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 ثقوب في "بيت العنكبوت"
 الضعف في الكيان اإلسرائيليعناصر 

 وليد عبد الحيأ. د. 
 خاص بمركز الزيتونة( قالم)

للتركيز على مؤشرات القوة في  أكثر ميلا  "سرائيلإـ"بدبيات السياسية العربية الخاصة تبدو األ
همية معرفة الثقوب في جدران هذا أ عرف عدوك" تبدو أ لقاعدة " هذا الكيان السياسي الشاذ، وطبقاا 

 راا مأ ،عتى موجات عدم االستقرار منذ قرابة القرن أ  طقةالذي جلب لهذه المن ،الكيان السياسي
مجرد اإلشارة ألهم هذه الثقوب لعلها تكون ضمن التفكير  لىإ ا المقالونسعى في هذ ،ضرورياا 

ومن المؤكد أن  المستقبلية. "إسرائيل"العربي في وضع خططه االستراتيجية لمواجهة مخططات 
فبعضها يوسع الفتق الناجم عن  ،على بعضها البعض رتؤث هذه الثقوب التي سنستعرضها تباعاا 

 .وبعضه قد يضيقه طبقا لنمط التفاعل بين الجانبين ،هذه الثقوب
و أبشكل خاص  التي تتردد في أدبيات الكيان الصهيونيمكن رصد أهم هذه الثقوب ي

 على النحو التالي:الدراسات االستراتيجية العالمية 
 

 1يجي:فقدان العمق االستراتأواًل: 

 في جهاتها األربع وبين قلب الدولة ةيمثل العمق االستراتيجي المسافة الفاصلة بين حدود الدول
Heartland فكلما كانت المسافة أطول  ،حيث المراكز الحضرية والمنشآت االستراتيجية للدولة

أي انسحاب كانت قدرتها على الكر والفر والمناورة أكبر، بينما في حالة فقدان هذا العمق يكون 
 ،يها عمق استراتيجيليس لد "إسرائيل"أن  الى وتشير الجغرافيا الفلسطينية ،لقلب الدولة مهدداا 

وهو ما يجعل  ،قصى(كم )الحد األ 131دنى( و)الحد األ كم 11بعاد حدودها بين وتتراوح أ
 لحروب ن تبقى مستعدة مستقبلا أ "إسرائيل"ما يفرض على م ،رض شبه منعدمةناورة على األالم

يجب  ،من منظور استراتيجي صهيوني، أن المعركةوهذا يعني  .اا عددي عليها ق  متفو    ضد خصم  
فاحتلل  .فرصة لتوسيع العمق االستراتيجي له يأواقتناص رض الخصم أن تدور على أ دائماا 

الضفة الغربية والجوالن ومنع الجيش المصري للعودة لصحراء سيناء هي سياسات تستهدف 
والسيطرة على كل ما تنطوي عليه هذه الجغرافيا من موارد  ،العمق االستراتيجي من ناحية توسيع

 .من ناحية ثانية القوة المختلفة
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 2:رافيجديمو الالخلل ثانيًا: 

برزها: تزايد نسبة أ زوايامن عدة  كبيراا  قلقاا  رافيةجالديمو من ناحية المشكلت  "إسرائيل"تبدي 
رقام الرسمية وتشير اال ،لى دولة ثنائية القوميةإلى المدى البعيد شكل قد يحولها عالعرب ب

 ن عدد العرب في فلسطينألى إيلي( سرائحصاء السكاني اإلرائيلية )تقارير الجيش وهيئات اإلساإل
ن تزايد نسبة البدو في النقب يثير أكما  ،نسمة لفأ 333عدد اليهود بحوالي يفوق  حالياا  التاريخية

يجعل الخيار  لصالح الفلسطينيين ن بقاء الزيادة السكانية في فلسطينأوهذا يعني  األمني، قلقها
ما سي   وهو ما يتنافى والمخطط الصهيوني ال) القبول بدولة ثنائية القومية امإ "إسرائيل"مام أ

