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 مخص:الم
الصراع العربي االسرائيمي ىو صراع تاريخي طويؿ لـ ينتيي وليس آخره تأجيج  ف  إ

لتعود الروح الى  0202الصراع االسرائيمي الفمسطيني وعودة الحرب مف جديد عاـ 
 .  القضية الفمسطينية التي يظف انيا استقرت عمى حاؿ واحد

دعـ والتأييد  في ظؿ ودائما ما تبرز المقاومة االسالمية لمواجية بقوة وتحظى بال 
 .ممارسة العنؼ واالضطياد الذي تقوـ بو اسرائيؿ وال تزاؿ في االراضي الفمسطينية

اف ىذه الظروؼ تشير لمحاجة الى استراتيجية عربية  شاممة ومتجانسة لمواجية ىذا 
الصراع بشكؿ فاعؿ بجمع االدوات العسكرية و الدبموماسية واخذ الدوؿ العربية ادوارا 

اعمية لمتوصؿ الى حؿ عادؿ يخفؼ حدة ىذا العدواف عمى الشعب الفمسطيني اكثر ف
 . وانياء معاناتو

، تمقي الضوء عمى القضية التي تفاقمت بعد الحروب المتكررة وزادت وىذه الدراسة 
والجوار بسبب ىذه الحروب وتمؾ االطالة حالة عدـ االستقرار في االرض الفمسطينية 

لمنظر لمقضية عمى  اساس التحميؿ الجغرافي السياسي   . وىي محاولةالعربي ككؿ
وبياف دور المؤسسات السياسية الرسمية الفمسطينية وتأثير كؿ ذلؾ في رسـ  الخرائط 

جية وحال الداخمية والخارجية باطار تدويؿ الصراع  العربي الصييوني فيما لو مف 
 .إلشكاالتو مف جية ثانية
االرض اإلسرائيمي، الصراع العربي  ،ةيلجيوسياسالمحددات االكممات المفتاحية: )

 (.الفمسطينية
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Abstracts: 

The long-running Palestinian-Israeli military conflict is not the 

last one inflaming the Palestinian conflict. 

 The resistance force has always been at the forefront and enjoys 

support and support in the violence and oppression that Israel 

perpetrates in the Palestinian territories. 

These circumstances call for the need for a comprehensive and 

homogeneous Arab law to effectively confront this conflict by 

bringing together Arab military, diplomatic and diplomatic tools 

to play more effective roles in order to reach a just solution that 

will ease the aggression against the Palestinian people and end 

their suffering. 

This study sheds light on the issue that has worsened after the 

repeated wars and increased because of these wars and that 

prolonged state of instability in the Palestinian land and the Arab 

neighborhood as a whole. It is an attempt to look at the issue on 

the basis of geo-political analysis and to clarify the role of the 

official Palestinian political institutions and the impact of all that 

on drawing internal and external maps within the framework of 

the internationalization of the Arab-Zionist conflict, understanding 

it on the one hand and solving its problems on the other hand. 

Keywords: (geopolitical determinants, Arab-Israeli conflict, 

Palestinian land). 
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 :المقدمة
تعد القضية الفمسطينية والصراع العربي الصييوني واحده مف اقدـ القضايا و والمشاكؿ 
الجيوسياسية المستمرة منذ مطمع القرف الماضي )القرف العشريف( وصوال الى الربع 
االوؿ مف القرف الحالي) الحادي والعشريف(، ولـ يعرؼ العالـ قضيو سياسيو استمرت 

كما اخذت القضية الفمسطينية سواء بالتفاعالت المحمية  واخذت مجاال زمانيا ومكانيا
الداخمية بيف السكاف العرب والمياجريف الييود وما جرى بينيما مف نزاع استيطاني 
وصوال الى حروب واقتتاؿ او عمى الصعيد االقميمي و الجوار الجغرافي المتمثؿ بالدوؿ 

اسيو كثيره مبتعدة عف فمسطيف العربية المحيطة بفمسطيف المحتمة اذ شيدت حراكات سي
احيانا ومقتربة منيا ضمف الصراع الوجودي بيف العرب والكياف الغاصب بأحياف اخرى 
.. او بالتفاعالت الخارجية الدولية والتي شيدت تنقالت كثيره ومتنوعو بيف ما ىو 
ؿ اممي في اطار المجتمع الدولي وما ىو دولي يعتمد عمى قوه القرار الذي تتخذه الدو 

الكبرى بدعـ مف بريطانيا وفرنسا ثـ الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي السابؽ ثـ 
 االتحاد االوروبي وصوال الى التفرد االمريكي في قياده العالـ قبيؿ مطمع االلفية الثالثة.

 :مشكمة البحث
يتناوؿ البحث التبدالت الحاصمة في الصراع العربي الصييوني مف خالؿ مجموعة مف 

عوامؿ و المحددات تؤثر بشكؿ مباشر او غير مباشر عمى طبيعة ذلؾ الصراع ، ال
 : ومف ىنا برزت اشكالية البحث وتساؤالتو

 ماىي المحددات المؤثرة في الصراع العربي الصييوني؟ _ 2
 ما حجـ تاثير تمؾ المحددات وتحكميا في الصراع العربي الصييوني؟ 0
المحددات المتحكمة في الصراع العربي الصييوني ما التغير الذي طرا عمى _ ٣

 ماضيا وحاضرا ؟
ما االثر الجيوبولتيكي المتوقع لتغير المحددات المؤثرة في الصراع العربي _ ٤

 الصييوني؟
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 :فرضيه البحث
في الصراع العربي الصييوني والتعامؿ  ةيو حصر العوامؿ والمحددات المؤثر امكان _2

 .معيا والتحكـ بيا
تتغير طبيعة الصراع العربي الصييوني مع التغيرات التي تطرأ عمى العوامؿ _ 0

 .المحددة في ذلؾ الصراع
اف الحراؾ الجيوسياسي المستمر في منطقة الشرؽ االوسط عموما يؤثر في الصراع  ٣

 .العربي الصييوني ومحدداتو عمى اختالفيا
العربي الصييوني اثار يفرز التغير الحاصؿ في المحددات المؤثرة في الصراع  ٤

