٔٛناّ   اثشادايي سؿاىيُ، اغاسائيُ     ٞبي غبَ ز . ا٘شمب ار ّْيٝ خٛ  زا وبٞؽ  ٞد

 ٞبي وٕها٘ػز ثصزي اسخبذ ٘ىس  ٚ ثٝ ٕٞيٗ  ِيُ سٛ ٞبي لدزرغيبغي ثٝ ٘فّ يب نسز 
ٔٛؾاٝ ؾابزر،   . ٔب ي شيب ي زا اش وؿٛزٞبي غسثي ٚ ٕٞیٙيٗ ؾسق ازٚدب  زيبتز وٙاد 

اغسائيُ، ٘يص اْالْ وس ٜ ثٛ  وٝ اغاسائيُ ٘جبياد    ٚشيس ٘خػزاِٚيٗ ٚشيس خبزػٝ ٚ  ٚٔيٗ 
أاب  ز دبيابٖ    ؛وٙاد  ٌياسي  ٔٛنّ( زٚغيٝ يب آٔسيىب)ي وؿٛز ثس ِٝ يب ّْيٝ ز ػًٙ غس  

ٚلز اغسائيُ، ٚاز  ديٕبٖ ٔؿشسن ُ٘بٔي ثب آٔسيىاب   ٚشيس ٘خػزثٗ ٌٛزيٖٛ،  1950غبَ 
وٝ ثب ٞسٌٛ٘ٝ سؼبٚش ؾٛزٚي ثٝ اغاسائيُ ٔمبثّاٝ   ٚ ٔشحدا٘ؽ ؾد ٚ آٔسيىب ٘يص اْالْ وس  

ٕ٘ب٘دٜ ثاٛ  واٝ اغاسائيُ  ز ٔاٛز  ػٙاً غاس         اي نبزٜثب آغبش ػًٙ وسٜ، . خٛاٞد وس 
وٙد ٚ ؾىي ٘جٛ  وٝ ايٗ زضيٓ  ز يستدازي اش آٔسيىب ٚ اٍّ٘يع سس يد  ٔٛنٓي زا اسخبذ

وٝ ايٗ زضيٓ سب نٝ ٔيصاٖ ثاٝ زٚاثاى     ٞد ٔي٘ؿبٖ  ؾدٜ ٌفشٝسٕبٔي ًٔبِت . ٘خٛاٞد وس 
ايٗ زضيآ ساالؼ   .  ٞد ٔيثصزي، إٞيز  ٞبي لدزر ٚيطٜ ثٝغيبغي ثب وؿٛزٞبي  يٍس، 

بال ثاس ٜ ٚ  ث إِّّي ثيٗغيبغي خٛ  زا  ز غًح  سب ثب اغشفب ٜ اش ايٗ زٚاثى ػبيٍبٜ وٙد ٔي
 (.11: 2014: اثٛيٛغف) ِٚز خٛ  ٔؿسْٚيز  ٞد 

ا ْبي  ٔٛوساغي واس ٜ ٚ خاٛ  زا سٟٙاب  ِٚاز      ،ثب ثسٌصازي ا٘شخبثبرزضيٓ قٟيٛ٘يػشي 
 ز ٔٙبيك ْسة ٘ؿايٗ ٚ ٕٞیٙايٗ    ز ابِي اغز وٝ  ايٗ . ا٘د ٔي ٔٛوساسيه خبٚزٔيب٘ٝ 

ٖ  ٔاي زضيآ زا  زٚاياٝ سٛسابِيشس    ،ٕ٘بيٙدٌبٖ ْسة وٙػز ز ثسخٛز  ثب  ثاٝ ٚناٛح    ساٛا
٘فاس اش اْهابي    3آخسيٗ ٔظبَ اش ٔٛاز  ٔشٓد  ايٗ  يىشبسٛزي، ٔحسٚٔيز  .ٔؿبٞدٜ ٕ٘ٛ 

ثٝ  ِياُ ثبش ياد    قستبًوٝ  اش ؾسوز  ز ػّػبر وٙػز اغز (Balad Party) اصة ثّد
 (.Pileggl: 2016)اش خب٘ٛا ٜ ؾٟداي تّػًيٗ ا٘ؼبْ ؾد  ٞب آٖ
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اغشٛاز اغز؛ لْٛ ثسٌصيادٜ يٟاٛ ، وشابة ٔمادظ ٚ     زوٗ ايدئِٛٛضي قٟيٛ٘يػشي ثس غٝ 
ٓ ( הלכה)« ٞبالخب»ٚ يب « ٞبالوب» .غسشٔيٗ يٟٛ  يٟاٛ  ؾاٙبخشٝ    زوٝ ثٝ ْٙٛاٖ ٔٙجّ ؾاسي

ٔٙجاّ خاٛثي ثاساي ؾاٙبخز      ؾٛ  ٔي ٞب خبخبْٚ ؾبُٔ لٛا٘يٗ سٛزار، سّٕٛ  ٚ  ؾٛ  ٔي
ٗ  ٟٔٓ. ي اغزثسخي اش ػٛا٘ت ايدئِٛٛضي قٟيٛ٘يػش ٔٙجاّ ٞبالخاب، سّٕاٛ  اغاز؛      ساسي

« لْٛ ثسٌصيادٜ »ٟٛ يبٖ اغز وٝ ثب ا٘ديؿٝ اي ٘ػجز ثٝ غيس ي ي ااىبْ  ؾٕٙب٘ٝسّٕٛ  ابٚ
االَ ثٛ ٖ ٘صَٚ ثاٝ غياس يٟاٛ ي، ااساْ     غبشٌبزي  از ؛ ٚاػت ثٛ ٖ وؿشٗ ٔػيحيبٖ، 

ٝ ثٛ ٖ ٘ؼبر يه غيس يٟٛ ي اش ٔسي، وؿشٗ غيس يٟٛ ي  ٝ  ثا لسثاب٘ي  ز زاٜ خادا ٚ    ٔظبثا
سّٕاٛ   . اش ااىبْ ٔٛػٛ   ز ايٗ وشبة اغاز  اي ٕ٘ٛ٘ٝثالٔبّ٘ سٓدي ثٝ ٘بٔٛظ غيس يٟٛ  

 ؛ٛ  يٗ اغز ٚ  ز  زغشي آٖ ٘جبياد ثحاض ؾا    يه  زػٝٔٙجّ  ازسدوع ز ٍ٘بٜ يٟٛ يبٖ 
يٟٛ يبٖ ػبيٍابٜ ٘فاٛذ ٟٕٔاي  ز ايادئِٛٛضي      غيس ّْيٝثٙبثسايٗ، سّٕٛ  ٚ سٕبْ ااىبْ آٖ 

 (.63-58: 1395، يحيي)زغٕي  ِٚز اغسائيُ  از  
  ٗ واٝ  ز ديؿاٍبٜ آ٘ابٖ     ايدئِٛٛضي قٟيٛ٘يػشي ثس ثبشٌؿز يٟٛ يبٖ ثٝ غسشٔيٗ تّػاًي

 ٞابي  قٟيٛ٘يػاز »؛ وٙٙاد  ٔاي  سأوياد سشٔيٗ ْٔٛاٛ  اغاز،   غسشٔيٗ آثب ٚ اػدا ي ٚ غا 
اْشمب   اؾشٙد وٝ ٔؿىالر لْٛ يٟٛ  اُ ٘خٛاٞد ؾد ٍٔاس آ٘ىاٝ يٟٛ يابٖ ٘ياص     « غيبغي
ٚ  ٞاب  اغسائيّي(. 154: 1978إِػيسي، )ؾٛ  « ّٔز» يٍس سجديُ ثٝ يه  ٞبي ّٔزٕٞب٘ٙد 
غيبغي اْشمب   از٘د وٝ ثس ٕٞٝ ٔب، ثٝ ْٙٛاٖ لِْٛ ساٛزار، ٚاػات    ٞبي قٟيٛ٘يػز يٍس 

ٓ  ٞبي غسشٔيٗسٕبٔيِ  اغز وٝ ٔبِىيز  ِٚاز اغاسائيُ ٘ياص اش     .سٛزار زا ثٝ  غز آٚزيا
ٕٞايٗ زاثًاٝ ثاٝ    زا  ز ( חוק השבות)لبٖ٘ٛ ثبشٌؿز  اشػّٕٝلٛا٘يٙي  شٔبٖ ،سأغيعآغبش 

ٝ  سٛاٖ ٔيثس اغبظ ايٗ لبٖ٘ٛ  (.1950: חוק השבות)ب٘دٜ اغز سكٛيت زغ ْبٔاُ   ٌفز وا
.  يٗ، ثٝ ْٙٛاٖ يه ْميدٜ، ٔحسن اقّي ايٗ زضيٓ  ز سٓبُٔ ثب وؿاٛزٞبي  يٍاس اغاز   

يٟاٛ ي ثاٝ  ِٚاز اغاسائيُ      ايادئِٛٛضي اقاّي سحٕيّاي اش غاٛي     ٞبي ا٘ديؿٝيىي اش 
اش ِحبٌ ػغساتيبيي ؾبُٔ اش ٘يُ ساب   ٞب غسشٔيٗايٗ اغز؛ « ؾدٜ  ا ٜ ْٚدٜ  ٞبي غسشٔيٗ»

 ز وٍٙسٜ اصة ِيىٛ ، سٛػاٝ اغاسائيُ ثاٝ     1993آزيُ ؾبزٖٚ ٘يص  ز ٔٝ . ؾٛ  ٔيتسار 
زا ثاٝ ْٙاٛاٖ غيبغاز زغإي ديؿاٟٙب   ا ؛ أاب ٞايچ        ( اش ٘يُ سب تسار)ٔسشٞبي سٛزار 

ّْيٝ ايٗ ديؿٟٙب  ٘ٝ اش  اخُ اصة ِيىٛ  ٚ ٘ٝ اش  يٍاس اااصاة ٔؿابٞدٜ     إِّٓي ْىع
 (.70-68: 1395يحيي، )٘ؿد 

 



