
 
           www.palestine-studies.org 

 

1 
 

 حتالل على االسنة   15بعد  
 طريق اليسار يكمله اليمين: االستيطان يجري يف عروق اجملتمع اإلسرائيلي

   
 كفاح عبد احلليم  

 

اخملتلفة حول على الكثير من البلبلة والروايات  7691ينطوي اخلطاب اإلسرائيليّ حول حرب 
الدوافع والسياسات التي سبقت احلرب وتلتها، وقد يكون ذلك أفضل مؤشر على الفجوة الكبيرة بين 

املوقف الرسميّ املعلن الذي سوّقته الدولة اإلسرائيليّة وبين ما طمحت إىل حتصيله على أرض 
 الواقع.

دت البالد إبان احلرب، والتي وبينما جتمع غالبية املصادر اإلسرائيلية على حالة الهلع التي سا
: وغيّرت 7691ف يف كتابه "غشُبهت بالتخوّف من "حمرقة ثانية"، يرى املؤرخ اإلسرائيليّ توم سي

البالد مالحمها" أنه مل يكن هناك أيّ سببٍ حقيقيّ يبرّر هذا االضطراب، ال سيما وأن احلرب، حسبما 
 ثت عن ذريعةٍ خلوضها.يؤكد، مل تُفرض على إسرائيل أساساً بل هي التي بح

، 7691وقد يكون من أهم القضايا التي يختلف حولها الرأي العام اإلسرائيليّ فيما يخصّ حرب 
ها. حتاللاموقف القيادة اإلسرائيلية آنذاك من توسيع االستيطان اليهوديّ يف األراضي التي تمّ 

قة مساومة" قد تخدم فعلى الرغم من التصريحات الرسميّة التي صوّرت هذه األراضي كـ"ور
إسرائيل يف أية عملية مفاوضات، فإن أسس سياسة االستيطان خلف اخلط األخضر وُضِعت، بهمّةٍ 

أمام املسوغات األمنية . وهانفس 7691سنة وسريّةٍ، خالل األشهر القليلة من النصف الثاين من 
باتت آراء كثيرة أشدّ  ستيطانية التي راحت تتخذها،التبرير اخلطوات ايف الدولة التي ساقتها 

عندما بدأت الدولة تنجر وراء مَن مل يتكرس فعلياً سوى ستيطان البأن مصنع االيوم   قتناعاًا
بصفته أمراً  7691حلموا بأرض إسرائيل الكاملة، ومَن نظروا إىل اإلجناز العسكريّ الكبير سنة 

الصهيوينّ هذه القراءة للحركة اليسار يتبنّى . التناخية 1بالعودة إىل "أرض األجداد" ياًإله
نحراف عن املسار" نحو تدهور "حادثةٍ" شكّلت بداية "االكـ   7691ر وّيصوستيطانية، الا

 الديمقراطية اإلسرائيليّة.
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 اليسار واليمين حتت وهج التوسّع

يست لستعمار يف أساسه على شراهةٍ منفلتةٍ، وإسرائيل الاملدوّن عيدان لنداو: "لطاملا انطوى ايكتب 
خمتلفة من هذه الناحية. من اجلدير تذكّر هذه احلقيقة البسيطة ألنها قد تبتلع وتنسى يف خضم 

ن مالكالم الكثير عن "اإليديولوجيا املسيانية"، "التعصّب الديني"، "العنصرية اليهودية"، إلخ. 
ستيطان الايف هوامش اليمين اإليديولوجيّ، لكن مصنع الصحيح أن كل هذا موجود، يف األساس، 

زدهاره بفضل هؤالء. هذا املصنع نما يف قلب حزب "العمل"، وحتديداً انتشاره وامل ينمُ ويواصل 
تكون "احلركة من اليوم أن  من املفارقةقد يبدو يف تيار "وحدة العمل" الذي كان أحد مركباته". و

التفريط بأيّ شبرٍ  ، وطالبت بعدم7691أجل أرض إسرائيل الكاملة" التي ظهرت مباشرةً بعد حرب 
من األراضي التي احتلت، قد ضمّت الكثيرين من أبناء اجليل األول لهذا اليسار، وعلى رأسهم 

الشاعر نتان الترمان الذي كان أحد مؤسّسي احلركة، والشاعر حاييم جوري، وغيرهما من 
ن أجل أرض . وربما كان تأثير"احلركة م2املثقفين والشخصيات التي انتمت إىل "حركة العمل"