 جيوبوليتيكية و جيوسياسية تؤثر في المنطقة العربية حاضرا ومستقبال .
 :اهمية البحث

و  محورا ىذه االىميو  وتعد اسرائيؿ  تتزايد االىمية الجيوسياسية لمنطقة الشرؽ االوسط
مركز اىتماـ الفاعميف الدولييف مف جية و فمسطيف وقضيو القدس واالقصى لمفاعميف 
العرب مف جية اخرى ، والجؿ ذلؾ وبسببو قاـ صراع في المنطقة طرفاه اسرائيؿ 
والدوؿ العربية، واف فيـ ىذا الصراع يتطمب معرفتنا بالمحددات الموجبة ليذا الصراع 

ـ اقميمي وعالمي ،يؤثر وصيفا و تمخيصا بحثا عف سمواستخالص الحموؿ الممكنة لو ت
 واجياؿ السكاف فييا ،ومف ىنا جاءت اىميو البحث . ةفي المنطق

 
 والتاريخيالمحدد الديني  -1

بالمنظومة الفكرية الرائدة في مجتمعو ، ونظاـ  او سياسي يتأثر أي مفيـو عسكري
ر حد بالخبرات التاريخية والمنطمقات يكبيمي كأحد ىذه المفاىيـ تأثر الى االمف االسرائ

والعقائد الدينية والقومية التي امف بيا الييود ، وعمموا بكافة الوسائؿ عمى تحقيقيا . 
الفكر االمني  ات الدينية والتاريخية التي تواجووعمية ننصرؼ الى تحميؿ المحدد

 حو التالي : االسرائيمي وذلؾ بالتطرؽ الى المنطمقات التاريخية والدينية عمى الن
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 الجذور الدينية  -أ
لقد بدأ وتشكؿ الفكر لدى الييود عموما داخؿ اطار الديف الذي يؤكد اف اسرائيؿ ىي 
وعد الرب لنبية ابراىيـ عمية السالـ ) في ذلؾ اليوـ قطع الرب مع ابراىيـ ميثاقا قائال 

 ( 2)لنسمؾ اعطي ىذه االرض مف نير مصر الى النير الكبير نير الفرات (

ويعتقدوف الييود اف الرب قد اصطفاىـ وميزىـ عف باقي الخمؽ مف بني البشر وممكيـ 
االرض بما فييا ومكنيـ عمى غيرىـ مف االمـ االخرى وبيذا اف االرض شمات ارض 
الميعاد حسب رواية التوراة ما يسمى باليالؿ الخصيب وىي ارض التي كاف موعود بيا 

في عبوره مف "اور" الى ارض الكنعانييف بأمر مف اهلل  خميؿ اهلل ابراىيـ عمية السالـ
لتشمؿ ايضا كؿ ما يقع شرقي نير النيؿ ، اما ارض فمسطيف فيي ارض الميعاد وعد 

 ( 0)الرب بيا شعب اهلل المختار مف بني الييود

والتعريؼ الدقيؽ لمصطمح ارض اسرائيؿ مف الناحية الجغرافية ال يزاؿ موقع خالؼ بيف 
يوني نفسة فبعضيـ يرى اف ارض اسرائيؿ ىي ارض فمسطيف نفسيا الشعب الصي

( ٣)وسيناء وسوريا واجراز مف تركيا واالردف وكاف بف غوريوف يؤيد وجية النظر ىذه

ومف ىذا المنطمؽ فأف مفيـو االمف مف وجية النظر االسرائيمية يعود الى مبدئيف 
الدائرة الدينية ، التي تنص اف اساسييف االوؿ مف االسرائيمية التي تشكمت داخؿ اطار 

اسرائيؿ ىي وعد الرب لنبيو ابراىيـ )عمية السالـ( وىذا ىو حمـ اسرائيؿ الذي توارى في 
السنوات الشتات واالضطياد بفعؿ ظمـ وطغياف القوة القاىرة والبغي لـ يكف غائبًا عف 

السرائيمي فقد بينما العامؿ الثاني عف الوضعية التي انشئ فييا الكياف ا (٤)اسرائيؿ
ساعدت الظروؼ السياسية بشكؿ كبير وخاصة العالمية ومنطقة الشرؽ االوسط . وفي 

وعقب الحربيف العالمية االولى والثانية كاف دوؿ  02وبداية قرف  2٩نياية القرف 
العربية تحت االستعمار بدأ تسمؿ الييود الى فمسطيف يدفعيـ بذلؾ المعتقد الديني في 

 (٥)ـ 2٩٤٨شعب اهلل المختار ، حتى حمميـ باقامة دولو ليـ في عاـ )ارض الميعاد( و 

ويقوؿ داياف: بما اف نممؾ التوراة ونعتبر سعب التوراة ،ال بد مف اف نمتمؾ ارض التوراة 
واريحا والقدس وكذلؾ مناطؽ اخرى . وىكذا يستعد  وارض القضاة والحاخاميف واليبروف

القادة الصياينة باستمرار سواء اعتبروا انفسيـ مف اليسار او مف اليميف . اعضاء 
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حزب العمؿ او في الميكود الناطقيف الرسمييف باسـ الجيش اـ باسـ الحاخامية حجة 
 توراتية ألسناد المطالبة باألرض 
اف أي ارض حكميا أي حاكـ مف الييود في العصور فااليدلوجية لدى الييود ترى 

القديمة او وعد اهلل بيا الييود سواء كاف ذلؾ في الكتاب المقدس التوراة او وفؽ تفسير 
التوراة والتممود يجب اف تعود الى اسرائيؿ ما دامت دولة ييودية ولكف بدورىا اسرائيؿ 

  (٦)تأجؿ الحرب الى اف تصبح اسرائيؿ قوة عظمى
التوراة الييود ليس فقط الى االستيالء عمى ارض فمسطيف بؿ الى القتاؿ وقتؿ ودعت 

ر القادة والمفكريف كذه المعتقدات متجذرة في عقمية وفكانت ىسكانيا اف امكف 
اإلسرائيمييف ، ويتضح مف قوؿ بف غوريوف ، أوؿ رئيس وزراء إسرائيمي ، أف القدس 

فحسب ، بؿ إنيا تتفوؽ في أف تصبح ليست عاصمة إسرائيؿ والييودية العالمية 
العاصمة الروحية. مركز العالـ كما يصوره األنبياء وفي نفس الميثاؽ ، يقوؿ رئيس 

في كتابو لثورة الييود جاء الييود إلى  2٩٧٧الوزراء اإلسرائيمي مناحيـ بيغف في عاـ 
د إيغاؿ ألوف ، اعتق  (٧)فمسطيف ليقيموا ويؤسسوا وطنيـ الممتد مف النيؿ إلى نير الفرات