 =?79 پاييز، سال نهن، شوارة سوم، جستارهاي سياسي هعاصز   8>

 

 هویت. 3-2-4

ٔيّياٖٛ   189ادٚ  . ثس  ٔياغسائيُ ثٝ  ِيُ يجيٓز غبخشبزؼ، اش ثحساٖ ٞٛيز ّٔي ز٘غ 
ٞاصاز   500ٞصاز ٘فس اش زيؿٝ ؾٛزٚي غابثك،   858آٔسيىبيي،  –يٟٛ ي اش زيؿٝ ازٚدبيي 

ٞاصاز ٘فاس اش زيؿاٝ     180ٞصاز ٘فس اش زيؿٝ ِٟػشبٖ ٚ زٚٔاب٘ي،   300٘فس اش زيؿٝ ٔغسة، 
ٚ ثمياٝ  ( اش وؿٛز اسيٛدي)ٞصاز ٘فس اش لْٛ تالؾب  64يٕٙي،  ٞصاز ٘فس اش زيؿٝ 180ْساق، 

زضيآ   سأغيعْالٜٚ ثس ايٗ، ثٓد اش . (2014: ثدٚاٖ) زيؿٝ غٛزي، ايسا٘ي ٚ ٔكسي  از٘د
وٝ غبِت آٖ ْسة ثٛ ٘اد، اش وؿٛزؾابٖ اخاساع     ثخؽ شيب ي اش تّػًيٙيبٖ قٟيٛ٘يػشي

ٔب اياٗ ٌاسٜٚ  ز اياٗ زضيآ ثاٝ      ؾد٘د، أب سٓدا ي ٘يص ٔؿَٕٛ سبثٓيز اغسائيّي ؾد٘د؛ ا
 .ؾٛ٘د ٔئحػٛة   ْٚ  زػْٝٙٛاٖ ؾٟسٚ٘داٖ 
. ٔخشّفاي سمػايٓ ؾادٜ اغاز     ٞبي ثخؽايدئِٛٛضي ٔرٞجي ثٝ  ثساػتػبٔٓٝ اغسائيّي 

اِٚيٗ ؾىبف ٔيبٖ اتسا  ٔرٞجي ٚ غىٛالز ٚػٛ   از  وٝ ثس غس ٘اِٛ ٚ ؾاىُ اىٛٔاز    
ناٝ قٟيٛ٘يػاز ٚ ناٝ غياس     )ٔارٞجي ٔخشّاف    ٞابي  ٌاسٜٚ .  از٘د اي ػدياخشالتبر 
ٚ اْشمب   از٘د واٝ اىٛٔاز     ا٘ٙد ٔييٟٛ ي [ زضيٓ]اغسائيُ زا يه وؿٛز ( قٟيٛ٘يػز

ٚ ٘اٝ    ا٘ٙاد  ٔاي خاٛ  زا ثيؿاشس يٟاٛ ي     ٞاب  آٖٛ ي ا ازٜ ؾاٛ ؛  ثبيد ثس اغبظ لٛا٘يٗ يٟ
ي ْٕٛٔي ٞيچ ٘مؿي ثساي ٔرٞت  ز ش٘دٌ ٌسا ّٔيي غىٛالز ٚ ٞب اغسائيّيأب  ؛اغسائيّي

ْاالٜٚ ثاس اياٗ    . ٚ ٘اٝ يٟاٛ ي    ا٘ٙد ٔياغسائيّي  ثيؿشس ٚ غيبغز لبئُ ٘يػشٙد ٚ خٛ  زا
٘ياص سمػايٓ    ا٘اد  آٔادٜ لٛٔيز ٚ اش وؿٛزي واٝ   ثساػت ٞب اغسائيّئرٞجي،  ثٙدي سمػيٓ

ٝ  زقد ٔس ْ اغسائيُ ٔشِٛد اغاسائيُ ٚ   68 اٌسنٝ. ؾٛ٘د ٔي غابثسا،  ) "  צבר" اقاًالح  ثا
أب ٔس ْ اغاسائيُ  ٞػشٙد ٚ ثيؿشسؾبٖ ٘ػُ  ْٚ ٚ غْٛ ايٗ زضيٓ ٞػشٙد، ( ثٛٔيبٖ اغسائيُ

ٚ آٔابز اش ٚاع ٘ياص  ز    ا٘اد  ؾادٜ  ثٙدي سمػيٓوؿٛز آثب ٚ اػدا ي خٛ   ثساػت ؾدر ثٝ
ٚ  «اؾاىٙبشي » ز اياٗ زضيآ   الاٛاْ غبِات   . دابييٗ اغاز   ٞب آٖٔخشّف  ٞبي لٛٔيزٔيبٖ 

 ز يَٛ . ثساثس اغز ؾدر ثٝايٗ  ٚ لْٛ ػٕٓيز . ٞػشٙد (ٞب غفبز ي ٚ يب) «ٞب ٔصزاخي»
ٝ ٚ آٔٛشؼ  ا٘د ثٛ ٜسحز سجٓيم ( ٔصزاخي)سبزيخ ايٗ زضيٓ، يٟٛ يبٖ ؾسلي  زا   ٚ  زػا

 ز . ا٘اد  ؾدٜٔؿغَٛ ثٝ وبز ( وبزٌساٖ يمٝ آثي)ٚ ثيؿشس  ز وبزٞبي يدي  ا٘د وس ٜ زيبتز 
 ز ػبٔٓاٝ   سس زاازيٝ ثٝ اغسائيُ آٔد٘د خيّي ٚ اش زٚغ 90ٔمبيػٝ، يٟٛ يب٘ي وٝ  ز  ٞٝ 

خيّاي لبثاُ    ٞبيؿبٖ سفبٚرػرة ؾد٘د ٚ غًح ثبالسسي اش آٔٛشؼ زا  زيبتز وس ٘د ٚ 
وٝ ثيؿشسؾبٖ  ز يجمٝ ثباليي اغسائيُ لساز  از٘اد   ٞب اؾىٙبشي. سس اش ٔصزاخي ٞب ثٛ  سحُٕ

 از٘د؛ ( מרצ)سسف يٚ ثيؿشسؾبٖ غىٛالز ٞػشٙد سٕبيُ ثيؿشسي ٘ػجز ثٝ اصة وبز ٚ ٔ
 ز ٔمبثُ غفبز ي ٞب وٝ اش سحكيالر وٕشسي ثسخٛز از٘د ٚ وبزٌساٖ ثب  غاشٕص  دابييٗ   
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ىاٛ  ٚ اااصاة ٔارٞجي    ٞػشٙد ٚ ثيؿشسؾبٖ ٘يص ٔرٞجي ٞػشٙد سٕبيُ ثيؿشسي ثٝ اصة ِي
 .(El-Gendy, 2010: 32-34) از٘د 
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؛ نساواٝ ثاب ٚػاٛ     ؾاٛ   ٔاي ٔرٞت ْبّٔي ٟٔٓ  ز ش٘دٌي غيبغاي اغاسائيُ ٔحػاٛة    
ٚػاٛ    ٞاب  اغاسائيّي ٔيابٖ   اي ٌػشس ٜاخشالف  ز ٔٛز  سٓسيف اش  ِٚز يٟٛ ي، اػٕبِ 

 ٚ ٌاسٜٚ ثاصزي ٔارٞجي  ز    .  از  وٝ  ِٚز ايٗ زضيٓ ثبيد  ِٚشي يٟاٛ ي ثابلي ثٕب٘اد   
ٓ ٚ ( יהדות חרדית)اغسائيُ ٚػٛ   از ؛ يٟٛ يبٖ اسيدي  ציונות )ٔارٞجي   ٞابي  قٟيٛ٘يػا

وٝ  ز شثبٖ ْجاسي ثاٝ ٔٓٙابي وػاب٘ي      اسيدي ٞب (.דתי לאומי)ّٔي  ٞبي ٞجئريب  (דתית
 زقاد ػٕٓياز اغاسائيُ زا     8، اادٚ   اتشاد  ٔياغز وٝ اش سسظ خدا ِسشٜ ثس ا٘دأؿبٖ 

ٔخبِف ش٘ادٌي   ؾدر ثٝ ،ا٘د ٔٓسٚف ازسدوعيٟٛ يبٖ ٝ وٝ ث ايٗ ٌسٜٚ.  ٞٙد ٔيسؿىيُ 
؛ اياٗ ٌاسٜٚ اْشماب      ا٘ٙاد  ٔاي خٛ  زا ٔٓشمد ثٝ ؾسيٓز يٟٛ   ؾدر ثٝغىٛالز ٞػشٙد ٚ 

اش غٛي  يٍس، .  از٘د وٝ ثبيػشي  ز اغسائيُ لٛا٘يٗ  يٙي ثسسس اش اقَٛ  ٔٛوساسيه ثبؾد
واٝ   ثابٚػٛ ي ؛ ايٗ ٌسٜٚ  ٞٙد ٔيزا غىٛالزٞب سؿىيُ ز اغسائيُ اش ػٕٓي نُٟ  زقد

ثس ٔػبئُ اش ٚاع  ازسدوع ٞبي بخبْخ، أب غًّٝ وٙٙد ٔيثسخي اش لٛا٘يٗ  يٙي زا زْبيز 
اسياه ثاس لاٛا٘يٗ  يٙاي     ٚ يالق زا لجَٛ ٘داز٘د ٚ اْشمب ؾبٖ آٖ اغز واٝ اقاَٛ  ٔٛوس  

 ز  ؾاٛ٘د  ٔاي ؾاٙبخشٝ  « ٞاب  غٙشي»ٚ يب  وبزاٖ ٔحبتٌُٝسٜٚ  يٍسي وٝ ثب ٘بْ . ثسسسي  از 
 زقاد اش   29 زقاد اش ػٕٓياز اغاسائيُ ٚ     23اغسائيُ ٚػٛ   از٘د؛ اياٗ ٌاسٜٚ واٝ    

 غىٛالزٞبٚ  ٞب ازسدوعاش ِحبٌ اْشمب ار  ز ٔيبٖ   ٞٙد ٔيٟٛ يبٖ ايٗ زضيٓ زا سؿىيُ ي
 (.3: 2016: ألِجحبص ثيٛ ٔسوص) ٌيس٘د ٔيػبي 