 وهو ما سيعيد دورة الصراع من جديد. ،و تهجير الفلسطينيين بشتى السبلأ ،يهودية الدولة(
 

 3:الواليات المتحدة خصوصاً  "إسرائيل"تجاه  القلق من تحول مواقف الدول الكبرى ثالثًا: 

 القومي جون بولتون من واستقالة رئيس مجلس األ ةسوريمن  مريكي الجزئيأثار االنسحاب األ
John Bolton،  ما ال سي   ،و تخفيف االلتزامات تجاه المنطقةأواحتماالت االنسحاب من العراق

تزام لاال مدى ديمومةمن  سرائيلياا إ قلقاا  ،وسطعن الشرق األ يمريكلنفطي األبعد االستقلل ا
تخلي الواليات المتحدة عن مساندة ناهيك عن الشعور بأن . "إسرائيل"تجاه  مدطويل األ مريكياأل
ظهر على قد ت ،على توجهات أمريكية جديدة قد يكون مؤشراا  ،كراد في مقايضات مع تركيااأل

 .و المتوسطأالمدى البعيد 

ن أ من استطلعات الرأي الحزبي في الواليات المتحدة إليه تشير ماالسابقة  الهواجس   تدعمو 
بين  التأييد بينما تراجع %13تراجع بنسبة  إسرائيل"ـ"لمريكيين من الحزب الجمهوري تأييد األ

وتتعزز هذه ، 9331على منذ وتشكل هذه التراجعات األ .9312 سنةفي  %6بنسبة  قراطيينو الديم
مريكية، ناهيك عن األ لمواقفبا الهواجس الصهيونية ببعض التباين في المواقف األوروبية قياساا 

 "إسرائيل"وسطية ال تراها الروسي للتكاء على تحالفات شرق أوالسعي  ،الزحف الصيني الهادئ
 لصالحها بالقدر الكافي.

 
 4:وليالشعور بالتحول الهادئ في الرأي العام الدرابعًا: 

ن نسب التعاطف مع أ ،منهاالغربية  ، وخصوصاا ير استطلعات الرأي العام الدوليتش 
بالتراجع، فهي  متواصلا  تعرف اتجاهاا في مختلف دول العالم بما فيها الواليات المتحدة  "إسرائيل"
اجع التعاطف تتر ن نسب كما أ ،معها ضمن الدول الخمس األقل تعاطفاا  9313 سنةمنذ  تقع دائماا 
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وأغلب ألمم المتحدة في ا لـ"إسرائيل"نسب التأييد  ويتعزز هذا االتجاه بتراجع مواز  في .باستمرار
وهو ما تكشفه نتائج التصويت على القرارات الدولية التي تعالج  ؛وكاالتها المتخصصة
 العربي الصهيوني. الصراعبموضوعات لها صلة 

 
علمانيين  ...وسفارديم ،وصابرا ،شكنازأو  ،رب)ع "إسرائيل"الثقافات الفرعية في خامسًا: 
 5:لخ(إ...متدينين

ن اليهود السود ويهود الدول العربية يقعون في ألى إنسان المختلفة تشير سجلت حقوق اإل
من المجتمع اليهودي  عنصرية كما تتم ممارسات ميدانية ،دنى في بيروقراطية الدولةأمراتب 

العنصري تجاه العرب واليهود غير الغربيين في الوظائف ناهيك عن التمييز  ،الغربي تجاههم
لخ، والدليل على التمييز في الظروف إونسب البطالة ومستويات الدخل والتزاوج المختلط...

