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 2030" سنة  سرائيل"إاالستقرار السياسي يف  ستقبلم

 1  يوليد عبد احلأ. د.                                                                              

 

 : مقدمة
 

دانيأمنذ   وضع    1996  سنة   Daniel Kaufmannل كوفمان  ان 
 2، كمياً   منوذجه لقياس ظاهرة االستقرار السياسي يف دول العامل قياساً 

عدد  أمهها  جوانب  عدة  من  اجلانب  هذا  يف  البحث  دائرة  اتسعت 
،  مؤشراً   350  حنواملؤشرات املركزية والفرعية لقياس الظاهرة حىت بلغت  

ساسها، وهو  أبعاد املركزية اليت جيب القياس على  مث مناهج القياس واأل
 3هي: ج لقياس عدم االستقرار السياسيهان ثالثة م ا ظهر يفم
يف   .1 التغيري  احلاكمة  أتكرار  اهليئات  النظام  أشخاص  اشخاص  و 

 .السياسي ككل
 . و االضطراابت لدوافع سياسيةأظواهر استخدام العنف  .2
 للدولة. التغري املتكرر يف "السياسات واخلطط االسرتاتيجية" .3

الفرتة   "إسرائيل" خالل  يف  السياسي  االستقرار  مستوى  بتحديد  سنقوم  سبق،  ما  على  وبناء 
حىت  2020- 2000 املؤشرات  لبعض  نشري  وأحيا�ً  مث    2022و   2021،  البيا�ت،  توفر  حسب 

سنحدد االجتاه األعظم للظاهرة ومقارنتها مع املعدالت العاملية لالستقرار يف خمتلف الدول األخرى،  
 .بني دول العامل يف مستوى االستقرار السياسي   "إسرائيل" بة اليت حصلت عليها  مث الرت 

(وهو    2.5-(وهو أعلى درجات االستقرار)، مث    2.5ويقوم منوذج القياس على ُسلَّم يتدرج بني +
أدىن درجات االستقرار)، لنحدد بعد ذلك استناداً لتقنية السالسل الزمنية مستوى االستقرار السياسي  

 . 2030سنة  "إسرائيل"يف 
 

 ل كوفماناداني
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 4:السياسي يف "إسرائيل" قياس مؤشرات عدم االستقرار
 

مع   TheGlobalEconomy.com ،5سنعتمد يف هذه الدراسة على منوذج ذا جلوابل إيكونومي  
االستفادة من بعض اجلوانب اليت أوالها كوفمان قدراً من االهتمام، وسيتم الرتكيز على عرض املؤشرات  

تباينة العدد  مؤشراً مركز�ً، يتفرع عن كل منها مؤشرات فرعية م 12املركزية لالستقرار السياسي وعددها 
 طبقاً لطبيعة املؤشر املركزي. 

 تبني لنا ما يلي:  "إسرائيل"وعند تطبيق هذه املؤشرات املركزية على 
ستة رؤساء حكومات،    2022- 2000فراد احلكومة: توىل السلطة التنفيذية خالل الفرتة  أالتغري يف   .1

تباينت بشكل كبري، فمثالً  الستة على   لكن مدة حكمهم  الرؤساء  توزعت مدد احلكم لكل من 
 6النحو التايل: 

   .يوماً   245و  عاماً : Ehud Barakيهود ابراك  أ. 
 . يوماً  39و أعوام  Ariel Sharon:  5شارون  ب. 
 .يوماً  351و  عامان  :Ehud Olmertيهود أوملرت ج. 

تقريباً ضمن   12منها  ؛  يوماً   92و  عاماً   Benjamin Netanyahu:  15نتنياهو  د. بنيامني   عاماً 
 فرتة الدراسة. 

 اً.يوم 17و  عاماً  : Naftali Bennett نفتايل بينيته. 
 شهران تقريباً. :  Yair Lapid  البيد�ئري و.  
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ويكشف التوزيع السابق عن تباين كبري يف مدة االستقرار يف السلطة تصل أحيا�ً إىل أكثر من  
مل تكمل املدد القانونية، وهي    6ضعفاً بني حكومة وأخرى، كما أن أربع حكومات من    15

 أربعة أعوام. 