طجبسي غيبغي زا  ز ػبٔٓٝ اغسائيُ ددياد آٚز ٜ   ٞبيي اش ثي آٔيص ٔرٞت، ػّٜٛ ٘مؽ سٙبلم
ٝ ثساي يٟٛ يبٖ غىٛالز « سسسيجبر افٍ ٚنّ ٔٛػٛ »سحُٕ  وٝ يٛزي ثٝ. اغز  زٚش زٚشثا

دع اش سؿىيُ اصة لدزسٕٙد ؾابظ   ٚيطٜ ثٝ٘يص وٝ  ازسدوعؾٛ ؛ يٟٛ يبٖ  سس ٔي ٔؿىُ
 اػبغاي  غيبغاي  ٘مؽ ٔرٞجي، –اصة ثٙيب ٌساي ّٔي  اشآٖ دعٚ  1950 ز اٚايُ  ٞٝ 

 ّْٙاي  ٘مام  ثساثاس   ز زا ٛ خا  ؾاىيجبيي  آؾاىبزا  ا٘د، آٚز ٜ  غز ثٝ اغسائيُ ػبٔٓٝ  ز
ٝ  ٔٛػٛ  ٚنّ  ز سغييس وٝ ٘يػز سس يدي.  ٞٙد ٔي  غز اش ااىبْ  غاىٛالزٞب،  غاٛ   ثا
ٞاب ٘ياص ػبٔٓاٝ     ٔرٞجي ٘فّ ثٝ آٖ سغييس ٚ  از  ٔيٚ ا ؾٛزؼ ثٝ زا ازسدوع ٔرٞجي ػبٔٓٝ

اي زا ٘ياص واٝ    وٙد؛ اتصٖٚ ثس ايٗ،  ٔٛوساغي ٔي سحُٕ غيسلبثُاغسائيُ زا ثساي غىٛالزٞب 
 (.1387:  ٞمب٘ي) .غبش  اغسائيُ ٔدْي آٖ اغز ثب خًس ٘بثٛ ي ٔٛاػٝ ٔي
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ثس اغبظ لبٖ٘ٛ زضيٓ قٟيٛ٘يػشي لدزسٕٙدسسيٗ دػز غيبغاي اياٗ وؿاٛز     ٚشيس ٘خػز

، ٚشزاْالٜٚ ثس ْصَ ٚ ٘كت  ٚ ؛اغز وٝ زيبغز لٜٛ اػسايي ايٗ زضيٓ زا  ز اخشيبز  از 
. ، زئيع ثب٘ه اغسائيُ ٚ زئيع ٔٛغب  ٘يص ثس ْٟادٜ  از  َٚيفٝ ْصَ ٚ ٘كت  ا غشبٖ وُ

اغاسائيُ   ٚشياس  ٘خػاز ثٝ ٔمابْ  ( ٔس  ٚ يه شٖ 11ؾبُٔ )٘فس  12 سبوٖٙٛ 1948اش غبَ 
ثٝ ّْز إٞيز ٔػبئُ . ا٘د  اؾشٝااصاة خٛ  زا ثس ْٟدٜ زيبغز  ٞب آٖوٝ اوظس  ا٘د زغيدٜ

ي غبثمٝ ُ٘ابٔي  ٚشيس ٘خػزٚيطٌي ثساي زغيدٖ ثٝ دػز  سسيٗ ٟٔٓأٙيشي  ز ايٗ زضيٓ، 
ثاساي ٔظابَ اش   . ا٘د  اؾشٝزا  ٞب ٚيطٌياٖ ايٗ زضيٓ ايٗ ٚشيس ٘خػزٚ أٙيشي اغز وٝ اوظس 

ُ٘ابٔي ٚ أٙيشاي    ٞبي تٓبِيز٘فس غبثمٝ  6ايٗ زضيٓ  ٚشيس ٘خػز 8اش  سبوٖٙٛ 1974غبَ 
ْالٜٚ ثس ايٗ اتسا ي وٝ ايٗ سؼابزة زا ٘داز٘اد اش وػاب٘ي  ز وبثيٙاٝ خاٛ       . ا٘د  اؾشٝا ز

ٗ   . ا٘د  اؾشٝوٝ ايٗ سؼبزة زا  وٙٙد ٔياغشفب ٜ  اغاز واٝ اش    ٕ٘ٛ٘ٝ ثابزش آٖ ٔٙابخيٓ ثٍاي
از ٌستشاٝ  ٚيطٌي  يٍسي وٝ  ز ايٗ اٚاخس ٔاٛز  سٛػاٝ لاس   .  ايبٖ ٚ ٚايصٔٗ اغشفب ٜ وس 

سٕبْ ٘خجٍبٖ الشكاب ي، آواب ٔي،    ٌفز وٝ سٛاٖ ٔي  زٚالّز؛ اغ «اْشجبز خبزػي»اغز 
، ُ٘بٔي ٚ غيبغي اغسائيُ يه ٚيطٌي  از٘د وٝ آٖ سحكايُ  ز  اي زغبّْٕ٘ٝي، سؼبزي، 

ٝ اخيس ٚش٘اٝ غيبغاي    ٞبي غبَ ز ْالٜٚ ثس ايٗ، . آٔسيىب اغز ثاٝ   «اااصاة »اش  سادزيغ  ثا
ؾخكايشي   ٞابي  ٚيطٌياغز؛  سغييس وس ٜ «ؾخكيشيِ زٞجساِٖ ااصاة ٞبي ٚيطٌي»غٕز 

، سكٕيٓ ٌستشٗ ثاٝ ػٙاً ياب قاّح ٚ نٍاٍٛ٘ي      وٛؾي غخزٕٞیٖٛ سؼسثٝ، ٟٔبزر، 
ثديٗ ٔٓٙب وٝ اتاسا ي واٝ سؼسثاٝ ٚ    . غزٞب ٚيطٌيايٗ  اشػّٕٝسٓبُٔ ثب ٔشحداٖ اغسائيُ 

واٝ  ز اياٗ اااصاة    )ٔحجٛثيز ثيؿشسي  از٘د ؾب٘ع ثيؿشسي ٘ػجز ثٝ زٞجساِٖ اااصاة  
ي ايٗ زضيٓ زا ٚشيس ٘خػزثساي لساز ٌستشٗ  ز دػز ( ؼسثٝ ٞػشٙدزؾد يبتشٝ ٚ  ازاي س

 (.El-Gendy, 2010: 47-51) ازا ٞػشٙد 
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 ٚغابخشبزٞبي غيبغاي    قستبً ز ايٗ لػٕز  سأطيسٌرازثب سٛػٝ ثٝ سٓد  ٚ سِٙٛ ٟ٘ب ٞبي 
 .ٕ٘بييٓ ٔي، ٔسٚز ٕ٘بيٙد ٔيزا وٝ  ز ايٗ شٔيٙٝ ايفبي ٘مؽ  اي امٛلي
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ٖ دبزِٕبِٖ اىٛٔز ٚ سٟٙب ٔسػاّ  ثٝ ْٙٛاٖ وٙػز  ،ثس اغبظ لٛا٘يٗ ثٙيب يٗ  ٌارازي  لاب٘ٛ
وٙػاز  . ؾاٛ٘د  ٔاي ا٘شخابة   ثبز يهوٝ ٞس نٟبز غبَ  ثبؾد ٔيْهٛ  120اغز ٚ  ازاي 
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ُ٘ابزر ثاس زٚ٘اد     ُٔٙٛز ثٝ. خٛ  زا ٔٙحُ وٙد اؼ نٟبزغبِٝسٛا٘د ديؽ اش اسٕبْ  ٚزٜ  ٔي
ٕ٘بياد ٚ   ٔاي « ٔسواصي ا٘شخبثابر   ٞيئاز »ثسٌصازي ا٘شخبثبر، وٙػز ٔجب زر ثٝ سؿاىيُ  

ٔٓيٙاي ػٟاز    اد٘كابة . ٕٔٓٛالً زئيع  ا ٌبٜ ْبِي ْدِيٝ زيبغز آٖ زا ثس ْٟدٜ  از 
آزاي اوظسياز   ثاس اغابظ  زغٕيز يبتشٗ ػّػبر وٙػز ُٔٙٛز ٘ؿدٜ ٚ وّيٝ سكٕيٕبر 

ٝ ٚ ثادٖٚ ااشػابة آزاي ٕ٘بيٙادٌبٖ ٕٔشٙاّ اسخابذ      ٘ػجي ٕ٘بيٙادٌبٖ ابناس  ز ػّػا   
َ وٙػز . ػّػبر وٙػز ػص  ز ٔٛاز ي خبـ ّْٙي اغز. ٌس   ٔي  ز  ٚ  ٚزٜ  ٞسغاب

ٖ  ٔادر ، ٔؿسٚو ثس ايٙىٝ ٔؼِٕٛ  ٞد ٔيشٔػشبٖ ٚ سبثػشبٖ سؿىيُ ػّػٝ   ٚ  ٚزٜ  شٔاب
دالُ  ز ٍٞٙبْ سًٓيالر وٙػز  ز قٛزر  زخٛاغز وبثيٙٝ يب اا . ٔبٜ ٘جبؾد 8وٕشس اش 

غابخشٕبٖ ٚ  . تساخٛا٘اد  آِب ٜ تٛقٕ٘بيٙدٌبٖ زا ثساي سؿىيُ ػّػٝ  سٛاٖ ٔيٕ٘بيٙدٜ،  20
ايساف وٙػز ٔكٛ٘يز لب٘ٛ٘ي  از  ٚ ٌبز  وٙػز واٝ سابثّ  غاشٛزار زئايع وٙػاز      

ٖ وٙػاز  غاشٍبٜ   .  از  ْٟدٜ ثسآٖ زا  سأٔيٗافُٓ ُ٘ٓ ٚ  ٔأٔٛزيزاغز   ٌارازي  لاب٘ٛ
وٙػز ثاب آزاي ٔخفاي   . ٞب اك ٘مم ٔمسزار آٖ زا ٘داز٘د  ِٚز ثٝ ؾٕبز زتشٝ ٚ  ا ٌبٜ