من نسبة  %11لكنهم يشكلون  ،من السكان %9ثيوبيين من اليهود يمثلون ن األأالحياتية هي 
ذا كانت الثقافاتو  سجناء الجرائم المدنية. الفرعية هي مصدر االضطراب السياسي في أغلب  ا 

، فهذه "الدولة" تتألف من "إسرائيل"هلية، فإن ذلك يدفع لطرح التساؤل حول حالة الحروب األ
 :خليط قابل للستغلل ويكفي التأمل في الجوانب التالية

  :سرائيلي حسب اللون االنقسام في المجتمع اإل. 1
وقد واجه  .1221-1211 الفترةلى فلسطين في إ ل أغلبهمسود" وصأ" ثيوبيألف أ 113هناك  
ض اليهود خلل العقدين منهم على يد البي 11منذ هجرتهم ممارسات عنصرية أدت لقتل  هؤالء

  برز مظاهر التمييز ضدهم في:أ. وتتمثل الماضيين

 بصفة الحاخام. الذين يدرسون الشريعة اليهودية ال يتم االعتراف لرجالهم أ.

 .منهم أميون  %65من شبابهم عاطلون عن العمل و %23 ب.

 طفال اليهود البيض.أضعاف نسبة االنحراف بين أنسبة االنحراف بين أطفالهم تعادل ثلثة  ج.

 سرائيلية.إالستطلعات رأي  ثيوبي طبقاا أمن اإلسرائيليين يرفضون الزواج من  %13 د.

 .الكنيستنسبة الحسم للدخول في  ن بلوغم "أتيد إحاد" السودثيوبيين األ لم يتمكن حزب ه.
 ."السود"ما تزال بعض المدارس اليهودية ترفض قبول الطلب اليهود و. 

، وقد استمرت هذه "السود"ل تبرعات الدم من اليهود و سرائيلية من قبامتناع بنوك الدم اإلز. 
 .9336 سنةوتكررت  1226 سنة منذ الظاهرة
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سرائيلية عن متظاهر يهودي لته صحيفة هآرتس اإلهذه األوضاع هي التي تفسر ما نق
 سنةقتل  لذياسولومون تيكاح  "سوداأل"هو آتي آشاتو )وهو من أقارب الشاب  "سود"أ

 ...".سرائيلإوتشعر باألمان في  سوداا أن تكون أ"من الصعب  حين قال ،(9312

 : الخلفيات القومية لليهود .2
وصل معظمهم بعد انهيار االتحاد  وقد ،ل""إسرائيمن سكان  %93الروس  يشكل اليهود
، %5بحوالي  2018حتى ، وتزايدت نسبتهم منذ تلك الفترة العشرينالقرن  اتيتسعينالسوفييتي في 

 .9311لى إ 1223من  %13من الواليات المتحدة بمعدل  مقابل تراجع نسبة اليهود المهاجرين
السوفييتي هم من من االتحاد  رائيل"لـ"إسمن المهاجرين  %35لى أن إ إحدى الدراساتتشير و 

 .غير اليهود
( والتي "إسرائيل"من عدم استقرار ظاهرة الهجرة المعاكسة )الخروج من  "إسرائيل"كذلك تعاني 

 ليها.إ فاقت في بعض السنوات عدد القادمين
الذين ولدوا في ) من الصابرا %61لخلفياتهم سنجد  طبقاا  "إسرائيل"ولو قسمنا اليهود في 

 افريقيا  سيا و آمن  %13و ،مريكاأوروبا و أجاءوا من  %99و ،خارجها(صولهم من أسطين ولكن فل
 .حيث يشكل اليهود المغاربة المجموعة الثانية بعد الروس من حيث العدد ،وأغلبهم من المغرب

 :االنقسام في الموقف من الدين .3
ن اليهود في ألى إئر العلمية أي المعتمدة في الدواتشير الدراسات الميدانية واستطلعات الر 

 :منقسمون في موقفهم من الدين على النحو التالي "إسرائيل"
 النسبة )%( 

بفصل الدين عن الدولة  ون يطالبعلمانيون )
 و عدمه(أبغض النظر عن تدينه 

57 

 33 متدينون 
 1 ملحدون 

 5 ال أدريون 

 وخصوصاا سرائيلي، المجتمع اإلويترتب على هذه المسألة مشكلة تظهر بين الحين واآلخر في 
عفائهم من أداء الخدمة إ بسبب  ،من اليهود( %1) ذوكسو األرثالتوتر حول الموقف من اليهود 