وزير الدفاع اإلسرائيمي في السبعينيات ، أف األساليب التي استخدمتيا إسرائيؿ لتحقيؽ 
رأى  2٩٩٣. (٨)مصالحيا الحيوية والتعامؿ مع اآلخريف ليا مراجع دينية مف التوراة

ليذا السبب ( ٩)كونغرس الميكود أف عمى إسرائيؿ تبني حدود توراتية في سياستيا الرسمية
القادة األوائؿ لمحركة الصييونية يتمسكوف بيذا الحمـ ، وبداًل مف رؤية مف يصادر  نجد

أحالميـ أو يوقؼ طموحاتيـ ، يصادروف حقيـ الحقيقي ، قانوف اهلل. لذا يمكف القوؿ: 
إف فكرة إسرائيؿ عف األمف ، وخاصة في شقؽ الجيش ، تستمد شرعيتيا السياسية مف 

ي بيا. الديف الييودي ، ولكف استراتيجية إسرائيؿ األمنية ، األفكار والتعاليـ التي تأت
ليس أكثر مف إطار فكري وعممي ضمف المعتقدات الدينية لالستيالء عمى األرض 

تشمؿ القداسة بيف الييود المعتقدات لدى الييود  والوفاء بالوعود المقدسة لعقيدتيـ
"يني إسرائيؿ" ، كما في التممود إقصاء اآلخريف ، الذيف ُينظر إلييـ عمى أنيـ أدنى مف 
  (22)ليعتبروا شعب اهلل المختار ، خمؽ اهلل األمييف )أي المسيحييف والوثنييف والمسمميف(
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يرتبط تاريخ الحركة الصييونية ارتباًطا وثيًقا بالعوامؿ الدينية ، حيث كاف ىذا االنتقاد 
صياغة مصطمح تمت  ،( 22)ـ2٩٧2رد فعؿ عمى اضطياد ييود أوروبا. في عاـ 

لإلشارة إلى الحركة التي وضعت لنفسيا ىدًفا  2٨٩2"الصييونية" في أحضاف عاـ 
. يرتبط مصطمح 2٨٩٦إلعادة الييود إلى أرض إسرائيؿ )فمسطيف( منذ عاـ 

وقد كتب في يومياتو سنة ور ىرتزؿ. الصييونية بالحركة السياسية التي أسسيا تيود
يصبح الحاخاموف داعـ شرعي . فيو بمثابة  ـ مؤكدا عمى العامؿ الديني اذ2٨٩٥

 .(20)البنى القوية المحافظة عمى الدولة
 الجذور التاريخية  -ب

يوضح أتباع التاريخ الييودي القديـ والحديث أف المشكمة الرئيسية التي تواجو أحفاد 
إسرائيؿ منذ االنتشار األوؿ كانت البحث عف األماف ، وكانت ىذه الدراسة محور الفكر 

 عاـ. ىذه الحموؿ تقوـ عمىلييودي لمئات السنيف ، ووصمت إلى ما يقرب مف ألفي ا
كاف اضطياًدا لمييود أف الخالص ىو االضطياد لف يكوف اال عمى ارض فمسطيف .  

يعيشوا في مرحمة تاريخية معينة ، أواًل في ألمانيا في بداية القرف الحادي عشر ، 
راطور ىنري الثاني الييودية ، وبعد ذلؾ قاـ اإلمبإلى يكمنوس خاصة بعد اعتناؽ كاىف 

لقد شبع ىذا  ىناؾ مواجية بيف الصميبييف والييود وحدثتمدينة ميس  مف بترحيؿ الييود
االضطياد حياتيـ خالؿ ىذه الفترة بإحساس عميؽ بعدـ االستقرار ، فعاشوا في 

حاولوا حماية مجتمعات مغمقة ، غير مختمطة مع طبيعة األشخاص الذيف آواىـ ، و 
 و القوى الداخميةومارسوا تنظيـ مجتمعاتيـ مف خالؿ تشكيؿ وحدات. يجدوف سالمتيـ. 

مف خالؿ االعراؼ الدينية كاف رجاؿ الديف يسيطروف عمى المجموعة إلى حد كبير 
، وفي القرف التاسع عشر نشأت حركة ضد الييود تسمى معاداة السامية واالجتماعية 

 (2٣)السامي وتغمب االريةالعرؽ  ميؿ مفالتق في أوروبا. حوؿ
عمى عاتؽ  وقع،  ضد الييود أوروبا المسيحية الذي مارستو شعوب نظًرا الضطياد

ىي ىدفيـ  اصبحت القادة الصياينة مسؤولية إيجاد حموؿ لتيجيرىـ ، لذا فإف فمسطيف
فظيرت  (2٤)لعمميـ المشترؾ ضد األمة العربيةألنيـ يستخدموف فمسطيف كنقطة ارتكاز 

بدأ  (2٥)بذلؾ الحركة الصييونية الى العمف كحركة سياسية في نياية القرف التاسع عشر
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مفكرو الحركة الصييونية في تحديد خصائص الوطف القومي في أوروبا في النصؼ 
الثاني مف القرف التاسع عشر ، وأرادوا بعض الركائز القانونية التي استخدميا الباحثوف 

المقدسة ، وكما في التوراة ، قاؿ األب الروحي في مذكراتو أف الييود لتعريؼ األرض 
ىرتزؿ  ىاوسميماف ، المنطقة التي أراد داودالشعار الذي يجب أف نبتكره ىو فمسطيف 

ارتبطت الحركة الصييونية في نيايات القرف ( ٣2٦)إلى الفرات شرقا أف تمتد مف النيؿ
 ( 2٧)طيف مف اجؿ قياـ الدولة الييودية بيدفيا االساسي الذي يتمثؿ بالعودة الى فمس 2٩

وضع ىرتزؿ كتابة المعروؼ عف الدولة الييودية في القرف التاسع عشر في عاـ 
ـ والذي ظير بثالث لمغات ىي الفرنسية وااللمانية واالنكميزية ووضع العبارة 2٨٩٦

الضطياد "المسالة الييودية" وبعد اف اقنع كؿ الييود وحيث ما وجدوا انيـ كانوا ىدفا ل
مف غير الييود في روسيا القيصرية وشرؽ ووسط اوربا وقاؿ ىرتزؿ اف غاية الييود 

 (2٨)ىي خمؽ وطف لمشعب الييودي في فمسطيف ضمف قانوف دولي
واستمرت الحركة الصييونية بالسعي لمحصوؿ عمى موافقات لالستيطاف في فمسطيف 