سٛا٘اد ٚي زا ثسوٙابز    ٚ  ز ؾسايى ٔٓيٙاي ٔاي   وٙد ٔيٕ٘بيٙدٌبٖ، زئيع  ِٚز زا ا٘شخبة 
. وٙػز اغاز  تس  ٔٙحكسثٝ ا ٖ زأي اْشٕب  ثٝ وبثيٙٝ ٚ دع ٌستشٗ آٖ، اش امٛق . ٕ٘بيد

ٝ دع اش ثسٌصازي ا٘شخبثبر ٚ  ز زٚش  ٚؾٙجٝ يي ٔساغٓ ٞس  ٚزٜ ػديد وٙػز يه ٞفش
ٝ وابز اقاّي وٙػاز    . وٙاد  ٔيخبقي ثب اهٛز زئيع  ِٚز وبز خٛ  زا آغبش  ٝ  ثا  ٚغايّ

وبز، ثب سٛػاٝ ثاٝ     غشٛز  زٚ ٔٛنْٛبر ًٔسح ؾدٜ  ؾٛ  ٔيٞبي  ائٕي ا٘ؼبْ  وٕيػيٖٛ
ٞاس  . ٌيس٘اد   اخّي وٙػز،  ز ػّػبر ْٕٛٔي ٔٛز  ثحض ٚ ثسزغي لاساز ٔاي   ٘بٔٝ آئيٗ

 ٚ  ز ابَ ابنس  ٜ وٕيػيٖٛ  ز غبخشبز  اخّاي  ؾٛ  ٔيْهٛ سؿىيُ  19وٕيػيٖٛ اش 
 .(kneset: 2017)  از  ٚػٛ  وٙػز
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اش اياٗ   اي ٕ٘بيٙادٜ ػبٔٓٝ اغاسائيُ، اااصاة غيبغاي    ٔخشّف  ز  ٞبي ؾىبفثب سٛػٝ ثٝ 
ااصاة غيبغي ٕٔىٗ اغز اِٚٛيز ٘خػشؿبٖ لدزر غيبغاي ثبؾاد؛   . ا٘د ؾدٜ ٞب ؾىبف

وابز   ٌاساي  نخٚ اصة ( הליכוד)ِيىٛ   ٌساي زاغزثٝ اصة  سٛاٖ ٔيثٝ ْٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ 
 (ס"ש)ٕ٘بيٙدٜ ٌسٚٞي ٔرٞجي ٔظُ ااصة ؾابظ   اؾبزٜ وس  ٚ يب ٕٔىٗ اغز ( העבודה)

 ٞاب  اسيادي  زقاد   52اادٚ    2015ثس اغابظ ُ٘سغاٙؼي غابَ    . ٚ يب غىٛالز ثبؾٙد
 وبزٞاب  ٔحبتُٝ زقد  40ٔشٕبيُ ثٝ اصة ؾبظ ٞػشٙد؛  ز ٔمبثُ  (ي يٟٛ يٞب ازسدوع)

 (.15: 2016: ألِجحبص ثيٛ ٔسوص)ثٝ اصة ِيىٛ  سٕبيُ  از٘د  غىٛالزٞب زقد  27ٚ 
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اصة . وٝ ااصاة اغسائيُ ثب آٖ ٔٛاػٝ ٞػشٙد، ٔػئّٝ تّػًيٙيبٖ اغز اي ٔػئّٝ سسيٗ ٟٔٓ
وبز اْشمب  ثٝ ػدايي اش تّػًيٙيبٖ  از  ٚ اش يسيك تؿبزٞبي الشكاب ي غآي  ز ا٘شمابَ    

واٝ سٛغاى    يّات  اقاالح  ٞابي  قٟيٛ٘يػز ز ٔمبثُ . تّػًيٙيبٖ ثٝ خبزع اش ٔسشٞبغز
ثاس   ٞاب  آٖٔاٛز  تّػاًيٙيبٖ  از ؛     ز طجابسي  ثي ٞبي  يدٌبٜ ؾٛ٘د ٔياصة ِيىٛ  زٞجسي 

ٔٓشمد٘د ٔٙشؿس ؾد،  1923 ز غبَ  اي ٔمبِٝوٝ  ز  «ٚال يٕيس ػبثٛسيٙػىي»اغبظ  يدٌبٜ 
أىبٖ ٘اداز  اتاسا     اغبغبًنساوٝ ) ز غسشٔيٙؿبٖ ثٕب٘ٙد  تّػًيٙبٖوٝ ثبيد اػبشٜ  ٞيٓ وٝ 

ؾاسايًي زا  »ثبيد  « يٛاز آٞٙيٗ»ثّىٝ ثس اغبظ ُ٘سيٝ ( غسشٔيٗ ٔب زي خٛ  زا سسن وٙٙد
 ز ثساثاس اوظسياز يٟاٛ ي ٚ اغاشيالي يٟٛ يابٖ ثاس اياٗ         ٞاب  ْاسة ثيبٚز٘د وٝ  ثٝ ٚػٛ 

سٛا٘ابيي غاسوٛة    ٞاب  آٖغسشٔيٗ، غس سػّيٓ تسٚ  ثيبٚز٘د ٚ  غشيبثي ثٝ لدزسي زا وٝ ثٝ 
اش غاٛي  يٍاس اياٗ     (.1923، בוטינסקי'ז) «د،  ٚز اش  غاشسظ ثجيٙٙا   ٞد ٔيزضيٓ يٟٛ ي 

  از  وٝ ؾسو سحمك أٙيز، ثٟجٛ  زٚاثى ثب وؿٛزٞبي ٕٞػبيٝ ٚ تّػًيٙيبٖاْشمب  اصة 
 ٔاراوسٜ  غيسلبثُايٗ اصة، لدظ زا دبيشخز اثدي يٟٛ  ٚ . اغز اش يسيك ٔراوسٜ ٔػشميٓ

ٚ ْادْ ثبشٌؿاز ثاٝ     ز ازاناي تّػاًيٙي    ٞب ؾٟسن؛ ٕٞیٙيٗ سٛغٓٝ  ا٘د ٔيٚ سمػيٓ 
وٝ ثٝ ثسخي اش اصة وبز  (.2016 ،ٚاشٖ)اش  يٍس اقَٛ ايٗ اصة اغز  1967ٔسشٞبي 

ٚ  ٘ؿايٙي  ؾاٟسن اقَٛ غٛغيبِيػشي ٚ ثسخي اش اقَٛ ِيجساِيػشي اْشمب   از ،  ز ٔاٛز   
: 2011، السيتونز   مركزس )ثب  يٍس ااصاة قٟيٛ٘يػاشي ٘اداز     دبيشخز ثٛ ٖ لدظ سفبٚسي

15.) 
اصة ؾبظ وٝ اش ِحبٌ لدزر  يٙي  ز زسجٝ اَٚ اغسائيُ ٚ اش ِحبٌ غيبغي زسجٝ غاْٛ  

اش . وٙاد  ٔاي ايٗ زضيٓ زا  از ، ثسخالف ااصاة  يٙي  يٍس، ٘مؽ تٓبِي  ز ايٗ زضيٓ ايفب 
ثاس افاٍ اسٔاز     سأوياد غاٙشي يٟاٛ ،    ٞبي ازشؼاقَٛ ايٗ اصة، سٛػٝ ٚ ااشساْ ثٝ 

ك افاٍ   تسش٘اداٖ ثاس اغابظ ساٛزار ٔمادظ ٚ اش يسيا      زٚشٞبي ؾٙجٝ ٚ اْيب ، سسثياز  
اٖ  ز ازساؽ ٚ  ٛٔخبِفاز ثاب اهاٛز ش٘ابٖ ػا      يٟٛ يبِٖ غفبز ي ٚ ٕٞیٙيٗ ٞبي ازشؼ

 (ٞب غفبز ي)ايٗ اصة  ز ٚاوٙؽ ثٝ سجٓيهي وٝ يٟٛ يبٖ ؾسلي . ٘يسٚٞبي ُ٘بٔي اغز
اياٗ ااصة اش   . ؾاد  سأغايع ٔشحٕاُ ثٛ ٘اد   ( ٞاب  اؾاىٙبشي )اش غٛي يٟٛ يابٖ غسثاي   

: 2013٘ٓايٓ،  ). ، أب ٔراوسٜ  ز ٔٛز  آيٙدٜ لدظ زا لجَٛ ٘داز وٙد ٔي تبِ  ٘ؿيٙي ؾٟسن
1-3.) 