لق للقيادات موضوع ق ن الحريديمالمتديني لتنامي الواضح في نسبةا ويمثل .جباريةالعسكرية اإل
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، في المجتمع اليهودي لمانيةاحتمال االحتكاك بينهم وبين الشرائح الع حيثمن  ،سرائيليةاإل
 ن األخيرة ما تزال هي األكبر.خصوصاا أ

 توزيع المراكز القيادية بين النخب:  .4
تولى  1211 سنة فمنذ ،ن ندلل على هذا الجانب من خلل منصب رئيس الوزراءأويمكن 
من  2ومن اليهود الغربيين،  1)بعضهم توالها ألكثر من مرة(، منهم  فرداا  11 ةمو رئاسة الحك

 الصابرا، بينما ليس من بينهم أي رئيس وزراء من اليهود الشرقيين.
 : 1948فلسطينيي العنصرية تجاه  .5

من اليهود  %13من اليهود السكن في بناية فيها أحد من العرب، كما يطالب  %15يرفض 
من كافة حقوقهم االجتماعية واالقتصادية  1211 سنةبتجريد العرب في فلسطين المحتلة 

 ية.سوالسيا
 

 6:اإلسرائيليمن وسط على القليمية في الشرق ال انعكاسات التحوالت في القوى اإل سادسًا:

ن تحدث تغيرات في دول عربية أقلقة من  "إسرائيل"ن إلعدم استقرار الدول العربية ف نظراا 
 و اليساريةأية و القومأسلمية ي تغير باتجاه التيارات اإلأف ،ية تقود لعودة الصراع من جديدمحور 

ال  ؛ولىبعودة الصراع لوتيرته األ كبيراا  قد يحمل في طياته خطراا  المعادية للمشروع الصهيوني،
لى أن إن الخبرة التاريخية في المنطقة منذ الصليبيين واالستعمار الغربي وغيرهما تشير أما سي  

 "إسرائيل"للمنطقة. كما ترى مر شبه ثابت في االتجاه التاريخي أجنبية من المنطقة طرد القوى األ
يران قبل إلى تحد  كما هو حال إمن فرصة قليمية إ قد تحول دولة اإلقليمية ن بعض التحوالتأ

 خطورةفرز ظهور حزب هللا بأن لبنان خراج منظمة التحرير مإن أكما  .1212 سنةوبعد ثورتها 
 . ...ول لعبء أمنياالنسحاب من غزة بهدف التخلص من العبء السكاني تحكما أن  ،أكبر
 

متطورة  سلحةأنتاج إالتكنولوجيا قد تجعل التنظيمات الصغيرة قادرة على  "مشاعية" سابعًا:
 7:و غير تقليديةأ

التقنية وتوافر التكنولوجيا والمعرفة  "مشاعية"ن أ لىإ منذ فترة طويلة نبه كثير من الباحثين
سياسية على التسلح بقدرات عسكرية  اتقدرة تنظيم إلىلكتروني قد تنتهي سائل التواصل اإلو 

ن تمتد أ "إسرائيل"مر سيجعل مفهوم التوازن في موضع شك كبير، وتخشى أوهو  .غير تقليدية
 .وسطية مستقبلا ألى المنطقة الشرق إهذه الظاهرة 
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 8:االحتكار النووي في الشرق االوسط نهاءإ :ثامناً 
، وسطسلحة النووية في الشرق األلملكية األبقاء احتكارها إرغبة عارمة في  "إسرائيل"تبدي 

هذه المنطقة من السلح النووي،  خلءإ علىلي في مرحلة الحقة توافق الدو من ال ولديها هواجس
 وأ)في فترة الحقة(  و من مصرأيران إول الخوف من ففي األ .مرين يشكل نقطة قلقوكل من األ