ليا حتى اندالع الحرب  وتأميف االعتراؼ الدولي بوجودىا وباالىداؼ التي خططت
الذي تسعى لو ىذه الحركة ىو اقامة دولة ييودية وكما  وكاف التوجة (2٩)العالمية االولى

وضحت الحركة الصييونية اف تعمؿ عمى حؿ المسالة المتعمقة بالييود في ايجاد ارض 
ليـ فكانت فمسطيف ىي اليدؼ االساسي حيث روجت دعاية تقوؿ فييا " ارض بال 

نية بتوحيد شعب لشعب بال ارض " وقد نجحت ىذه الحركة في تجسيد الفكرة الصييو 
وبدا العمؿ مف  (02)ييود العالـ في القياـ بعمؿ مشترؾ واحد يعتمد عمى التمويؿ الذاتي 

قبؿ الحركة الصييونية عمى تحويؿ العقيدة الدينية الييودية الى نظرة سياسية تطمب 
بالحؽ التاريخي لمشعب الييودي بارض وتستند بذلؾ الى وعد اليي يعيد لـ شمؿ ىذا 

   (٣02)ض الميعاد المزعومة الشعب فوؽ ار 
مف اجؿ توحيد تمؾ النظرة الى واقع فقد اتخذت الحركة مف قواعد ومبادئ االنغالؽ 

 عمى الذات ومف العنؼ والتوسع مسمكا وفي ما يمي عرض مختصر ليذه القواعد .
 االنغالق عمى الذات  -
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يودية مف الوصؿ اف الحافز االبرز واالقوى لدى الحركة الصييونية ىو تمكف االمة الي
 (00)الى اىدافيا عف طريؽ لـ جميع ييود العالـ في دولة خاصة بيـ كما يقوؿ وايزمف

"اف ىدؼ الصييونية بناء قومية تكوف ييودية بقدر ما ىي االمة الفرنسية فرنسية ، 
وحتى يستطيع الييود تحقيؽ الذات يجب  (0٣)وبقدر ما ىي االمة البريطانية بريطانية"

 (0٤)ؽ عمى ذاتيا والتفوؽ والتميز عمى غيرىا مف االمـ عمييا االنغال
 العنف  -

بدأت المنظمات الييودية في ممارسة سياسة العنؼ العسكري اتجاة الشعب الفمسطيني 
في المدف الفمسطينية . اذ ارتكبت مجازر عديدة بحؽ الشعب لفمسطيني مما دفع 

ومف ابرز ىذه المجازر مجزرة الفمسطينييف الى ترؾ منازليـ وىجرة قراىـ ومدنيـ . 
والسجؿ الصييونية مميء باالرىاب والعنؼ  (0٥)"صالح الديف" ومجزرة "دير ياسيف"

وغيرىـ تحت شعار "بالدـ والنار  2٩٨٧ومثاؿ ذلؾ مجزرة : شتيال وصبرا في عاـ 
 (0٦)سقطت ييوديا وبالدـ والنار سأقوـ ييوديا"

ويرجح الكثير مف المفسريف والدارسيف الياجس االمني لالسرائيمييف الى تجربة االبادة 
النازية التي اثرت وبشكؿ كبير في عقميتيـ حيث ما زالت تعتبر عقدة تاريخية في عقؿ 
كؿ ييودي وبالتالي تحوؿ الييودي الى ضحية نازية الى معتدي يياجـ ويقتؿ بدال مف 

اقامة دولة صييونية سيواجة الكثير مف المصاعب والعقبات واف مشروع  (0٧)اف يقتؿ 
  (0٨)لذا وجب عمييـ استخداـ القوة والعنؼ 

 النزعة التوسعية -
دولة ييودية عمى  ـ القامة2٨٩٧سعت الحركة الصييونية منذ مؤتمر بازؿ عاـ 

االراضي الفمسطينية فجوىرة الحركة الصييونية ىو طابع عرقي يبحث باتجاه التوسع 
االقميمي والدولي وبوسائؿ عديدة منيا اساليب التميز العنصري ضد الشعوب العرب 
فسياسة التوسع في الفكر االمني الصييوني تستند الى ركائز تاريخية لتبرير احتالليا 

  (0٩)لفمسطيف 
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ومف ىنا بدات الحركة تاخذ اتجاة اخر ىو تأميف اليجرات الييودية الى ارض فمسطيف 
ومف كافة انحاء العالـ الذي يتواجدوف فيو الييود لضماف استمرار المجتمع االسرائيمي 

 ولـ الييود مف باقي مناطؽ العالـ 
 (٣2)كما تيدؼ السياسة االسرائيمية التوسعية الى

  زرع الكياف عمى ارض عربية 
  استقباؿ الكثير مف المياجريف مف اجؿ التغير الديموغرافي 
  قطع التواصؿ بيف مراكز المدف السكانية الفمسطينية الرئيسة لمحيمولة لعدـ قياـ

 دولة فمسطينية متصمة جغرافيا 
  العمؿ عمى تييئة الفرصة لوجود عسكري اسرائيمي سواء مف القوات االسرائيمية

 او مف المستوطنيف المسمحيف يتبعوف ىذه القوات يتـ نشرىا ايف ما وجد الخطر 
التوسعية الصييونية ىي المصطمح الذي يطمؽ عمى مخطط الصييونية العالمية الرامي 
إلى احتالؿ فمسطيف بأسرىا ثـ التوسع إلى أراضي بعض الدوؿ العربية المجاورة. 