اااصاة  يٍاس ٔٛػاٛ   ز زضيآ قٟيٛ٘يػاشي ٕٞیاٖٛ        ايٗ غٝ ااصة ٟٔآ  ز وٙابز   
 ٚٞس وداْ ٕ٘بيٙدٜ سفىسي خبـ ٞػاشٙد  « اغسائيُ ثيشٙٛ»ٚ « ٔفداَ»، «ؾيٙٛي»، «سفٔيس»

 سأطيسٌاراز  غيبغز خبزػي زضيآ قٟيٛ٘يػاشي  آ٘بٖ  ز سكٕيٓ غبشي  ٞبي تٓبِيز لًٓبً
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 زقد آزا وػات   3825ٞس اصة ثساي ٚزٚ  ثٝ وٙػز ادالُ ثبيد اش غٛي  يٍس  .اغز
ياه  زقاد ثاٛ ،  ز  ٚزٜ    ( 1996-1992)ايٗ زلآ ساب غايص ٕٞيٗ  ٚزٜ وٙػاز     . وٙد

( 2015-2013) زقد زغيد ٚ  ز ٘اٛش ٕٞيٗ  ٚزٜ   2ٚ  185ثٝ ( 2006-2003)ؾب٘ص ٞٓ 
آزاء اصثي وٝ وٕشس اش ايٗ ٔمداز زا وػت وٙاد يجاك زٚؾاي ثاٝ     .  زقد زغيد 3825ثٝ 

 ٞابي  وسغاي ٞس اصثي وٝ اوظسياز   ،ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ غيػشٓ. ؾٛ  ٔيااصاة  يٍس انبتٝ 
ثاٝ  . وبثيٙٝ  ِٚز زا سؿاىيُ  ٞاد   سٛا٘د ٔيزا وػت وٙد  وسغي 61وٙػز، يٓٙي ادالُ 

ا٘شخبثابر  ز اياٗ زضيآ،     تس  ٔٙحكسثٝغجت يجيٓز اغىبٖ ٟٔبػسيٗ  ز اغسائيُ ٚ ِ٘ٛ 
ٝ وٙػز ٘ؿدٜ  ٞبي قٙدِيثٝ وػت اوظسيز سبوٖٙٛ ٞيچ اصثي ٔٛتك   ٚ ِرا ٕٞٛازٜ وبثيٙا

 .ثب ائشالف  ٚ يب نٙد اصة سؿىيُ ؾدٜ اغز اغسائيُ
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ثب سٛػٝ ثاٝ  غدغاٝ أٙيشاي ٔٛػاٛ   ز اغاسائيُ ٟ٘ب ٞابي ُ٘ابٔي ٚ أٙيشاي اش ػبيٍابٜ          
 يغيبغاز خابزػ   ٞابي  غابشي  سكٕيٓ ز ايٗ زضيٓ ثسخٛز از ٞػشٙد ٚ  ز  اي آِب ٜ تٛق

اغاسائيُ، ٘يسٚٞابي ٔػاّح اياٗ زضيآ      « لٛا٘يٗ دبيٝ»ثس اغبظ . شيب ي  از٘د سأطيسٌرازي
سيٗ غًح تسٔب٘دٞي ٘يسٚٞبي ٔػّح اغسائيُ، زئيع د؛ ثبالس٘سحز ُ٘بزر  ِٚز لساز  از

غشب  ٔؿشسن ٘يسٚٞبي ٔػّح اغز وٝ سٛغاى ٚشياس  تابِ ٚ اش ٔيابٖ تسٔب٘ادٞبٖ ْابِي       
ٝ اياٗ  . اغاز سبثّ ٚشيس  تبِ  ٘يص  زٟ٘بيزٚ  ؾٛ  ٔي ُ٘بٔي ا٘شخبة ثاديٗ   ٔساسات  غّػاّ

 ز . ُٔٙٛز يسااي ؾدٜ اغز وٝ ٘يسٚٞبي ُ٘بٔي، سٛغى ٔػئٛالٖ  ِٚشاي وٙشاسَ ؾاٛ٘د   
ٝ زضيٓ قٟيٛ٘يػشي، غبخشبز ُ٘ابٔي اغاسائيُ  ازاي    سأغيعاثشدايي  ٞبي غبَ اش  اي  زػا

اًْب ؾدٜ ثٛ ؛ ثاٝ قاٛزسي    ٞب آٖثٝ « ثٗ ٌٛزيٖٛ»اغشمالَ ثٛ  ٚ ايٗ اغشمالَ ٘يص سٛغى 
ٚ ٘ااٝ شيسٔؼْٕٛااٝ )ٔػااشمُ  قااٛزر ثااٝٞاابي ٔػااّح وااٝ زئاايع غااشب  ٔؿااشسن ٘يسٚ

غشب  ٔؿاشسن ٘يسٚٞابي ٔػاّح َٚيفاٝ     . وس  ٔي ز ػّػبر وبثيٙٝ ؾسوز ( اي ٚشازسخب٘ٝ
وٝ ثاب ٘ابْ ٘يسٚٞابي    )ٚ ُ٘بزر ثس ازسؽ، ٘يسٚٞبي  زيبيي ٚ ٞٛايي  غبشي آٔب ٜيسااي، 

-El-Gendy, 2010: 70) از   ْٟادٜ  ثاس زا ( ؾاٛ   ٔاي ؾٙبخشٝ  (צה״ל، IDF) تبِ اغسائيُ 

71.) 

ْالٜٚ ثس ٟ٘ب ٞبي ُ٘بٔي، نٙد غبخشبز ايالْبسي ٟٔٓ ٘يص  ز اغسائيُ ٚػاٛ   از  واٝ ثاب    
ايٗ زضيآ   يثٝ ايالْبر،  ز سكٕيٓ غبشي غيبغز خبزػ ٞب آٖسٛػٝ ثٝ  غشسغي ًّٔك 

ٚ ؾابثبن  ٚ ٟ٘اب  ايالْابسي ثسػػاشٝ  ز اغاسائيُ اغاز؛       ٔٛغاب   . شياب ي  از٘اد   سأطيس
اقاّي ٔٛغاب ، ٔسالجاز ٚ ػبغٛغاي  ز خابزع اش اغاسائيُ ٚ ػّاٌٛيسي اش         ٔأٔٛزيز
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شياس ُ٘اس    ٔػاشميٕبً ّْٕيبر خساثىبزا٘ٝ ثس ند ٔٙبتّ آٖ وؿاٛز اغاز ٚ زئايع ٔٛغاب      
ٞٛيز ٔديس ٔٛغب  ٔخفي ثٛ  ِٚاي اش آٖ ثاٝ    1996سب غبَ . وٙد ٔيتٓبِيز  ٚشيس ٘خػز

 ٞابي  ٔأٔٛزياز ؾابثبن ٔؿابثٝ    يزٔأٔٛز .ثٓد اغسائيُ ثٝ سدزيغ آٖ زا ٔٓستي وس ٜ اغز
. وٙاد  ٔئٛغب  اغز ثب ايٗ سفبٚر وٝ ؾبثبن  ز  اخُ اغسائيُ ٚ ازاني اؾغبِي تٓبِيز 

ؾبثبن غبشٔب٘ي اغز وٝ ثيؿشسيٗ تٓبِيز زا  ز شٔيٙٝ ٔجبزشٜ ثب ا٘شفبنٝ ٚ ٔشٛلف غبخشٗ 
ػاًيٙي  ّْٕيبر ٔمبٚٔز  ز  اخُ ازاني اغسائيُ  از  ٚ سبوٖٙٛ ّْٕيبر سسٚز تٓبالٖ تّ

زا  ز يَٛ ا٘شفبنٝ ثٝ قٛزر ا٘فسا ي ٚ يب ثب ٕٞىبزي ايالْبر ُ٘بٔي ثٝ ا٘ؼبْ زغاب٘دٜ  
 (.175-174: 1384ػٙشي، )اغز 
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ٝ ي ٔخشّفاي  ٞابي  ثخاؽ ايٗ ٚشازر خب٘ٝ ؾبُٔ  زغاب٘ٝ ٚ ايالْابر،  يذّٕبغاي     اشػّٕا
، ثخاؽ ػٛأاّ يٟاٛ ي ٚ ثخاؽ     إِّّي ثيٗ ٞبي ٕٞىبزي، ايٙشّيؼٙع، (הסברה)ْٕٛٔي 

ٝ  غفبزروٝ ايٗ ٚشازر خب٘ٝ ثب  اؾشٗ  ثبٚػٛ ي. ثبؾد ٔيالشكب ي  وؿاٛز   162 ز  خب٘ا
ٚ سمٛيز زٚاثاى الشكاب ي،    غيبغز خبزػي زضيٓ قٟيٛ٘يػشيػٟبٖ  ز سكٕيٓ غبشي 

ٚ  ٚشياس  ٘خػاز ، أب ثب اتصايؽ لدزر وبثيٙٝ، وٙد ٔيتسٍٞٙي ٚ ّْٕي ٘مؽ ٟٕٔي زا ايفب 
 .اخيس سهٓيف ؾدٜ اغز ٞبي غبَسائيُ ٘مؽ ايٗ ٚشازر خب٘ٝ  ز ازسؽ  ز اغ
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ْ  ٚ ْٕاٛٔي  سسػيحابر  وس ٖ وب٘بِيصٜ  غيبغاز   ز اغبغاي  ٞابي  سبوشياه  اش تسيجاي  ْاٛا
ـ  ٔٛز  يه ثٝ ٘ػجز ٔس ْ ٔٛنّ سٛاٖ ٕ٘ي ٚ زٚ  ٔي ؾٕب ثٝ أسٚشي ٝ  زا خاب  ثسخبغاش

 ثٝ ػبٔٓٝ ٘بدبيداز ٚ ٌرزا ؾسايى سأطيس سحز اغز ٕٔىٗ ثّىٝ  ا٘ػز، اػشٕبْي ثػشس اش
ٝ  ٘ٝ  ٞٙد ٔي زأي ااصاة ثٝ ٔس ْ اغسائيُ  ز .ثبؾد وس ٜ ديدا غٛق سكٕيٓ ايٗ غٕز  ثا
ٝ . ٞػشٙد ٞب زغب٘ٝ ٘يص ااصاة ٔٛانّ اْالْ ٚيشسيٗ ثٟشسيٗ ؛اتسا  ٝ  ييٞاب  زغاب٘ ٝ  وا  زٚشا٘ا

ٝ   ٞاي  خاى  ثاس  ْاالٜٚ  ٚ ؾٛ٘د ٔي خٛا٘دٜ ثبز ٞب ٔيّيٖٛ ّ  ثا ٝ  ٔاس ْ،  ٔٛانا  اش ثسخبغاش
 .اغاز  ثسلاساز  ػبٔٓٝ ٚ ًٔجْٛبر ٔيبٖ  ٚغٛيٝ اي زاثًٝ يٓٙي ٞػشٙد ٞٓ ٔس ْ خٛاغز

ٝ  أسٚش، اغسائيُ زٚش٘بٔٝ يٓٙي اغساييُ اقّي زغب٘ٝ 4 ثسزغي ايٗ  ز  ٞابآزسف،  زٚش٘بٔا
 .وٙيٓ ٔي ثسزغي زا دػز شآِػسٚ زٚش٘بٔٝ ٚ آابزٚ٘ٛر يديٓٛر زٚش٘بٔٝ