الشمالية مع توجه ن جهات خارجية مثل كوريا ما مع احتمال تعاو غيرها من الدول العربية ال سي  
خلء المنطقة إ لى العمل علىي قد يقود لضغوط ضمن ظروف معينة إوالثان ،وسطي كهذاأشرق 

 ."إسرائيل"على  من السلح النووي مما يؤثر سلباا 
 

والنزعة العلمانية على الهوية اليهودية للمجتمع  الخوف من انعكاسات العولمة تاسعًا:
 9:ئيليسرااإل

سطورة الدينية، وترتب على ذلك جعل البعد الديني في ساس األأتأسست الدولة اليهودية على 
دبدأ  لكن تنامي النزعة العلمانية، مهماا  البناء الفكري الصهيوني ركناا  دات فعل في قطاعات ر  يوج 

سكرية المؤسسة العسكرية تأثيرات سلبية على المجتمع والمؤسسة الع تعتبرهامن المجتمع 
في ففي التخطيط االستراتيجي للتفاعل مع التحوالت الدولية والعلمية.  ، خصوصاا سرائيليةاإل

اإلسرائيلي غادي أيزنكوت أنه سُيزيل وحدة أعلن رئيس أركان جيش الدفاع  ،يناير /كانون الثاني
الدينية  اإلدارة المسؤولة عن تقديم الخدماتوهي  ،مكرسة لـ"الوعي اليهودي" عاماا  15عمرها 

وقد أثار فرع التوعية اليهودية بشكل دوري انتقادات  .الحاخامات ويشرف عليهاداخل صفوفها 
يشعر و  .أجندة أيديولوجية ويمينية ودينية إلى من داخل الجيش وخارجه على حد سواء لدفعه
ؤل قد تؤدي إلى تسا ،في الجيش المتدينين بعض اإلسرائيليين العلمانيين بالقلق من أن كثرة

دراسة مفصلة أجرتها مجلة وزارة  وكانت ."؟!ضابطهم أو هللا"الجنود عن من يجب أن يطيعوه: 
ارتفعت نسبة طلب الضباط الدينيين  ،9331 سنةأظهرت أنه بحلول  ،الدفاع معاراتشوت

 ن منهم.، وهي زيادة تقلق العلمانيي1223 سنة %9.5من  %96إلى  الوطنيين عشرة أضعاف
 

 10:ينات الطبقيةالتبا :عاشراً 
الذي يقيس الفروق الطبقية ومستوى عدالة توزيع ، Gini لمقياس جيني طبقاا  "إسرائيل"تحتل 

 نقطة. 19.1بمقياس  دولة 116بين  131المرتبة  ،الثروة
على  "إسرائيل"الدخل في  يتوزع ،والبنك الدولي والسي آي ايهسرائيلية رقام المراكز اإلأل طبقاا و 

 :النحو التالي
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 %91.1على  سيطرت ،من السكان( %13) )الفئة األولى من األغنياء( العليا العلياطبقة ال .1
 من الدخل.

 %11.9على  تسيطر ،من السكان( %93) من األغنياء( لثانيةا)الفئة  العليا العلياالطبقة  .9
 .من الدخل

من  %1.2لهم  ،من السكان( %13)أدنى  (لفقراءا)الفئة األولى من  السفلى السفلىالطبقة  .3
 .الدخل

من  %5.93لهم  ،من السكان( %93 )أدنى (لفقراءامن  لثانيةا)الفئة  السفلى السفلىالطبقة  .1
 الدخل.

 من الدخل. %50.6من السكان(، لهم  %60الوسطى )طبقة ال .5

في سوء توزيع  في المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة للدول الغربية ياساا ق "إسرائيل" قعوت
، وهو ما يعني 9332منذ  "إسرائيل"في  ن هذه الفروق الطبقية تتزايدألى إشارة مع اإل ،الدخل

لكل دراسات علم  هم في التوازن االجتماعي طبقاا التآكل في الطبقة الوسطى التي تعد األ
 تماع السياسي.االج
 