إسرائيل الكاملة" رمزياً بالفعل، كما يقال، إال أن حتالف التيارات السياسيّة اخملتلفة حتت سقفها، 
األساس على اإلجماع الذي ساد آنذاك بين النخب اإلسرائيلية على ضرورة مواصلة يف يدلّ 

لتي ا دولة الصغيرةستنفاذ اآلفاق التوسعيّة التي فتحت أمام الاالسيطرة على األراضي احملتلة و
 ستة أيام.خالل ضاعفت حجمها ثالث مرات 

 ةاحلماس تأقصالنشوة ، وب ل املزاج املتعكّربد"بين ليلة وضحاها"، يكتب املؤرخ د. آيف راز، "استُ
صوت املنطق. تمّ التخلّي عن التصريحات القائلة بأن ال نيّة لدى إسرائيل بالتوسّع  ةاملسيانيّ

عتبروا املناطق التي احتُلت "مناطق حمرّرة" اواطنون العاديون، على حد  سواء، االقليمي. القادة وامل
حتالل، وطمعوا بشكلٍ خاصّ بالضفة الغربيّة، وعلى رأسها بلدة القدس المن اللحظة األوىل ل

 . "القديمة، كونها جزءاً من أرض إسرائيل التناخية

ديان يف اليوم  هموشي هأعلنهذا ما ألبد"، إىل ا"عدنا إىل أقدس أماكننا. عدنا كي ال نعاود فراقها 
حتفاظ بهضبة اجلوالن، التي سميت يف حينه "الهضبة الالثالث للحرب. اإلسرائيليّون أرادوا أيضاً ا

ه حتالل اجلوالن، الذي كشفالالسورية"، مبرّرين ذلك بأهميتها اإلستراتيجية. إال أنّ السبب احلقيقي 
طقة شتهت أراضي املناالضغط الكبير الذي مارسته الكيبوتسات التي  ديان بعد سنواتٍ كثيرة، كان

مل ترغب إسرائيل بالتخلي عنها، فكيف تتخلى عن شرم الشيخ  ،اخلصبة. حتى شبه جزيرة سيناء
بوابة الدخول مليناء إيالت؟  -يف الطرف اجلنوبيّ من شبه اجلزيرة التي تطلّ على مضيق تيران 
 ."شرم الشيخ بال سالم أفضل من سالم بال شرم الشيخ"، قال ديان
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 لون:أاحلركة الكيبوتسية وخطّة 
 ال تأقلم مع ثبات احلدود

 
 ،هي التي كانت"الكيبوتسات" فإن "املستوطنات"، إذا صار احلديث يجري يف العقود األخيرة عن 

ستيطان اليهوديّ يف البالد، وتوسيع احلدود وتأمينها، ال سيما ال، واجهة ا7691منذ ما قبل حرب 
 حياة إسرائيل.وىل من ألمتداداً لألحزاب العمالية التي أمسكت زمام احلكم يف العقود ااوأنها كانت 

ستيطان اليف هذا السياق، يشرح الباحث دانيال دي مآلخ: "وضّحت األبحاث النقدية حول مشروع ا
أن إقامة الدولة مل تُفسَّر من قبل صانعي السياسة كتعبيرٍ عن إتمام  7691اليهوديّ ما بعد 

ر  تلك الفترة من عماملشروع، وإنما كرافعةٍ لتعزيزه. ومن الالفت أن نشاط احلركة الكيبوتسية يف
جتماعي حول الوهي أن البحث ا ،الدولة مل يُدرس أبداً، ويدلّ هذا النقص على مشكلةٍ أوسع

العربيّ، على الرغم من أن  -ستعمار وتطوّر الصراع اليهوديّ الالكيبوتس كان منقطعاً عن سؤال ا
عتمدها االعمل" التي حتالل ارض" و"ألحتالل ااستراتيجية "الالكيبوتس كان التعبير األوضح 

 املستعمرون العمّال يف أرض إسرائيل".

كان فترةً مركّبةً ومأزومةً من ناحية احلركة  7691دي مآلخ: "العقد الذي سبق حرب ويضيف 
األويلّ  داستنفالالكيبوتسية التي استصعبت التأقلم مع ثبات احلدود. يف أواخر اخلمسينيّات، ومع ا

، توقّفت تقريباً إقامة البلدات 7691التي سيطرت عليها الدولة سنة خملزون األراضي الزراعيّة 
 ،الستة ياماألتدهورت. يف حرب  املاليةوأوضاعها الكيبوتسات توقف، بل تقلص، نمو اجلديدة. 