زايٍبٖ  ز اغسائيُ اغز واٝ   ٞبي زٚش٘بٔٝ اشػّٕٝزٚش٘بٔٝ اغسائيُ ٞيْٛ يب اغسائيُ أسٚش 
ٚ  ثيٙاد  ٔاي  ز ابَ ابنس  ز ا٘شؿبز زٚش٘بٔٝ زايٍبٖ سٟٙب اغسائيُ دػز زا  ز وٙبز خاٛ   
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اياٗ زٚش٘بٔاٝ   . تساٚاٖ سٛا٘ػز تسٚؼ زايٍبٖ خٛ  زا ا أٝ  ٞاد  ٞبي ٚلٛظ وؽدع اش 
سٛا٘ػاز  ز ٔيابٖ ػبٔٓاٝ اغاسائيُ      غسْز ثٝٔٙشؿس ؾد ٚ  2007ثساي اِٚيٗ ثبز  ز غبَ 

ايٗ زٚش٘بٔاٝ   ٔديسٔػئَٛثبش وٙد  ٌسا زاغزػبي خٛ ؼ زا ثٝ ْٙٛاٖ يه زغب٘ٝ اتسايي 
ٚ  ز  ؾاٛ   ٔاي ٞٛ ٔحػاٛة  اش ٔؿبٚزاٖ ٘ص يه ٘شب٘ياب  (Amos Regev) «أٛظ زيؼف»

ػٕٓاي اش ٔخابِفيٗ ااصة     2014 ز غبَ . وٙد ٔيٚي زا ٕٞساٞي  ٞب ٟٕٔب٘يثػيبزي اش 
زاغز سالؼ وس ٘د سب ثب اليحٝ ّٔٙ ا٘شؿبز زٚش٘بٔٝ زايٍبٖ، ثٝ لَٛ خٛ ؾبٖ ػّٛي ٘بثٛ  

اابٔي  .  ز اغسائيُ زا ثٍيس٘د ِٚي اليحٝ ثٝ سكٛيت ٘سغايد  ٍ٘بزي زٚش٘بٔٝؾدٖ قٙٓز 
ٚي . ا ِػٖٛ طسٚسٕٙاد اغاز   ، ؾّدٖٚ«اغسائيُ ٞيْٛ»ّي اغسائيُ أسٚش يب ٕٞبٖ ٔبِي اق

سؼبز يٟٛ ي آٔسيىب اغز وٝ  ز اغسائيُ اش ااصة ِيىاٛ  ٚ  ز آٔسيىاب اش     سسيٗ ثصزياش 
ٚي . ؾاٛ   ٔيٚ اش  ٚغشبٖ قٕيٕي ٘شب٘يبٞٛ ٔحػٛة  وٙد ٔيػٕٟٛزي خٛاٞبٖ إبيز 

 ز  ِٚز اػاٗ زٚااب٘ي  ز غابَ     ايٝ ٞػشٕٞبٖ وػي اغز وٝ دع اش آغبش ٔراوسار 
 زٚي ثاس  اسٕاي  ثٕت يه ثدٞد  غشٛز ازسؽ ثٝ ثبيد آٔسيىب ػٕٟٛز زئيع»، ٌفز؛ 2013
  يدي؟ زا ثٕت آٖ: ثٍٛيد ٚ ثص٘د سّفٗ ايساٖ ػٕٟٛز زئيع ثٝ غذع ثيٙداش٘د، ايساٖ وٛيس
ّ  ثس اٌس. آٔد خٛاٞد تسٚ  سٟساٖ  ز ثٓدي اسٕي ثٕت ٝ  ٔٛنا  دبتؿابزي  خاٛ   غسغاخشب٘
ٝ اغاسائيُ أاسٚش    (.Blumenthal, 2013) «.ؾاد  خٛاٞياد  ٔحٛ وّي ثٝ وٙيد ثاٝ   غاسْز  ثا

ا٘شخبثابسي   ٞابي  دياسٚشي دسيستدازسسيٗ زٚش٘بٔٝ اغسائيُ سجديُ ؾد ٚ ٘ماؽ دسزٍ٘اي  ز   
اغساييُ أاسٚش ثاب ػارة     2014يجك آٔبز ٔٙشؿس ؾدٜ  ز غبَ . اصة ِيىٛ   اؾشٝ اغز

اغساييُ لساز ٌستشاٝ   ٞبي زٚش٘بٔٝ سسيٗ دس خٛا٘ٙدٜاش خٛا٘ٙدٌبٖ زٚش٘بٔٝ  ز قدز % 3983
 .اغز

وٝ ثاٝ ٔػابئُ اماٛق ؾاٟسٚ٘دي      ؾٛ  ٔيِيجساَ ٔحػٛة  اي زٚش٘بٔٝزٚش٘بٔٝ ٞبآزسف 
ٔخبِفابٖ ٚ ٔٛاتمابٖ ٘شب٘يابٞٛ  ز غإز      ثٙادي  قاف ٚي  ز .  ٞاد  ٔاي إٞيز شياب ي  

 زقاد اش ثابشاز    588اياٗ زٚش٘بٔاٝ سٟٙاب    . ؾاٛ   ٔاي  ثٙادي   غشٝؾديدسسيٗ ٔخبِفيٗ ٚي 
ٔٛز  سٛػاٝ غيبغاشٕدازاٖ ٚ   ًٔجْٛبر زا  ز اخشيبز  از  ِٚي ثٝ  ِيُ ِ٘ٛ ٔٛانّ ثػيبز 

 (.Sheizaf: 2010)ٔس ْ اغز 
زٚش٘بٔٝ اغسائيُ اغز واٝ  ز غابَ    سسيٗ لديٕيشآِ دػز دع اش ٞبآزسف زٚش٘بٔٝ ػسٚ

ثٓد ٚ وٕاي داع سؿاىيُ  ِٚاز      غبَ 18ؾد ٚ  ٌرازي دبيٝثب ٘بْ تّػًيٗ دػز  1932
سبوٖٙٛ ثبزٞاب   1932ايٗ زٚش٘بٔٝ اش غبَ . شآِ دػز سغييس  ا ٚاغسائيُ ٘بْ خٛ  زا ثٝ ػس

سابوٖٙٛ سحاز ٔاديسيز     2004اش غابَ  . ٔشفبٚر نسخيادٜ اغاز   ٞبي ٌسايؽ ز  غز 
٘ىشاٝ لبثاُ سٛػاٝ اياٗ     . ثٛ ٜ اغاز  (Mirkaei Tikshoret) «ٔسخبي سيىؿٛزِر»ؾسوز 

. اغاز  (Eli Azur) «اِاي آشٚز »ٔديسيز ؾسوز ٔسخبي سيىؿاٛزِر  ز  غاز   اغز وٝ 
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ٓ ٚي ْالٜٚ ثس ٔديسيز  ٝ ٚشآِ دػاز، ٔاديسيز زٚش٘بٔاٝ    سػا  غيسٔػاشمي ٚ  وابز  ٔحبتُا
.  از  ْٟادٜ  ثاس زا ٞآ  « اغسائيُ دػز»ٚ ٕٞیٙيٗ زٚش٘بٔٝ زايٍبٖ « ٔٓبزيٛ» ٌساي زاغز

خؽ  اؾشٝ اغز ٚ ا٘شمب ٞابي  نس ٌسا زاغزٌرؾشٝ ثٝ غٕز ااصاة  ٞبي غبَٔٓبزيٛ  ز 
 .ثبشي غيبغي  ا٘ػز سٛاٖ ٔيايٗ زٚش٘بٔٝ اش ٘شب٘يبٞٛ ٚ ايٟٛ  ثبزان زا 

َ ؾد ثساي  سأغيع 1939وٝ  ز غبَ  سٚ٘ٛرزٚش٘بٔٝ يديٓٛر آخ دسسيساضساسيٗ ٚ   ٞاب  غاب
ثب يه زليت ػادي ٔٛاػاٝ    2007زٚش٘بٔٝ اغساييُ ثٛ  سب ايٙىٝ  ز غبَ  سسيٗ دس خٛا٘ٙدٜ

واٝ  ( اغسائيُ ٞيْٛ)؛ يٓٙي زٚش٘بٔٝ اغسائيُ أسٚش ؾد ٔيؾد وٝ ثٝ قٛزر زايٍبٖ ٔٙشؿس 
اابٔي   ٔؿخكابً ايٗ يٟٛ ي آٔسيىبيي . ؾد ٔيا ِػٖٛ طسٚسٕٙد ٔٙشؿس  ثب إبيز ؾّدٖٚ
زايٍابٖ   ٞبي زٚش٘بٔٝاثشدا ثب زٚ٘د نبح  يديٓٛر اخسٚ٘ٛر اش. ؾٛ  ٔي٘شب٘يبٞٛ ٔحػٛة 

ٝ ٔخبِفز  اؾز ٚ آٖ زا ٔٛػات غاًّٝ طسٚسٕٙاداٖ ٚ ٘ابثٛ ي قاٙٓز        ٍ٘ابزي  زٚش٘بٔا
اخسٚ٘ٛر ثب  ِٚاز   خيّي اش سحّيٍّساٖ  ِيُ اقّي ٔخبِفز ؾديد يديٓٛر.  ا٘ػز ٔي

 :Sheizaf)  ا٘ٙاد  ٔاي ّٝ زٚش٘بٔٝ اغاسائيُ ٞياْٛ   ٘شب٘يبٞٛ ٚ ؾخف ٘شب٘يبٞٛ زا ٕٞيٗ ٔػئ

 Tzipi) ِياٛ٘ي  سػايذي  ٚ اشاي إبياز اش   ٌاسا  زاغزٞب ثب ٘شب٘يبٞٛ ايٗ ٔخبِفز(. 2010

Livni) ثاٛ ٖ   ٌاسا  نخثٝ ٔٓٙبي  (2009) اغسائيُ غساغسي ا٘شخبثبر  ز ٚ اصة وب يٕب
اخسٚ٘اٛر  ز   يديٓٛر. ٞػشٙد زٚ ٔيب٘ٝ غبِجبًايٗ زٚش٘بٔٝ ٘يػز، ثّىٝ ٞيئز سحسيسيٝ آٖ 