 11:دولة احتالل وهو نموذج ينقرض :حادي عشر

المحتلة من قوى  ن المناطقأحرب العالمية الثانية في فترة ما بعد ال تظهر المؤشرات الكمية
 تراجعت بشكل متواصل على النحو التالي: في العالم أجنبية

 عدد المناطق السنة
9191 11 
9191 15 
9111 13 
0202 1 

ظاهرة  نحو التحلل التدريجي من ي الذي يميلمفارقة للتجاه العالم "إسرائيل"ن أ ذلك يعني
 قديمة.االحتلل لآلخرين التي هي ظاهرة 

 
 12:سرائيليتزايد نسب الفساد في المجتمع اإل :ثاني عشر

لى إفإن االتجاه العام يميل بقدر ما  "،سرائيل"إالتذبذب في معدالت الفساد في  على الرغم من
وتقع  ،نقاط 3بحوالي  2019-9311 خلل الفترةالفساد معدل  زايدفقد ت .خيرةخلل الفترة األ زايدالت
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 35بين  91المرتبة فهي تحتل ؛ لبقية الدول الغربية الصناعية في مرتبة متأخرة قياساا  "إسرائيل"
تزايد ظهور كبار  بنالجادولة. والملحظ في هذا  113بين  31والمرتبة  ،دولة صناعية

 ،تكنيسأعضاء و  ،ورؤساء وزراء ،)رئيس سرائيليين في قوائم الفسادين اإلالمسؤول
سرائيلي اإل قراطيو الديمجراه المعهد أن آخر استطلع رأي عام ناهيك عن أ ،لخ(إ..،.وعسكريون 

ن الفساد منتشر في أيظنون  سرائيلياإلمن المجتمع  %19ن حوالي إلى أيشير  ،9312سنة 
 سرائيلية.دارات اإلاإل

 

 13:سرائيليمن المجتمع اإل غياب القيادات الكارزمية :ثالث عشر
ن دور القائد أعلى يكشف تكرار االنتخابات في سنة واحدة، وعدم القدرة على تشكيل حكومة 

و أ ،وايزمان) فالقيادات التاريخية الكارزمية ،لم يعد قائماا  "إسرائيل"الجموع في  هالذي تلتف حول
وترى بعض الدراسات  .ياهاإبالقوة  ةحاضر  عدت.( لم .و شارون.أ ،و بيريزأ ،ن يو ور جبن 

سرائيلية الحالية نحو السياسات الشعبوية يهدد مستوى للقيادات اإل ن الميل التدريجيأاألمريكية 
 سرائيلي.اإل المجتمع ةبيئفي الحريات السياسية 

 

 14:التكدس الحضري  :رابع عشر
حيث تصل  ،دول العالم في الكثافة السكانية بيناألعلى  ن ضمن الدولم "إسرائيل" دتع
الكثافة السكانية بين دول في  33الواحد، وتحتل المرتبة الكيلومتر المربع فرد في  116لى إ نسبتها
في طريقها لكارثة بيئية  "إسرائيل"بيب أن أالبروفيسور آلون تال من جامعة تل ويرى  .العالم

ن إإذ  ؛لى حد االختناقإ التي تصل لكثافة السكانيةبسبب ا ،نوعية الحياة هورلتدو  ،واجتماعية
ن هناك مخاطر أمنية أسرائيليون يرى القادة اإلو  .يعيشون في المدن "إسرائيل"من سكان  29.3%

 كبر من السكان عرضة للتهديد.ن ذلك يجعل الكتلة البشرية األأل ،من التكدس الحضري 
 

 15:خسائر العنصر البشري في المعارك الحربية جاهالحساسية ت خامس عشر:
لى عدم قدرتها على مواجهة خسائر إسرائيلية تجاه خسائرها البشرية تشير ردود الفعل اإل

دارة إل "إسرائيل"حد دوافع ألى أن إ Alazar Stern ويسير الميجور جنرال اليعازر شتيرن  ،عالية
ن الحساسية من إوأضاف " ،لخسائر البشريةالحرب مع حزب هللا بشكل متردد هو الخوف من ا