قليميّ. جمهود إلسيطرت إسرائيل على مساحات إضافية، وفُتحت إمكانيات جديدة للتوسع ا
جديدة قادرة على إحكام  )قرى زراعية تعاونية( تسات وموشافيمستيطان تركز على إقامة كيبوالا

دهار ازبحركة الكيبوتسية، ولل اًنتعاش كبير جدباالسيطرة على مناطق واسعة نسبياً. النتيجة أتت 
 قتصادي وديموغرايف مل يتوقعه أحدٌ قبل احلرب. ا

غوش عتصيون، و، غور األردنو، أقيم يف هضبة اجلوالن، 7611و 7691يف السنوات ما بين 

غالبية وبدأت موشاف عمّال".  17موشافاً تعاونيّاً، و 71و كيبوتساً، 76سيناء ومشارف رفح و
كقواعد وقُدمت  هذه املستوطنات حياتها كبلداتٍ صغيرةٍ للشبيبة الطالئعية احملاربة "ناحال"

 بالتدريج. أمنيّة، ومن ثم أدخلت إليها العائالت 

ق بما يتواف منظمة "الكيبوتس املوحّد" يف تلك الفترة بمبدأ "كامل األرض"،يؤكد دي مآلخ تمسّك 
ستيطان والسيطرة المع رؤية رئيسها لسنين طويلة، اسحاق طبنكين، الذي رأى أن توسيع ا

 اليهوديّة على األرض يقف على رأس الئحة أهداف الصهيونيّة.
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يون على تثبيت احلدود، بينما سعى رجال وهكذا، عمل رئيس وزراء إسرائيل )األول( دايفيد بن غور
 4لونأل غآي  ، احلزب الذي سيطر عليه "الكيوبتس املوحد"، إىل توسيعها. وقد عرض3"وحدة العمل"

وصف إذ  يف كتابه "ستار من رمال"،  "،وحدة العمله، هو ورفاقه يف "ستراتيجية التي وجّهتالا
شتعلت احلرب من جديد، يجب عدم اتقسيم البالد كـ"جرحٍ خبيث" يثقل على حماية الدولة: "إذا 

سات يف جل ممثلو احلركة الكيبوتسيةواتّخذ إيقافها حتى يتحقق النصر الكامل واألرض الكاملة". 
فّة ة على الضاحلكومة املواقف األكثر تشدّداً، حتى أنهم طالبوا باتخاذ قرارٍ مسبقٍ يقضي بالسيطر

يف تعزيز قوتهم داخل هؤالء  جنحو. إليها الغربية يف حال تغيّر احلكم هناك أو دخل جيشٌ أجنبيّ
احلكومة حتى أجمع الباحثون على الدور املركزي الذي أدّته قيادة "وحدة العمل" يف صياغة 

خر على دليل آ لون غداة احلربأتصريحات وتنطوي سياسة التصعيد اإلسرائيلية يف تلك اآلونة. 
ن، ويالذي تعرّض له السكّان الفلسطيناحملدود على ذلك، إذ عبّر فيها عن خيبة أمله من حجم الطرد 

على الرغم من أن مئات اآلالف من السكان العرب طردوا من وذلك سماه "كبح الفرار"، أمنتقداً ما 
 بشكلٍ كبير. ستيطان يف السنوات التاليةال، ما وسّع إمكانيات ا7691بيوتهم سنة 

، كان هناك دور حاسم للحركة الكيبوتسية يف صياغة 7611سنة "حتى  إىل أنه   دي مآلخيخلص 

، 7691 و/يوليحتالل. يف تموزالستيطانية إلسرائيل، وبالتايل يف مأسسة االالسياسة اإلقليمية وا
، هضبة اجلوالنو سمه، والتي نادت بضم القدس الشرقية،الون اخلطّة التي عرفت فيما بعد بأطرح 

قطاع غزة، ومشارف رفح اىل إسرائيل. وأجزاء من جبل اخلليل، و ،غوش عتصيونوغور األردن، و
اخلطّة بشكلٍ رسمي، لكنها وجّهت عملها باالستناد إليها خالل العقد التايل. هذه احلكومة مل تتبنَّ 

ياجات حتالتأمين ايرمي إىل مسعى بمثابة لون تعتبر حتى اليوم يف نظر الكثيرين أخطّة وما زالت 
 األمنية إلسرائيل، وفتح جمال لتسوية سياسيّة، وجتنب التوسّع بمناطق مزدحمة بالسكّان العرب".