ثاٝ ٕٞايٗ  ِياُ    . ٚ  ز ٔػبئُ اػشٕبْي ِيجاساَ اغاز   وبز ٔحبتُٝٔػبئُ أٙيشي ٚ ُ٘بٔي 
سيساض اياٗ زٚش٘بٔاٝ   . ؾٛ٘د ٔياغز وٝ ٔخبيجبٖ اقّي ايٗ زٚش٘بٔٝ يجمٝ ٚغى ٔحػٛة 

ٝ ٘ػاخٝ ٚ  ز   ٞصاز 350 ز يَٛ ٞفشٝ  ٘ػاخٝ اغاز ٚ ٞٙاٛش ٞآ      ٞاصاز  600 ٞاب  ػٕٓا
 Jewish virtual) ساسيٗ زٚش٘بٔاٝ اغاسائيُ اغاز     ؾادٜ   ٞاي  غبشٔبٖاخسٚ٘ٛر  يديٓٛر

library: 2016.) اغاز   «ٚاي ٘ز» غبيز ٚةاخسٚ٘ٛر  ٘ػخٝ ايٙشس٘شي زٚش٘بٔٝ يديٓٛر
 ٞابي  غابيز دسثبش يد سسيٗ  6 ز شٔبٖ ٍ٘بزؼ ايٗ ٌصازؼ  ز زسجٝ « اِىػب»وٝ يجك آٔبز 

اخسٚ٘اٛر   ٌسنٝ ٞيئاز سحسيسياٝ اياٗ غابيز خجاسي ثاب ياديٓٛر       . اغسائيُ لساز  از 
ٔشفبٚر اغز ِٚي  ز وٙبز ا٘شؿابز ًٔبِات  غاشٝ اَٚ ًٔبِات يىاديٍس زا ٘ياص ثبش٘ؿاس        

 .ٔٛانّ  ٚ ٔٙجّ خجسي ؾجبٞز ثػيبزي ثٝ يىديٍس  از٘د يٛزوّي ثٝ. وٙٙد ٔي
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ٔػشميٓ ثب غيبغز  ثبشيٍساٖ ٔشٓد ي ٚػٛ   از٘د وٝ  ز ازسجبو إُِّ ثيٗ ز غبخشبز ُ٘بْ 
ٓ ؛ ٕ٘بيٙاد  ٔيتٓبِيز  _ٔظجز ٚ يب ٔٙفي قٛزر ثٝ –خبزػي زضيٓ قٟيٛ٘يػشي  ٗ  ٟٔا  ساسي

 :اش ا٘د ْجبزرايٗ ثبشيٍساٖ 
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 آهريکا. 9-4-6-7
ٖ  ػٕٟٛزي سب ا٘د ثٛ ٜ ٔشٕبيُ ثيؿشس ٞب  ٔٛوسار غٕز ثٝ ٕٞٛازٜ آٔسيىب يٟٛ يبٖ . خٛاٞاب
ٝ  سابزيخ  يَٛ  ز اغسائيُ  ِٚز اش ٞب  ٔٛوسار ٌػشس ٜ إبيز ٖ  ٘ا ٗ  ياٛال٘ي  نٙادا  ايا
  ٔاٛوسار  ػٕٟاٛز  زئيع يه سسٚٔٗ ٞسي ثبز اِٚيٗ. اغز ثٛ ٜ ثسلساز ٕٞٛازٜ اىٛٔز

ٝ  آٔسيىاب  ػب٘ات  اش زا اغساييُ وٝ ثٛ  ٖ   ٚزاٖ  ز .ؾاٙبخز  زغإيز  ثا  وٙادي  اف ػاب
ِ  زغٓ ّْي. ٌساييد غس ي غٕز ثٝ وٕي زٚاثى ايٗ آٔسيىب، يّت قّح ػٕٟٛز زئيع   تاب

 اش اخشالتابر  ،ٞاب  آٖ ثٝ ٚي ٌػشس ٜ ُ٘بٔي ٞبي وٕه ٚ اغسائيُ  ِٚز اش وٙدي ٌػشس ٜ
 ياي  وٙدي.اف ػبٖ. ؾد ّْٙي  يٕٛ٘ب اي ٞػشٝ غبيز غبخز تسآيٙد وٝ ؾد آغبش زٚشي

ٖ    يٛياد  ثٝ اي ٘بٔٝ ُ  ٚلاز  ٚشياس  ٘خػاز  ثاٗ ٌٛزياٛ  تسآيٙاد  سٛلاف  خٛاغاشبز  اغاسائي
ٝ  اغسائيُ اسوز ْدْ ثٝ ٔؿسٚو زا آٔسيىب ُ٘بٔي ٞبي وٕه ٚ ؾد اٚزا٘يْٛ غبشي غٙي  ثا

ٖ  ثٗ .(Rosenberg: 2013)  ا٘ػز اي ٞػشٝ غالح غبخز غٕز  ٚي ػاٛاة   ز ٌٛزياٛ
 ثادثيٙي  اْاالْ  اش داع . اغاز  ؾادٜ  غبخشٝ ػٛيب٘ٝ قّح اٞداف دي  ز  يٕٛ٘ب وٝ ٘ٛؾز
  يٕٛ٘اب  اش ثابز  ياه  غبِي اسٕي ا٘سضي إِّّي ثيٗ آضا٘ع وٝ وس ٘د سٛاتك وؿٛز  ٚ وٙدي

 ٘اٛأجس  22  ز ٚ ثٓد غبَ يه اش وٕشس .(Jeremey, 2008: 201-202) ثبؾد  اؾشٝ ثبشزغي
ٝ  زا ساسٚز  ايٗ ثسخي. ؾد سسٚز وٙدي 1963  :Collins Piper) ا٘اد   ا ٜ ٘ػاجز  ٔٛغاب   ثا

 زٚشٜ ؾاؽ  ػًٙ  ز اغسائيُ اش ااشٕبِي إبيز  ز ٘يص ػب٘ػٖٛ وٙدي، ػب٘ؿيٗ .(1995
 آٖ ٘ياص  غيٙب قحساي ثٝ اغسائيُ سؼبٚش ػسيبٖ  ز ٚي. تسغشب  ٔديشسا٘ٝ ثٝ  زيبيي ٘بٌٚبٖ

 ثٓدي ػٕٟٛز زئيع. ٌستز ٘يص زا سؼبٚش ايٗ اش ا٘شمب  ػّٛي ثّىٝ ٘ىس  ٔحىْٛ سٟٙب ٘ٝ زا
 آٔادٜ  وابز  زٚي ثؿاس  امٛق ٌػشسؼ ٚ غيبغي سٛغٓٝ ؾٓبزٞبي ثب وٝ ثٛ  وبزسس ػيٕي

ٝ  زا ثؿاسي  امٛق ا٘شمب ار ثسخي قٟيٛ٘يػشي، زضيٓ اش إبيز زغٓ ّْي ٚي. ثٛ   زٚا٘ا
ٝ  آٔسيىاب  ػٕٟٛز زئيع  ٚٔيٗ ٚ نُٟ وّيٙشٖٛ ثيُ. وس  وؿٛز ايٗ ٔس اٖ  ِٚز  ٌاراز  دبيا
َ   ز ٚي. ثاٛ   اغاسائيّي -تّػاًيٙي  قاّح  تسآيٙاد  سسيٗ ػدي  ػّػابسي  ياي  2000 غاب

ْ  سٛاتك ثٝ زغيدٖ ثساي ثػيبزي سالؼ ْستبر يبغس ٚ ثبزان ايٟٛ  ثب اي  ٚٞفشٝ .  ا  ا٘ؼاب
ٝ  آٔسيىاب   يٛيد وٕخ  ز ثيب٘يٝ يه ثب سٟٙب ٚ زغٕي لساز ا ي ثدٖٚ  يدازٞب ايٗ ٟ٘بيشبً  ثا
 .زغيد دبيبٖ

 
 اروپا اتحاديه. 9-4-6-2

ٝ   ز آٔسيىاب  ثب ٔشفبٚر ٔٛنٓي ٕٞٛازٜ ازٚدب اسحب يٝ ُ  ٔػائّ ٗ  ٚ اغاسائي ٝ  تّػاًي   اؾاش
ٝ »: اغز آٔدٜ ازٚدب اسحب يٝ خبزػي غيبغز ٞبي ُْٕ  غشٛز 6 قفحٝ  ز. اغز  اسحب يا
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ٗ  لٛا٘يٗ ثٝ دبيجٙدي ِصْٚ ثس اغسائيُ ٔس ْ شيػشٗ اك ثٝ ااشساْ زغٓ ّْي ازٚدب ُ  ثاي  إِّا
 اغشٙب  ثب ثٓهبً ٞب آٔسيىبيي وٝ لٛا٘يٙي (.EU/Israel action plan, 2004: 6) «وٙد ٔي سأويد

. ٌيس٘د ٔي ٘ب يدٜ ٔشحدا٘ؿبٖ ٚ خٛ  لجبَ  ز  ٚسٛوٛيُ اِىػي «ٌسايي اغشظٙب» ُ٘سيبر ثٝ
ُ  ثٝ ٞٓ ازٚدب اسحب يٝ خبزػي غيبغز  ز اغسائيُ ثب ٔخبِف ثٓهبً ٔٛانّ  زٚيىاس    ِيا
ٗ  ٔحاٛز  ثؿاس  امٛق ٝ  ايا ٓ  ٚ اسحب يا ٝ  ٞا ُ  ثا ٖ  ااػابظ   ِيا ً  واس   ٘ص يىاي   ز ػٙا

ٝ  ٔؿىالر ْٕدٜ. اغز ٔسشٞبيؿبٖ ُ  ٚ ازٚداب  اسحب يا ٝ  غاس  ثاس  اغاسايي  تّػاًيٗ،  ٔػائّ
ُ  ٌاساي  نخ ااصاة ثٝ اسحب يٝ ٔبِي وٕه ٚ ثؿسي امٛق ٔػبئُ غبشي، ؾٟسن  اغاسائي
 ثٝ ٚ يستٝ يه زا ازٚدب اسحب يٝ زتشبزٞبي ٕٔٓٛالً اغسائيُ. (Ben-Hur Levy: 2014) اغز
ٝ  اخيس ٞبي غبَ اخشالف سسيٗ ثسػػشٝ. (Anders, 2015: 89)  ا٘د ٔي تّػًيٗ ٘فّ  اسحب يا