 سرائيلي السابقرئيس الوزراء اإل وأكد .9336للنظر في حرب  ملفتاا  مراا أالخسائر البشرية كان 
سحق إ وخصوصاا  ،كان صانعو القرار في عملية أوسلوو  ،ذلك في الماضي على إيهود أولمرت
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كانت حركة و  .اإلسرائيليمجتمع فيها الالتي يشاركهم شاعر ل هذه المبمث اا مدفوعين أيض ،رابين
األمهات األربعة التي دعت إلى االنسحاب أحادي الجانب من جنوب لبنان أحد العوامل التي 

ويفسر هذا القلق نتائج دراسات  .باالنسحاب 9333مايو أيار/ أدت إلى قرار الحكومة في 
لى أن إ، إذ تشير 9311نوفمبر ثاني/ تشرين ال في سرائيلياإل قراطيو الديمالمعهد جراها أسرائيلية إ

على قتل المدنيين الفلسطينيين إذا كان في ذلك تأمين للجندي  ن ين يوافقو يسرائيلمن اإل 23%
 .سرائيلياإل

 
 16:القلق من الصورة الذهنية لليهودي في الذهن العربي :سادس عشر

 %11من  تزايدت ئيل"بـ"إسران معارضة االعتراف إف ،الستطلعات الرأي العام العربي طبقاا 
 لى تزايد مستمر طيلة هذه الفترة.إن االتجاه العام يشير أ، كما 9311 سنة %11لى إ 9311 سنة

ن نسبة عالية أيزال يرى  امسرائيلي ن الطرف اإلإف ،التوجهات الرسمية العربية وعلى الرغم من
 األمن العربي. خطر علىنها هي األأعلى  لـ"إسرائيل"للغاية من المجتمع العربي تنظر 

 

 17:المكانة الدينية لفلسطين :سابع عشر

خلل الفترة منذ  تدل أغلب المؤشرات في العالم على اتساع قاعدة الحركات الدينية في العالم 
ن ألى إن دراسات علم االجتماع السياسي تشير أكما  .العشرينمن القرن  اتيالسبعينعقد 

حد أوتحدد  .دة وأكثر صعوبة في الوصول لتسويةكثر حأالنزاعات ذات البعد الديني تكون 
تباين قانون  من الزاوية الدينية في ثلثة أبعاد: الدراسات عناصر التصادم في الحالة الفلسطينية

جهة في السيادة  أيسلمي لحق قابلية الدين اإل عدمو سلم واليهودية، الحرب والسلم بين اإل
مركزية المكانة الدينية للقدس. و سلمي، في الدين اإل دينية لها قداستها مساجد أو مراكزعلى 

ن هذه العقبات تجعل من تنامي الحركات الدينية في المدى المنظور سرائيليون أويرى الخبراء اإل
 أكثر خطورة على قبول العرب والمسلمين بالوضع الحالي.

 
 18مستوى االستقرار السياسي: :ثامن عشر

 مقياسل طبقاا ، فما زال سالباا  "إسرائيل"اسي في مستوى االستقرار السييدل تتبع المقاييس الدولية أن 
واحتلت  ،3.11-سجلت  "إسرائيل"ن إ، ف9.5–لى إ 9.5الذي يتراوح بين + كوفمان للستقرار السياسي

من  116وفي مقياس آخر احتلت المرتبة ، دولة 125من بين  161في الترتيب العالمي المرتبة 
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دولة  161من بين  131المرتبة  "إسرائيل"فقد احتلت  ،في الحريات المدنية. أما دولة 163بين 
 1نقاط على مقياس من  1 "إسرائيل"من عشرة، أما العنف المدني فقد سجلت  5.11بمعدل 

 على في العنف المدني(.تمثل األ 1درجات )حيث 
 

 الخالصة: 
 وال بد   ،ة تنتظر من يستغلهان في "بيت العنكبوت" ثقوب كثير ألى إتشير المؤشرات السابقة 
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