 من الكيبوتس إىل املستوطنة:
 خطّة املئة ألف

 
ستراتيجيات التي اعتمدتها احلركة الكيبوتسية للتأثير على صناعة القرار تشبه الأنّ اصدفة  ليس 

مونيم" إإىل حدّ كبير تلك التي تعتمدها حركة املستوطنين خالل العقود األخيرة. فحركة "غوش 
نطالقة الرسميّة حلركة املستوطنين، اال، وكانت بمثابة 7619الدينيّة القوميّة التي تأسست سنة 

مارسات واللغة "الطالئعية" التي كرّستها احلركة الكيبوتسية، حتى اعتبرها الكثير من تبنّت امل
 .تكمل الطريق"" حركة رجال "العمل" يف بادئ األمر

                                                           
 بالعبرية "أحدوت هعفودا"، وكان أحد مركبات حزب "العمل" الذي أنشئ الحقاً. 3
 .76وزيراً ونائب رئيس احلكومة واعتبر بمثابة اخلبير األمني يف احلكومة التي خاضت حرب كان  4
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عبر  ،ستيطان اليهوديّ على األرض خالل الثالثينيّاتالمن الطبيعي أن يتعاطف مَن فرضوا اوكان 
اشتهرت باسم "جدار وبرج"، مع حماوالت "غوش  إنشاء بلدات على شكل بؤرٍ زراعيّةٍ حمصّنة

 ستيطانية األوىل، وأن ينظروا بتقديرٍ إىل حماستها ومثاليتها.المونيم" اإ

ستيطان يف قلب الضفّة الغربية، اللذلك، وعلى الرغم من موقف احلكومة الرسمي املعارض آنذاك ل
نوكا" مع املستوطنين الذي احل، أن يحتفل بعيد "ا7619سنة يف قرّر شمعون بيرس، وزير األمن 

تأسيس إلعالن  الفرصة وانتهزوا هذه العيد،  ءاختاروا سبسطية يف قضاء نابلس موقعاً إلحيا
مستوطنة يهودية هناك. لكن قصة احلب هذه، كما سيتضح الحقاً، لن تستمر طويالً، ألن "غوش 

الذي  7611قالب سنة اناحلكومة، فساهمت يف على مونيم" سعت بدورها إىل تعزيز قبضتها إ
 أوصل "الليكود" إىل احلكم للمرة األوىل، وأنهى احتكار حكومات اليسار العمّالية له. 

لتطوير  ،سُمّيت فيما بعد باسم "خطّة املئة ألف" ،يف ظل حكم "الليكود"، طرحت الدولة مبادرةً 
ات دد سكّان املستوطنستيطان املكثّف يف الضفّة الغربية، وسعت إىل حتقيق زيادة هائلة يف عاال

سات الكيبوتتأثيرها على هذه امليول اجلديدة وتركت تعزيز السيطرة على األراضي احملتلة. بغية 
آلت إىل تقليص الدعم احلكوميّ للقطاع الزراعيّ الذي كان عماد غالبية بعد أن واملوشافيم، 
 الكيبوتسات.

ر يف ستمراالالتي فقدت تأثيرها يف احلكومة، يف السنوات التالية ا ،احلركة الكيبوتسيةوحاولت 
، الذي كان ال يزال حتت سيطرة حزب 5نشاطها اإلستيطاين بمساعدة "الصندوق القومي اليهودي"

يف املقابل، تصدّرت و"العمل"، مركّزةً على مناطق اخلطّ األخضر، وعلى رأسها اجلليل والنقب. 
الوسطى التي أقيمت يف األراضي الفلسطينيّة احملتلة حتى الفئات مونيم" مستوطنات إ"غوش 

انصرف أعضاء حركة توقف نشاط هذه احلركة يف نهاية الثمانينيات، سنوات الثمانينيات. وبعد 
جملس املستوطنات "يشاع"، وانخرطوا يف العديد من األحزاب مثل املستوطنين إىل إنشاء منظّمات 

مت تعاظستيطان، االتواصل ثيرٍ مستمر داخل حزب "الليكود". ويف ظل على تأوحافظوا السياسيّة، 
حتى جنح يف التغلغل داخل مؤسسات الدولة، من اجليش إىل  قوة التيار الصهيوين املتدين

بات ذلك جلياً يف واملؤسسات املسؤولة عن األراضي وامليزانيات، حمكماً سيطرته على إسرائيل. 
 يطانيّة.ستالي تشكلت خالل السنوات األخيرة يف إسرائيل وأجنتدها اطبيعة احلكومات اليمينية الت
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 اليسار شقّ طريق اليمين:
  "عمق تغلغل املستوطنين يف نفوسنا"

 
 أن تفسّر، املستوطنين، أي مع عكيفا الدار كتاب "أسياد البالد"زرطال، التي ألّفت  عديتحاولت 

 "الكثير من املستوطنات أقيمت يفحرزته حركة املستوطنين، فكتبت: أخلفية التقدم الكبير الذي 
من جهة، كانت خارجة عن القانون وخمالفة قرارات احلكومة، ومن جهة أخرى، فهي حيّزٍ مبهم. 