ٗ . اغاز  1967 ٔسشٞبي اش تساسس زضيٓ ايٗ غبشي ؾٟسن اغسائيُ، ثب ازٚدب ٝ  ايا   ز اسحب يا
 ؾادٜ  سٛاتك ٔسشٞبي اش خبزع ٞبي ؾٟسن وٝ وس  اْالْ اي ايالْيٝ يي 2015 غبَ دبيبٖ
ُ  خابن  اش ػصئاي  زا 1967 غبَ  ز ٝ  اغاسائي ٖ   زع اػابشٜ  ٚ آٚز  ٕ٘اي  اػابة  ثا  ْٙاٛا
 European)  ٞااد ٕ٘ااي ٞااب آٖ  ز ؾاادٜ غاابخشٝ وبالٞاابي ثااٝ زا «اغااسائيُ غاابخز»

Commission, 2015: 2.) ٗوسا٘ٝ ٚ غصٜ ٘ٛاز ٌٛالٖ، ازسفبْبر اش ا٘د ْجبزر ٞب غسشٔيٗ اي 
  .(ؾسلي لدظ ؾبُٔ) ثبخشسي

 
 جهاى اسالم. 9-4-6-9

ثٝ ّْز ٔٛلٓيز اغسائيُ ٚ لساز ٌستشٗ  ز لّت ػٟبٖ اغالْ، ايٗ وؿاٛز ٕٞاٛازٜ ٔاٛز     
ؾادٜ اغاز،    سأغايع ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ اغسائيُ ثب اؾغبَ ُ٘بٔي . سٟديد أٙيشي ثٛ ٜ اغز

٘بثٛ ي ٚ ٔحٛ   زقد وؿٛزٞبي ْسثي ٕٞػبيٝ ٘ٝ سٟٙب آٖ زا ثٝ زغٕيز ٘ؿٙبخشٙد، ثّىٝ 
ثسساسي  . وٙاد  ٔياغسائيُ ايفب  ٞبي غبشي سكٕيٓايٗ ٔػئّٝ ٘مؽ ٟٕٔي زا  ز . آٖ ثسآٔد٘د

ٓ قاّح، اش   ٞبي ديٕبُٖ٘بٔي ٚ سالؼ ثساي أهبي  ٗ  ٟٔا ٔحايى ديسأاٛ٘ي    ساأطيسار  ساسي
ٚ  يّجاد  ٔاي ايٗ ٔٛنِٛ ثحض ٔػاشمّي زا  . ايٗ زضيٓ اغز ٞبي غبشي سكٕيٓاغسائيُ ثس 

ُ يّجب٘اٝ    ٚ ػسيبٖ وّاي ٔمبٚٔاز ٚ غابشؼ    سأطيسار ز لبِت ؾٙبغبيي  ٚ  ؾٙبغابيي  لبثا
 .سحّيُ اغز

 
 گيزی نتيجه.4

ٖ غيبغز خبزػي زضيٓ قٟيٛ٘يػشي ثاٝ  ِياُ ٔؼْٕٛاٝ     واٝ اياٗ زضيآ  ز     ٞابيي  ثحاسا
ٝ  .ٔب٘ٙد أٙيز ٚ ٞٛيز  از ، اش ديیيدٌي ثاباليي ثسخاٛز از اغاز    ٞبيي اٛشٜ ٕٞايٗ   ثا
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ٝ وٝ ايٗ زضيٓ اش زاٞجس  تساتىٙي ٔٓهالر  اخّي ثاٝ ْسقاٝ    ثبؾد ٔيخبيس  ٚ  اي ًٔٙما
ساب غيبغاز خابزػي اياٗ زضيآ  ز       ايٗ اغبظ الشْ اغاز  ثس .ٕ٘بيد ٔيخبزػي ديسٚي 

اش آٖ  غز  سس ٚالٓيٚ  سس ػبّٔغًٛح ٚ اثٓب  ٔخشّف سحّيُ ٌس   سب ثشٛاٖ ثٝ سكٛيسي 
ايٗ ٔمبِٝ ٔحممبٖ ثب اغشفب ٜ اش ُ٘سيٝ سحّيُ نٟابز غاًحي ػيٕاص زٚش٘اب ثاٝ        ز .يبتز

 نٟابز اياٗ اٍِاٛ    ًٔابثك  .ا٘د دس اخشٝثسزغي سحّيّي غيبغز خبزػي زضيٓ قٟيٛ٘يػشي 
، «ازناي »ْٛأُ : غيبغز خبزػي يه ثبشيٍس ٘مؽ  از٘د ٌيسي ؾىُشٝ اش ْٛأُ  ز  غ
 .(غيسا٘ػب٘ي)«غبخشبزي»ٚ « ا٘ػب٘ي»، «ٔٙصِشي»

غيبغااز خاابزػي زضياآ  ٞاابي غاابشي سكاإيْٓبٔااُ  ز  سااسيٗ ٟٔاآاش ِحاابٌ ازنااي، 
ٗ زضيآ  ايا  ٌبٜ ٞيچٚ وؿٛزٞبيي اغز وٝ  ٞب ٌسٜٚسٟديد اش ػب٘ت  ٛنِٛ، ٔقٟيٛ٘يػشي

ٝ ؛ ِرا زاثًٝ ثب ٔحيى ديسأٛ٘ي، قاّح ٚ ثسساسي ُ٘ابٔي    ا٘د ٘ؿٙبخشٝزا ثٝ زغٕيز   اشػّٕا
ٝ  .ايٗ ْبٔاُ ثاٛ ٜ اغاز    سأطيسسكٕيٕبر ايٗ زضيٓ، سحز  ، سأطيسٌاراز  ْٚ ْٛأاُ    غاش

شيب ي زا سؼسثاٝ   تساشٚتسٚ ٞبي زضيٓ قٟيٛ٘يػشياٛشٜ الشكب ،   ز .ْٛأُ ٔٙصِشي اغز
ٔظجشاي زا سؼسثاٝ    ٞبي ؾبخف زضيٓ ايٗوٝ  ز ابَ ابنس الشكب   ثبٚػٛ يوس ٜ اغز؛ 

 آٔابز ثاٝ اػابة آٔادٜ اغاز؛      ٟٔٓ، أب ثيىبزي ٚ تمس ٕٞٛازٜ يىي اش ٔؿىالر وٙد ٔي
ٝ اغز وٝ ٚنّ ثيىبزي ٚ تمس ْاالٜٚ ثاس يٟٛ يابِٖ     آٖ  ٞٙدٜ ٘ؿبٖزغٕي    ز ،ْ ٚ   زػا

اش ِحابٌ غيبغاي ٘ياص    . اؾغبِي ٘يص ٚنّ ثدسسي  از  ٞبي غسشٔيٗاْساةِ ابنس  ز  ٔيبٖ
ٞٛيشي ٚ أٙيشي ثٝ  ٘جبَ ايؼب  زاثًٝ ثب وؿٛزٞبي  يٍس  ٞبي  غدغٝايٗ زضيٓ ثب سٛػٝ ثٝ 

٘بؾاي اش اياٗ    ٞابي  ؾاىبف ْٛأُ ايدئِٛٛضيه ٚ ٔارٞجي ٚ  . ٚ وػت ٔؿسْٚيز اغز
لاْٛ  »ٖٛ اقاِٛي ٕٞیا  . اغاز  سأطيسٌاراز اياٗ زضيآ    ٞابي  غابشي  سكٕيْٓٛأُ ٘يص  ز 

 يشيب ي زا ثاس غيبغاز خابزػ    سأطيسار« وشبة ٔمدظ»ٚ « غسشٔيٗ ٔمدظ»ٚ « ثسٌصيدٜ
 .ايٗ زضيٓ سبوٖٙٛ ٌراؾشٝ اغز

ُ٘بٔي يب أٙيشي ثٛ ٖ اتسا  ٚ  اؾاشٗ ٘اْٛي اش اْشجابز     سٛاٖ ٔياش ِحبٌ ْٛأُ ا٘ػب٘ي ٘يص 
اش ُ٘اس   . ا٘ػاز  زضيآ قٟيٛ٘يػاشي   ٚشيس ٘خػزٟٔٓ  ز سٓييٗ  ٞبي ٔؤِفٝخبزػي زا اش 

اياٗ  ي ٞب زغب٘ٝ، ُ٘بٔي ٚ أٙيشي، ااصاة ٚ ٌرازي لبٖ٘ٛ٘يص غبخشبزٞبي  غبخشبزيْٛأُ 
ِ  . از٘اد  يغيبغز خابزػ  ٞبي سكٕيٓٞس وداْ ٘مؽ ٟٕٔي زا  ز ايؼب   زضيٓ   زٔؼٕاٛ

زضيٓ قٟيٛ٘يػشي ثاٝ ٕٞاٝ اياٗ ْٛأاُ ٚ  زػاٝ       يثبيػشي ثساي سحّيُ غيبغز خبزػ
غفّز اش ايٗ ْٛأُ ٚ ياب ٘ب يادٜ ٌاستشٗ ثخؿاي اش     . ٞس ْبُٔ سٛػٝ  اؾز سأطيسٌرازي
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، دابييص ٚ  ًٔبِٓابر آتسيماب  ، تكّٙبٔٝ «اخيس  ٞٝ غٝ  ز اغسائيُ ٚ ٔكس ٔٙبغجبر»(. 1386)قجسي، ا٘ٛؾٝ 
 .1386شٔػشبٖ 

ُ  خابزػي  غيبغز ٚ ٘ٛيٗ ْٕٛٔي  يذّٕبغي»(. 1387)ٌيّجٛا، ايشبٖ  ، سسػٕاٝ زناب ٔحٕاٛ ي    «اغاسايي
 .10، ؾٕبزٜ 1387، دبييص ًٔبِٓبر تّػًيٗتميٟي، 
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