أي إقامة الدولة ” إسرائيؿ الكبرى“الديني ويسمى ىذا المخطط التوسعي في المفيـو 
الييودية الكبرى التي يتجمع فييا ييود العالـ. وتتجمى األىداؼ الصييونية التوسعية 

د بمفور الذي أشار إليو وع” الوطف القومي“باحتالؿ األراضي الفمسطينية متجاوزة مفيوـ 
  (٣2)( وخطوط اليدنة الموقتة2٩٤٧) ( ، وقرار التقسيـ2٩2٧)
   المحدد االمني والسياسي -2

اف االمف االسرائيمي ينطمؽ مف مقولة ارض اسرائيؿ أي اف االرض بال شعب او شعب 
بال ارض وانكار الوجود الفمسطيني وضرورة فرض الوجود االسرائيمي عمى ارض 
مغتصبة . االمف القومي االسرائيمي : اف االمف لدى اسرائيؿ لو مفيوـ خاص يختمؼ 

ف باقي المفاىيـ في العالـ واف المفيـو نابع مف كوف اسرائيؿ كياف غريب في جوىره ع
اف محور االمف في تؿ  (٣0)زرع وبدأ يترعرع في ىذه المنطقة لتحقيؽ اىداؼ الغرب

ابيب يقوـ عمى القوـ ومحاولة ضـ االراضي وىذا ىو محور تفكير القيادات االسرائيمية 
 تتغير ، اال اف فروعيا غير وىي تخص . فأسس االمف القومي الصييوني ثابتة ال

لمكثير مف المزايدات والتنازالت وذلؾ تبعا لمظروؼ والضغوط وىي في الوقت نفسو 
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تتجمى مشكمة االمف في اسرائيؿ ىي  (٣٣)مرنة الى حد كبير وتقوـ عمى عامؿ الوقت 
نا بدأ بقاء اسرائيؿ واستمرارىا أي بمعنى تكوف او ال تكوف أي تبقى او تزوؿ ، ومف ى

مشكمة االمف محور حياة لدى اسرائيؿ  ، ومف ىنا بدأ مشكمة االمف لدى اسرائيؿ تأخذ 
المقاـ االوؿ في الجيد الصييوني منذ نشأة اسرائيؿ ، ومف ىنا تبدأ اسرائيؿ في وضع 
الحموؿ لحؿ ىذه المشكمة منيا اف تمتمؾ االسمحة لمواجية القوى التي تيدد امف اسرائيؿ 

ف الداخؿ وانطالقا مف ىذا المفيـو تحددت االغراض العسكرية مف الخارج وم
االسرائيمية واسسيا . اف االمف والدفاع الصييوني ىو مذىب عسكري ينبثؽ مف طبيعة 

 . (٣٤)العقيدة الصييونية واىدافيا السياسية وايضا مف طبيعة المجتمع االسرائيمي
 المحدد السكاني  -3

نستعرض في ىذا المحدد تطور سكاف اسرائيؿ ونركز عمى الخصائص الديموغرافية 
 الرئيسية ، مصادر الزيادة . ومصادر التشتت المكاني 

 حجـ السكاف وتكوينيـ حسب الديف  -أ
ـ  بعد وقت قصير مف انشاء 2٩٤٩تـ اجراء اوؿ تعداد سكاني في اسرائيؿ سنة 

نسمة . وذلؾ بسبب موجات  ٨٧0,222ؿ حوالي الدولة ػ اذ بمغ تعداد سكاف اسرائي
اليجرة الكبيرة في السنوات الالحقة وال سيما اليجرة الجماعية . وبعدىا تضخـ عدد 

مميوف نسمة بحموؿ نياية العقد االوؿ . وفي السنوات التي  0اسرائيؿ الى قرابة اؿ 
ليصؿ  تمت ذلؾ تراجعت وتيرة النمو الى حد ما ولكنيا مع ذلؾ ظمت مرتفعة .

مميوف بنياية العقد الثاني ، وبنياية العقد الثالث وصؿ العدد الى  0.٨العدد الى 
مميوف في نياية العقد الرابع . ادت  ٤.٥مميوف وارتفع ايضا ليصؿ الى  ٣.٧

اليجرة الجماعية مف االتحاد السوفيتي السابؽ الى اندالع طفرة في النمو منذ ذلؾ 
ـ 2٩٩٨مالييف نسمة بحموؿ عاـ  ٦لى حوالي الحيف ، مما رفع عدد السكاف ا

لـ يتـ   (٣٥)مميوف نسمة ٧.0٤وصؿ عدد اسرائيؿ الى  022٧وبحموؿ نياية عاـ 
تقسيـ الزيادة بالتساوي بيف المجموعات الدينية المكونة لمسكاف في العقد االوؿ . اذ 

ة مف نمى سكاف الييود بسرعة اكبر مف غير الييود وتوضح النسبة الزيادة الحاصم
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% في ٨٦وعاودت باالنخفاض مرة اخرى الى اؿ 2٩٥٨% في عاـ ٨٩% الى ٨0
  (٣٦) 2٩٨٨% في عاـ ٨0ـ  والى 2٩٦٨عاـ 

في حيف يتألؼ سكاف العرب مف ثالث مجموعات فرعية رئيسية : المسمموف 
% مف سكاف ٧2والدروز* والمسيحيوف ومف بيف الثالث نمت نسبة المسمموف مف 

% . في حيف انخفضت نسبة الدروز ٨٣ـ الى2٩٤٨غير الييود في عاـ 
% وفي حيف ٨% عمى التوالي في فجر قياـ الدولة الى 02% و ٩والمسيحيف مف 

% عند قياـ 22عاودت باالرتفاع فئة المسمميف مف اجمالي عدد سكاف اسرائيؿ مف 
% . وفي السنوات االخير تـ ادراج مجموعة اخرى ضمف 2٧الدولة الى 
ي فئة منفصمة : االشخاص "غير المصنفيف حسب الديف" كما اإلسرائيمييف ف

حددتيـ وزارة الداخمية. عادة ما يكونوف مف اقارب المياجريف الييود او غيرىـ ممف 
يحؽ ليـ اليجرة الى اسرائيؿ بموجب قانوف العودة وجميعيـ يأتوف مف االتحاد 

نسمة  ٣02,222السوفيتي السابؽ . ويشكؿ سكاف ىذه المجموعات البالغ عددىـ 
طريقة أخرى لمحصوؿ عمى انطباع عف   (٣٧)% مف اجمالي سكاف اسرائيؿ٤حوالي 

التغيرات الدورية في حجـ سكاف إسرائيؿ ومجموعاتيـ الفرعية ىي فحص معدؿ 
في  %٩.0النمو السنوي.  انخفض معدؿ النمو السنوي لمسكاف الييود مف 

في النصؼ  %٣.٤إلى في الثمانينيات ، وارتفع  %2.٥إلى  2٩٦2-2٩٤٨
.  كما اتجيت %2.٦األوؿ مف التسعينيات ، وانخفض منذ ذلؾ الحيف إلى 

خفاض منذ أواخر معدالت النمو السنوية لممجموعات الفرعية األخرى إلى االن
في  2.٨إلى  %٤.٤المسمميف ، ومف بيف  %0.٨إلى %٤الخمسينيات: مف 