ذلك،  حصل ملاذاهو:  لكن السؤال.. من كافة آليات احلكم.كبير حظيت على طول الطريق بدعمٍ 
 على عميقة وممارسات صهيونية وروحلكونهم قد تمسكوا برؤيا  املستوطنين، أن أعتقد أساساً؟

ول عندما يق لذلك،ممثليه يف احلكم.  بما يشمل ،اإلسرائيليّ بسحرهم اجملتمع أسروامدى سنوات، 
الصهيونيّة فاملستوطنون: "ماذا تريدون منا؟ نحن نواصل ما بدأه آباؤكم"، يكونون على حقّ. 

يّة نفصالٍ عن اليهودية الدينابداية شيءٍ جديد وبصفتها يّة التي نظّرت إىل نفسها العلمانيّة الثور
كافة مصطلحات الثورة ووعن الشتات، اشتملت بالفعل على عروق مسيانيّة قوية وعميقة جداً. 

ما يفسّر عمق تغلغل  ،و"إنقاذ األرض"، هي مصطلحاتٌ دينيّة مسيانيّة 6"العالياالصهيونيّة، مثل "
 املستوطنين يف نفوسنا، ويف روح اجملتمع اإلسرائيلي".

رجال الكيبوتسات يف موقع أهمّ جمموعة ضغط يف السياسة مكان املستوطنون أخذ هكذا، و
الذي بدأه اليسار الصهيوين أكل  فاالحتالل" يوضح املؤرخ د. جادي الغازيوكما اإلسرائيليّة. 

حتالل، تعزّزت قوة الصهيونية الهم حفروا قبرهم بأيديهم: فكلما تعمّق ا قاعدة قوته تدريجياً.
نحن من  يتماثلوا مع احلدود الكولونيالية كي يقولوا  ستراتيجية هؤالء كانت أنن االدينية. إ

ن بي صراعإن ما يجري هو ن. ون احلقيقيويستحق الهيمنة يف اجملتمع اليهوديّ ألننا الطالئعي
يقود املشروع الصهيوينّ، ممن تتكوّن النخبة ومن هو الذي متيازات حول الاألوساط صاحبة ا

 -حتالل وليس صراعاً بين يمينٍ ويسار بالتأكيد. فحتى إذا نظرنا إىل املهندسين الكبار ملصنع اال
نشغال النجد أن كالهما خرج من حركة "العمل"، إال أن اس -شارون من بعده يل ئوأريلون أل يغآ

حتى من الناحية  باليمين واليسار ينسينا من أين أتى هؤالء وإىل أين ذهبوا. احلاصل اليوم
جتماعية، من غير الواضح مَن هو اليمين ومَن هو اليسار داخل احلركة قتصادية واالاال

 الصهيونية".

الغازي: "اخلالف بين السابقين والالحقين ليس على األهداف وإنما فقط على ويضيف 
اليسار الصهيوينّ لديه هاجس احلفاظ على الفصل والطهارة، أيّ عدم فتيك. ستراتيجية والتكالا
ختالط بالعرب، وأكبر مثالٍ على ذلك هو الكيبوتسات التي ما زالت حتى اليوم أكثر البلدات الا

أما اليمين الصهيوين ...شعاراتهم يف: "هم هناك ونحن هنا"وتتلخص جميع حصريةً يف إسرائيل. 
 . واحد لديه "أنوركسيا"يراضأكبر قدر من األلع تقل من االختالط ألنه يريد أن يبفيتخوّف بدرجةٍ أ
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درجتان من احلالة ذاتها.  - ]الشراهة املرضية[ والثاين "بوليميا" ]فقدان الشراهة العصابي[
ضّل بينما ف ،بتداءً من السبعينيّاتااليمين عمل على إقامة مستوطنات يف قلب الضفّة الغربية 

هضبة اجلوالن وغور األردن، مع العلم بأن يف ستيطان يف املناطق "النظيفة"، أي القبله االيسار 
]مواطن  ألف 711-711من أصل ف. 7691اليسار نفسه هو مَن قام بتنظيف هذه املناطق يف 

 ألف 11-11 ه تمّ طرد ما بينفيقدر أن ،فقط. أما يف الغور 9011يف هضبة اجلوالن، بقي  سوري[

اليمين حتدّث عن أي أن ألف الجئ جديد على األقل من الضفّة وغزة.  110فضالً عن ،  ]فلسطيني[
 قه".بّ اليسار الصهيوينّ طبينما الترانسفير، 

 املسيانيّة تدير إسرائيل:
  بين جيش التستر وعصابة الكشف

 
املوقف من والتي تقدّم  ،بناءً على ما تقدّم، تبدو الفرضية التي سادت خالل السنوات األخيرة

اليسار واليمين يف إسرائيل، منقطعةً تماماً عن ما بين  على أنها الشرخ الكبير  7691أراضي 
السياق التاريخيّ. وأكثر من ذلك، فإذا راجعنا احللّ السياسيّ الذي يقترحه "معسكر السالم" 

لّة فلسطينية احملتنسحاب من األراضي الالاإلسرائيليّ خالل العقود األخيرة، سنجد أنه يتحدّث عن ا
يّ سرائيلإوساهم يف خلق إجماعٍ  ،وجودهاوافق على لكنه يستثني منها الكتل االستيطانية التي 

 ستيطان اليهودي داخلالاتمّ، قبل ذلك، "تبييض" عمليّاً "تبييضها" مثلما وكرّس حول مستقبلها، 
 عتباره شرعيّاً.بااخلط األخضر 

"  أو يحكم ذاتليست سوى "معسكر السالم"   الفلسطينية التي يقترحهاالدولة ومن جهة أخرى، فإن 
دأ إليمانه بمبسوى استمرار منذ التسعينيّات،  ،بحلّ الدولتين بانتوستانتات"، وليست مناداته

نقع يف املستواحلؤول دون وقوعها للحفاظ على الدولة "اليهودية والديمقراطية" ه ستماتتاالفصل و
 "املتنورين السلميّين"بمظهر يظهر أنصاره   ، ناهيك عن أن مناداته بهذا احلل بيالديموغرايفّ العر

ليس على يمثلونه األشرار" املتعصّبين وللخطر الذي  الذين يأخذون على عاتقهم التصدّي لـ"
 .كذلك وإنما على اإلسرائيليّين فحسب  الفلسطينيين

، ويتساءلون حول ما إذا كان هناك "ملنافقيناـ "إذاً حين ينعتون هؤالء ب صادقون نياملستوطنإن 
 بمعظمها وكيبوتس "مشمار هعيمك" وبين املستوطنات التي مل تقم 7فرق حقاً بين الشيخ مونس

خاصّة. بيد أن "ثقافة النفاق" التي تكرّست يف إسرائيل، بحسب لنداو، ليست  على األقل على أراضٍ
ندفاع الوا، 8احلاخام كوك سيانية ألتباعاحلماسة املفعن غيرهم: " نحصراً على هؤالء دو

                                                           
 قرية فلسطينية هدمت وأصبحت جزءاً من تل أبيب، أقيمت على أراضيها بضعة أحياء فضالً عن جامعة تل ابيب.  7
 الروحي للصهيونية الدينية يف إسرائيل.األب  8
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ستيطاينّ لكبار حركة "العمل" ما كانا ليحققان إجنازاتٍ كبيرة كهذه يف بيئةٍ من الشفافيّة الا
احلقيقة التاريخية التي تظهر مرةً تلو األخرى حول األيام .. فاجلماهيريّة حتيط بنشاطات احلكم

تفيد بأنه تأسّس على التستر والتحريف والكذب: ما تمّ حفره ستيطان اإلسرائيليّ الاألوىل ملشروع ا
عن احلقيقة التاريخيّة، كثيراً يختلف  - تمّ حفر شيءٍ فيها أساساًما إذا  - يف الذاكرة القوميّة

فبينما تبدو املواجهة يف اجملتمع اإلسرائيلي .. وليس بسبب نسيانٍ طبيعيّ أو تناسٍ متعمّد.
ديولوجياتٍ متناقضةٍ ظاهرياً، فإن املواجهة يف الواقع هي بين بين معسكرين بإيحمتدمة 

بين ثقافة احلقيقة وثقافة الكذب، بين جيش  -توجّهين خمتلفين حول مكانة احلقيقة يف السياسة 
 التستر على احلقيقة وعصابة الكشف عن احلقيقة".