والجدير  (٣٨)ئة بيف المسيحييففي الما 2.٦إلى  %0.٨المائة بيف الدروز ، ومف 
بالذكر اف االشخاص الذيف يحمموف الجنسية االسرائيمية ولكنيـ خرجوا مف البالد 

 مشموليف بالسكاف واإلسرائيمييف .ألكثر مف عاـ واحد غير 
في شير سبتمبر بمغ عدد سكاف  022٦وتـ رصد التركيبة السكانية إلسرائيؿ عاـ 

% ييود أي ما يقارب ٧٤.٨نسمة اذ حوالي مميوف  ٨٥٨٥222اسرائيؿ حوالي 
% مف العرب ويشكموف النسبة 02.٨نسمة و حوالي  ٦٤2٩222حوالي 
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نسمة )  ٣٨2222أي ما يعادؿ  ٤.٤نسمة في حيف يبقى حوالي  2٧٨٦222
يشمؿ افراد اسر مياجريف مف الييود الذيف يتـ تسجيميـ في وزارة الداخمية 

% في عاـ 0.2السنوي لسكاف اسرائيؿ حوالي . اذ بمغ معدؿ النمو ٣٩اإلسرائيمية
وىو اكثر ثالث مرات مف متوسط دوؿ منظمة التعاوف والتنمية الذي يبمغ  022٥
لكؿ امرأة ، وىنا تعتبر اسرائيؿ اعمى الدوؿ في  ٣% وبمتوسط االطفاؿ 2.٦نحو 

( توضيح لمعدؿ 2وفي جدوؿ رقـ ) (٤2)معدؿ الخصوبة في منظمة التعاوف والتنمية
 و النم

 ( 2المجموعة الدينية في اسرائيؿ جدوؿ رقـ )
 معدؿ النمو نسبة التعداد التعداد المجموعة

 %2.٧ %٧٥.2 ٦,22٩,222 الييود
ييود غير 

 حريديـ*
222٦٥ ٥,٤٩٩.2% 2.0% 

 %٥.2 %٩.٩ ٧٥2,222 ييود حريديـ
 %0.2 %02.٧ 2,٦٨٨,٦22 عرب

 N/A %٤.٣ ٣٤٨,٧22 أخروف
 %2,٩ %222 ٨,2٥٧,٣22 المجموع

 022٣المصدر / المركز االحصائي لالتحاد االوربي اكتوبر 
 022٥-2٩٧0وىنا نستعرض المعطيات التركيبة لسكاف القدس في االعواـ مف 

مع التشديد عمى عدد الييود الذيف يعيشوف في القدس ونسبيـ مف مجمؿ سكاف 
المدينة . ومف خالؿ ىذا الشرح يتبيف لنا اف نسبة سكاف الييود مف سكاف القدس 

% الى حوالي ٣٨ا ـ مف حوالي تقريب 2٩22-2٨٤2قد ارتفع في السنوات مف 
% في سنة ٦2ـ وعاود االرتفاع الى 2٩00% في سنة ٥٤% وانخفض مف ٦٤

بدأت نسبة الييود تنخفض في  022٥وحتى  2٩٦٧ـ وفي السنوات 2٩٤٦
 % ٦0% الى ٧٤فمسطيف وخاصة في القدس الى مف حوالى 
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وفي بداية االمر نشير الى اف حصؿ مسح تاريخي لمتوجيات الديموغرافي خالؿ 
عاـ وتمخيصيا في معطيات تعد مشكمة وذلؾ  2٧2ترة الى ما يقارب مف الف

سياسية ميمو وتغير نظاـ الحكـ في القدس . -ألسباب عديدة منيا االجراءات جيو
ـ اعتمدت المعطيات عمى التخميف مف مصادر مختمفة وليس 2٩22-2٨٤2وفي 

ذ بسطت ـ ا2٩٦٧عمى تعداد ممموس . وتعتبر ىذه التحفظات ميمو حتى عاـ 
اسرائيؿ سيطرتيا عمى القدس بالكامؿ وحددت حدود مدينتيا وىي المسؤوؿ عف 
البيانات السكانية التي يتـ جمعيا في التعدادات واالحصاءات كما تفعؿ دائرة 

وىنا يجب التشديد عمى اف المعطيات بحد ذاتيا  )٤2(االحصاء في باقي انحاء البالد
القدس وعناصر التغيير السكاني عامة ال تعرض االجراءات الديموغرافية في 

والييود خاصة ) والدة ، ىجرة ، ىجرة داخمية ، وىكذا( البيانات التالية جمعت مف 
ـ وىو الحدث التاريخي 2٩22-2٨٤٩صادر عديدة مصدر المعطيات لسنوات 
وبداية قرف العشريف والتي استندت  2٩المتعمؽ بديموغرافيا مدينة القدس في القرف 

عمى تقديرات غير متشابو . وشير الى اف التعداد يشير الى تقديرات وال  معطياتيا
توجد اعداد دقيقة عف التركيبة السكانية في القدس في ىذه الفترة . واف مف عاـ 

فصاعدا اخذت المعطيات مف حولية احصائية لمعيد القدس لبحث  2٩00
   (٤0) السياسيات . والذي يعتمد عمى احصائيات مف بريطانية وغيرىا

 
 االيديولوجي ( (دد الفكري المح -4

االيديولوجية الصييوني ىي برنامج سياسي يحاوؿ تغيير الواقع الييودي لحساب 
 وترى ىذه األيديولوجية أنو ال يوجد حؿ لما يسمى  (٤٣)رؤية حديثة ومصالح محدده

الييود في الشتات سوى جمعيـ ووضعيـ في  وجودبالمشكمة الييودية المتمثمة في 
، لى فمسطيف مف جميع أنحاء العالـفمسطيف كوطف قومي ليـ مف خالؿ اليجرة إ

وتنمية وحدة الشعب الييودي ، وتقوية دولة إسرائيؿ والحفاظ عمى ىوية الشعب 
مع مجيء مؤسس  (0٤٤)الييودي مف خالؿ تطوير التعميـ الييودي والمغة العبرية

، ومؤلؼ كتاب الدولة الييودية في الساحة السياسية  2٨٩٦الصييونية عاـ الحركة 
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، تحولت الصييونية مف مجرد فكرة إلى حقيقة ، وأصبحت حركة سياسية منظمة ، 
 مف التيارات والمدارس الصييونية واعية بالضغوط والسيطرة الدولية ، ظيرت العديد