الل خ ئها يف إسرائيل اتساع جمالت مالحقة منظمات حقوق افنسان ونشطا وبينما يشير لنداو إىل
تكذب تقريباً يف كلّ اجلوانب "إسرائيل  أن عتبارهم "وكالء احلقيقة"، تراه يؤكدباالسنوات األخيرة 

هي فيهودا والسامرة، وشرقي القدس. واجلليل، واملتعلّقة باملشروع الكولونيايلّ لتهويد النقب، 
دما تنكشف، فتبرّرها باالحتياجات تكذب مرّةً عندما تتسر على أعمال الطرد، ومرّةً أخرى عن

ستيطان، ومرّةً أخرى عندما تعرضها كـ"عودةٍ ألرضٍ الاألمنيّة. تكذب مرّةً ملّا تتستر على أعمال ا
كثر يف أطراف منظومة الكذب هذه ويشترك يف دولة غير مستغلة". أراضي ستخدام ايهودية" أو "

سائقي اجلرّافات يف القرى غير إىل ا من قضاة حمكمة العدل العلي - كافة مركبات اجملتمع
ثقافة الكذب يف خمتلف مستويات احلكم، ثقافة انتشار على ماذا يدلّ ف ..املعترف بها يف النقب.

اإلسكات يف وسائل اإلعالم، ثقافة إغالق األعين يف السلطة القضائيّة، وثقافة اجلهل الطوعي التي 
ال تستطيع حسم  ن أيديولوجيا أرض إسرائيل الكاملةيعتمدها اجلمهور الواسع ؟ هل يدلّ ذلك على أ

 النقاش حول هذه البالد من دون ثقافة الكذب؟".

جتماعي ليف جرينبرغ يلخّص املأزق الذي وقعت فيه السياسة اإلسرائيلية بقوله: اللعلّ الباحث ا
عه. ال للتعامل مستراتيجية ا"املشكلة أن "الليكود" و"العمل" خلقا واقعاً يملك متعصبو "يشاع" فقط 

ستيطان القومي يف كافة البالد، ال لدى معسكر الستراتيجية بديلة عن مواصلة مشروع ااتوجد أية 
لة ستراتيجيةً قاباالسالم وال لدى املعسكر القوميّ العلماينّ. ال يمتلك أيّ طرفٍ سياسيّ صهيوينّ 

ة القاسم املشترك بين حركسوى حزب "البيت اليهودي".  للتنفيذ من أجل حتقيق برناجمه السياسي
"العمل" الصهيونيّة وبين املعسكر القوميّ هو إيمان كالهما باحلقوق الفائضة لليهود على البالد 

جمتمعات املستوطنين األوروبية يف نهاية جميع وبتبرير مشروع إقصاء العرب. وبينما توصّلت 
بالقوة، ترانا نحن مصمّمين  ، أو قامت بطردهمصليّين وحقوقهماملطاف إىل االعتراف بالسكّان األ

ضى فمن سير -عتراف باحلقوق املتساوية األساسيّة ال، ونرفض انينعلى البقاء كمجتمعٍ مستوط
حقّاً بالتنازل عن احلقوق الفائضة لليهود؟ ما دام هناك إجماعٌ يهوديّ على االحتفاظ باحلقوق 

ن ستستمر جمموعة املتعصّبي ،ستيطاينّ اىل حيّز التنفيذ كمشروعٍ الفائضة وإخراج الصهيونيّة إ



9 
 

ستراتيجيّة الصهيونيّة. وحدهم هم مستعدون للعمل من أجلها وللمخاطرة الاملسيانيّين يف إمالء ا
 بحياتهم أيضاً من أجل حتقيقها".

 نحيلكم إىل ما يلي: 5691لالطالع على املزيد عن حرب حزيران/يونيو 

 
  يف جملة الدراسات  7691يونيو /يف الذكرى اخلمسين حلرب حزيرانمقاالت نشرت

 :الفلسطينية
 
 دد ، العجملة الدراسات الفلسطينية، "الهزيمة من مسافة ما.. يونيو/حزيران". شقير، حممود

 .21-21، ص (1171خريف ) 771
 

 دد ، العجملة الدراسات الفلسطينية، "مقتطفات من يوميات فتى مقدسي". اجلعبة، نظمي
 .71 -23، ص (1171خريف ) 771

 
 771، العدد جملة الدراسات الفلسطينية ،"7691يونيو /األزرق من حزيران". طرابلسي، فواز 

 .17- 73، ص (1171خريف )
 

 دد ، العجملة الدراسات الفلسطينية، "يونيو واحتالل نابلس/حرب حزيران". اخلليلي، غازي
 .97 - 13، ص (1171خريف ) 771

 
 خريف ) 771، العدد جملة الدراسات الفلسطينية، "كيف سقطت غزة بال قتال". عوكل، طالل

 .96 - 91، ص (1171
 
 عبد احلكيم عامر وقرار انسحاب اجليش املصري من سيناء يف : عنب وبصل". فهمي، خالد

1-، ص (1171صيف ) 777، العدد جملة الدراسات الفلسطينية ،"7691يونيو /حرب حزيران
17. 

 
 صيف ) 777، العدد جملة الدراسات الفلسطينية ،"املستمرةالهزيمة والنكبة ". خوري، الياس

 .21-11، ص (1171
 

 777، العدد جملة الدراسات الفلسطينية ،"يونيو مل تنتهِ/ هزيمة حزيران". تلحمي، داود 
 .26-27، ص (1171صيف )

 

%09http:/www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/032-037.pdf
%09http:/www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/038-047.pdf
%09http:/www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/048-051.pdf
%09http:/www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/058-064.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/065-069.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/065-069.pdf
http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/213211
http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/213211
http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/213212
http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/213213
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 777، العدد جملة الدراسات الفلسطينية ،"هزيمة األنظمة وصعود املقاومة". هالل، جميل 
 .79-71، ص (1171صيف )

 
 جملة الدراسات  ،"يونيو وتأسيس الهزيمة املتوالدة/ حزيرانحرب ". دراج، فيصل

 .11-71، ص (1171صيف ) 777، العدد الفلسطينية
 

 العدد جملة الدراسات الفلسطينية، "خمسون عاماً من االحتالل: القدس". اجلعبة، نظمي ،
 .771-716، ص (1171صيف ) 777

 
 سياسات القضم واإلبعاد : عاماً على احتالل القدس الشرقية 11". ؤوط، عبد الرؤوفاأرن

 .791-797، ص (1711صيف ) 777، العدد جملة الدراسات الفلسطينية، "والتهويد تتواصل
 

119- ، ص(1171صيف ) 777العدد ، "اإلسرائيلي سياقها يف 7691 حرب. "شلحت، أنطوان -
177. 

 
 املؤسسة على موقع 7691يونيو /يف الذكرى اخلمسين حلرب حزيران مقاالت نشرت: 

 
 ".الفلسطينية املقاومة حركة وتطوّر 7691 حزيران" .ماهر ،الشريف -

 
 ".7691 هزيمة ذكرى:  غزة قطاع" .جهاد ،مصطفى أبو -

 
 الزراعة حصار: فلسطين قتصادا على إسرائيل قبضت ،7691 يف" .عماد ،الرجبي -

 !"العمّال مسألة عن ناهيك.. والصناعة
 

 
 على  7691يونيو /يف الذكرى الرابعة واألربعين حلرب حزيران نشرت مواد ملف خاص

 :موقع املؤسسة
  

 "؟ينتظرنا مستقبل أي 7691 العام حرب ذكرى يف" .فياض، منى -
 

 ".حزيران من اخلامس منظا سقوط" خوري، الياس. -
 

 وتداعياتها النكسة حول املتحدة األمم عن صادرة وقرارات وثائق -

http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/213214
http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/213215
http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/213224
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/160-164.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/160-164.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/206-211_0.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/Sharif.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/Abu%20Mustafa.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/Rajbi.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/Rajbi.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/fayyad_0.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/khoury_0.pdf
http://www.palestine-studies.org/ar/resources/special-focus/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%9F-0
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 الفلسطينية الدراسات مؤسسة ومنشورات كتب يف 7691 نكسة -

 
  7691يونيو /جملة الدراسات الفلسطينية عن حرب حزيرانأعداد  مقاالت نشرت يف: 

 
 7691بروز إشكالية اجملتمع بعد هزيمة : االنعطاف نحو الداخل". بردويل، فادي -

 .76-27، ص (1171صيف ) 67، العدد جملة الدراسات الفلسطينية، "وحتوالتها
 

 7691يونيو /حرب حزيران": أريدهم أن يرحلوا جميعاً، ولو إىل القمر. ""سيغيف، توم 
، (1111خريف ) 11، العدد جملة الدراسات الفلسطينية، "وموقف إسرائيل من مشكلة الالجئين

 .717-36ص 
 

 11د ، العدجملة الدراسات الفلسطينية، "حرب األيام الستة يف نظرة إىل الوراء. "عميت، مئير 
 .711-772، ص (1111خريف )

 
 األميركيون هددوا سبعة أيام تقريباً: األيام الستةعاماً على حرب  26. "بيرغمان، رونين" ،

 .721-719، ص (1119صيف ) 91، العدد جملة الدراسات الفلسطينية
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