 التي تتبنا نسقًا ايديولوجيًا واحدًا . 
الرغـ مف اف ىذه االتجاىات كثيره فيمكف تقسيميا الى ثالث اتجاىات رئيسية عمى 

 . 
والى ىذه االتجاىات اتجاه الصييونية الدبموماسية او السياسية . والكاتب 
الصييوني الروسي جاكوب كالتزكيف ىو احد دعاة الصييونية السياسية ويعتمد 

د في فمسطيف عمى اساس ىذا االتجاه عمى مذىب سياسي ييدؼ الى جمع الييو 
قومي عنصري . بينما االتجاه الثاني ىي الصييونية العمالية . وينطمؽ الصياينة 
االشتراكيوف او العماليوف مف اف مشكمة الييود ىي مشكمة الوضع االجتماعي 
واالقتصادي لبعض قطاعات الييود ، حيث يختمؼ التركيب الحضاري واالجتماعي 

التي يعيشوف بينيا . وكما يرى بورخوؼ المفكر  لمييود عف الشعوب االخرى
الييودي واخروف اف الييود كشعب بال ارض يعتبر وضعا شاذا نتج عنة ما اسماه 

 باليـر المقموب وايضا نتج عنو 
ذبوؿ الشخصية الييودية ، وبالتالي فأف البناء االقتصادي ىو نتاج نشاطات 

ء . فالكيبوتسات ) المزارع الجماعية المدرسة الصييونية العمالية اوال وقبؿ كؿ شي
( واليستدروت ) اتحاد نقابات عماؿ اسرائيؿ ( والبالماخ او البالماح ) منضمات 
عسكرية اسرائيمية ( ىي االدوات التي استخدمتيا الصييونية في البناء السياسي 

اما المدرسة الصييونية الثالثة فتضـ اتجاىيف فرعييف :   (٤٥)واالقتصادي لمدولة
 الصييونية الثقافية والصييونية الدينية 

 االتجاه االوؿ : الصييونية الثقافية او الروحانية .
ر الصييوني أحد ىعاـ ، كمف قبؿ المف  2٩0٧-2٨٥٦تـ استدعاؤىا في عاـ 

الذي كاف محرًرا ميًما لكتابات المفكر الالحؽ مارتف بوبر. يرى  أف ما يشكؿ 
الشعب الييودي ىو فقداف وحدة الييود وتماسكيـ خطًرا حقيقًيا عمى استمرارية 

وضعفيـ في التمسؾ بقيميـ وتقاليدىـ ، وأف الغرض مف معالجة ذلؾ ىو تقوية 
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زالة الشوائب مف الشخصية الييودية  الوعي القومي والعالقة العاطفية بيف الييود ، وا 
لمركز بسبب سنوات الشتات ، وىو ما يجب القياـ بو في دولة صييونية تصبح  ا

يمكف القوؿ أف جميع مدارس الصييونية تعمؿ بطريقة  (٤٦)الروحي لمشعب الييودي
مماثمة. اإلجماع ، ألنو يعبر عف فمسفة شاممة واحدة وبنية فكرية متسقة مع نفسو ، 
فيو يمثؿ نظاًما أيديولوجًيا واحًدا يستخدـ التراث التاريخي والديني والنفسي 

مقموًبا. لعبت األيديولوجية التربوية الصييونية ، بكؿ لمصمحتو ويخمؽ واقًعا جديًدا 
لفكر مؤسساتيا وأدواتيا ومناىجيا ، دوًرا ميًما في تحقيؽ أىداؼ ومعتقدات ا

 اما  (٤٧)الصييوني في جميع االتجاىات
 . الصييونية الدينية االتجاه الثاني :

رواد الصييونية نبوءتيف يؤمف بيا كؿ الشعب الييودي ىما نبوءة "ارض استخدـ 
الميعاد" و نبوءة "الشعب المختار" ومف اعالـ الييودية ىو اسحاؽ كوؾ الحاخاـ 

 االكبر لمييود في فمسطيف . 
 

 المصادر 
                                                           

 2٣0، ص 2٨( :  2٥سفر التكويف )االصحاح ( 2)
حسيف فوزي النجار ، ارض الميعاد دراسة عممية لموعد االليي لبني اسرائيؿ بأرض الميعاد عمى ( 0)

 2٩المعارؼ )د.ت( ، صضوء الكتب السماوية ، القاىرة : دار 
، بيروت : شركة المطبوعات لمتوزيع 0( اسرائيؿ شاحاؾ ، الديانة الييودية وتاريخ الييود ، ط٣)

 .2٥2، ص 2٩٩٧والنشر ، 
، بيروت: دار 2روجية غارودي ، اسرائيؿ الييودية والصييوينة )ترجمة حسيف حيدر( ، ط (٤)

 .٨٦، ص 2٩٩2التضامف لمطباعة والنشر ، 
 .٨٨صدر نفسة ، صالم (٥)
 .٣٥حسيف فوزي النجار ، مصدر سابؽ ،ص (٦)

( ضياء ايغور ، الصييونية حركة عنصرية ) ترجمة ابراىيـ الداقوقي( ، بغداد : وزارة الثقافة ٧)
 . 2٧،ص2٩٩٦واالرشاد ، 
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ايجاؿ الوف ، انشاء وتكويف الجيش االسرائيمي ، ) ترجمة : ناجي عموش( ، بيروت : دار  (٨)
 .٣2، ص 2٩٧2ة ، الطميع

 ٣2٤اسرائيؿ شاحاؾ ، مصدر سابؽ ، ص (٩)
 .٣2٥المصدر نفسة ، ص (22)

، بيروت : 2( روجيو غارودي، محاكمة الصييونية االسرائيمية ) ترجمة حسيف قبيسي( ،ط22)
 .٣2،ص2٩٩٨د.د.ف،

 ٣٥-٣٤روجيو غارودي ، مصدر سابؽ ، ص (20)
،  022٤القاىرة : مؤسسة ىنداوي لمتعميـ والثقافة ، عبداهلل حسيف ، المسألة الييودية ،  (2٣)

 22٤ص

( ابراىيـ حمد العدوي ، الصراع  بيف االمة العربية واالستعمار الجديد ، القاىرة: دار النيضة 2٤)
  2٥٥، ص 2٩٦٩المصرية ،

) ترجمة  2٩٩٤-2٨٨٧الف تايمر ، تاريخ الحركة الصييونية "تحميؿ لمدبموماسية الصييونية  (2٥)
 .2٨، ص 2٩٦٦ساـ ابو غزالة ( ، بيروت : دار الطباعة ، ب
محمد حسيف ىيكؿ ، المفاوضات السرية بيف العرب واسرائيؿ " االسطورة واالمبراطورية والدولة  (2٦)

 ٥٩، ص 2٩٩٦، القاىرة ،  2، ط 2الييودية " ، ج
-2٥٣، ص 0220، جذور الحركة الصييونية ، عماف : دار وائؿ ،  سييؿ حسيف الفتالوي (2٧)

2٥٤ 
، مركز احياء التراث العربي ،  22٥يوسؼ ايوب حداد ، الصييونية ، مجمة كنعاف ، العدد (2٨)

 .٥، ص 022٣فمسطيف ، 

 .22( منير اليور ، طارؽ الموسى ، مشاريع ، ص2٩)
، المركز الفمسطيني 022٣قضية الفمسطينية ، محسف محمد صالح ، الحقائؽ االربعوف في ال (02)

 ٥لالعالـ ، ص
 2٩٩٨سيد القمني ، اسرائيؿ التوراة... التاريخ التضميؿ ، القاىرة : دار عباد لمطباعة والنشر ،  (02)

 2٥، ص
 2٩٥0نوفمبر  ٩-2٨٧٤نوفمبر  0٧اشير شخصية صييونية بعد " تيودور ىرتزؿ " ) (00)
دراسة في العسكرية االسرائيمية ، القاىرة : معيد البحوث والدراسات العربية ، ىيثـ الكيالني ،  (0٣)

 22٣، ص 2٩٦٩
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، بيروت :  1( ستيفات غىرانىف ، الصهيىنية والعنصرية )ترجمة عدنان الكيالي( ، ط 0٤)

 33، ص 1791المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 

فمسطيف ، منظمة التحرير الفمسطينية ، مركز ( فايز الصباغ ، االستعمار الصييوني في 0٥)
 . ٤2، ص 2٩٦٥االبحاث ، 

اياف لوستيؾ ، العرب في الدولة الييودية : سيطرة اسرائيؿ عمى اقمية قومية )ترجمة غساف  (0٦)
 . 20، ص 2٩٨٤غبداهلل وراضي عبد الجواد( ، القدس، وكالة اوب عرفة لمنشر والتوزيع ، 

ـ االمف في الفكر االستراتيجي االسرائيمي ، اطروحة دكتوراة في العمـو الصادؽ جراية ، مفيو  (0٧)
،  ٣السياسية ، قسـ الدراسات الدولية ، كمية العمـو السياسية والعالقات الدولية ، جامعة الجزائر 

 .٧٦، ص 022٧/022٦
 .0٤ص،  2٩٨٦،  2صالح زكري احمد  ، نظرية االمف االسرائيمي ، بيروت دار الوساـ ، ط (0٨)
،  2عدناف السيد حسف ، التوسع في االستراتيجية االسرائيمية ، بيروت: دار النفائس ، ط (0٩)

 .2٧، ص 2٩٨٩

( منيب عبد الرحمف شبيب ، نظرية االمف االسرائيمي في ظؿ التسوية السممية في الشرؽ االوسط ٣2)
ضفة الغربية وقطاع غزة واثرىا عمى عممية التحويؿ السياسي االقتصادي لمشعب الفمسطيني في ال

( ، مذكرة مقدمة لنيؿ متطمبات درجة الماجستير في الدراسات العميا في كمية 0220-2٩٩2لمفترة )
 .  ٧٨، ص 022٣االقتصاد ، قسـ التخطيط والتنمية السياسية ، نابمس ، فمسطيف ، 

 2٩٦٨أسعد رزوؽ: إسرائيؿ الكبرى، دراسة في الفكر التوسعي الصييوني، بيروت  (٣2)
، مرتكزات االمف القومي االسرائيمي ، نقال عف الموقع  ٣( 0222الحسانية ، تيسير عمي ، ) (٣0)

 التالي
astal.com-https://k    

 .  ٤( ، 0222الحسانية ، المصدر نفسة ، ) (٣٣)
ا الوطف ، نابمس : المركز الفمسطيني ( نظرية االمف االسرائيمي ، دني022٩،) محمد المصري (٣٤)

 لمبحوث والدراسات االستراتيجية
(35) Ben-David. Ahituv, and  Lewin-Epstein, N. Stier. for Improving the 

Employment Outlook in Israel. Tel avive . 2006 .p.19 .   

(٣٦) Ipid , p.21 
 (33) Bystrov, E. Soffer, : Demography and Density 2007-2020, University 

of Haifa. Israel. Haifa:  2008 . p.66. 

(33)  Central Bureau of Statistics, 2003. Social Survey 2002. 

(http://www.cbs.gov.il/  

www/hodaot2003/19_03_209.htm) (In Hebrew). 

https://k-astal.com/
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 .اإلحصاء المركزية اإلسرائيميةدائرة ،   AICE( المكتبة الييودية االفتراضية ، مشروع مف ٣٩)
ابرز المالمح : المؤشرات  022٤منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية ، لمحة عف المجتمع في ( ٤2)

 2االجتماعية لمنظمة التعاوف االقتصادي والتنمية في اسرائيؿ ، ص
   022٦( معيد القدس ألبحاث السياسية ، حولية احصائية لمقدس ، ٤2)

(42) U.O. Schmelz , " The Evolution of Jerusalem's Population " , in Urban 

Geography of Jerusalem : a Companion Volume to the Atlas of Jerusalem . 

Berlin - New - York : W. de Gruyter , 1973 , p . 54 , Table I. Alchy                                                                    

(: االيديولوجية الصييونية : دراسة حالة في عمـ االجتماع 2٩٨٣( عبد الوىاب المسيري ، )٤٣)
(، الكويت ، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ، ٦2(،)٦2المعرفة ، عالـ المعرفة ، العدداف )

 . 2٨٩سمسة عالـ المعرفة ، الجزء االوؿ والثاني ، ص
( : اتجاىات الفكر التربوي المعاصر في اسرائيؿ : 0220المقصود ، محمد فوزي )عبد ( ٤٤)

 .0٦التحديات وسبؿ المواجية ، القاىرة ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، ص
 2٥٨-2٥٧( عبد الوىاب المسيري ، مصدر سابؽ ، ص٤٥)
 2٦2( المصدر نفسة ، ص٤٦)
 82 ( عبد المقصىد ، محمد فىزي ، مصدر سابق ، ص79)