خل، ويكفي  إاجلرمية...و مستوى الدخل،  و مثل الفروق الطبقية،  :  قتصاديةاال  -االجتماعية  الظروف   .2
، فضلن عدالة توزيع الدخل تغريت حنو األأحيث يتبني    ،Gini indexالتوقف عند مؤشر غيين  

 7. تقريباً  عاماً  22% خالل  1بنسبة ال تتجاوز  ولكن 

تزايدها  أاستقرارها  :  االستثمارات  .3 تراجعها..أو  و خل .إو  الدولية  .  اجلهات  من  املالية  التقارير  تشري 
وهو ما   20088،سرائيلي يتزايد منذ  ن حجم االستثمارات اخلارجية يف االقتصاد اإلإىل أاملختلفة  

 يسهم يف امتصاص بعض االحتقا�ت االجتماعية. 

مخسة انتخاابت  جراء  إ ىل  إ )  2022- 2019(   النزاعات السياسية الداخلية: تشري السنوات الثالث املاضية  .4
ويف    2019بريل  نيسان/ أ فقد جرت انتخاابت يف    ؛ برملانية نتيجة التشقق املستمر يف بنية احلكومات 

جراء انتخاابت  إ نتظر  ، ويُ 2021مارس  آذار/  و   ، 2020مارس  آذار/  ويف  نفسها،    سبتمرب من السنة أيلول/  
الثاين/  خامسة يف   ئتالفات احلكومية والتنازع  ، وهو ما يكشف عن هشاشة اال 2022نوفمرب  تشرين 

شر� يف  أالسياسي كما    يشري لتواصل ظاهرة عدم انتظام التداول   كما الداخلي بني القوى السياسية،  
ي أمل يتمكن    نه يف كل اتريخ "إسرائيل"ألة بظاهرة أخرى وهي  أوتتعزز هذه املس   .النقطة األوىل

األ على  احلصول  من  ذلحزب  آاثر  وتظهر  الكنيست،  يف  حقيقة  غلبية  عدد  "  معدل"ن  أك يف 
حزاب اليت تشارك يف االنتخاابت يصل خالل  األ

مور  ، وتزداد األحزابً   27  حنو   2022-1977الفرتة  
األأقتامة يف   العديد من  تظهر وختتفي   حزاب ن 

فمثالً  قصرية،  زمنية  فرتات  من  40  خالل   %
انتخاابت  األ  فازت يف  اليت  مل    2015  سنة حزاب 

انتخاابت   يف  موجودة  وتتمركز  2005تكن   .
العريب الصهيوين من   لتني اسرتاتيجيتني مها سبل تسوية الصراع أ حزاب يف مس اخلالفات اجلوهرية بني األ 
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التزايد املتواصل يف    ،ىل ما سبقإو دينية) من �حية اثنية. يضاف  أ(علمانية    �حية وهوية الدولة
الصغرية منها،    خصوصاً حزاب املشاركة  االنتخابية، وهو ما يؤدي لتبدل مستمر يف األنسبة العتبة  

حصول احلزب  كانت العتبة تشرتط    ،سرائيليوىل من النظام السياسي اإلاأل  عاماً ربعني  خالل األ  فمثالً 
ىل  إ   وصوالً ،  2004  سنة %  2%، مث  1.5ىل  إ   1992  سنة رفع النسبة    صوات، مث متّ % من األ 1على  

مرة،    24  "سرائيل"إ خرى، فقد جرت االنتخاابت يف اتريخ  أمن �حية    20149.  سنة  منذ % 52.3
  ، ن كل مرحلة أدىن من املرحلة السابقة هلاأىل ثالث مراحل فرعية سنجد  إولو قسمنا هذه املرات  

 10. اً سلبي اً مؤشر أمر يعد وهو  ،من حيث نسبة املشاركة الشعبية يف االنتخاابت الربملانية

والدول العربية منذ    الصراعات اخلارجية: دون الدخول يف تفاصيل النزاعات العسكرية بني "إسرائيل" .5
ىل جانب االنتفاضات  إ،  ةعلى اجلبهات اللبنانية والفلسطينية يف غزة ويف سوري  ، خصوصاً 2000سنة  

واالشتباكات   املختلفة  واهلجمات 
ف الفلسطينيني،  املدنيني  مع  ن  إاليومية 

صاحبة    "إسرائيل" رقم  أهي  على 
مم املتحدة،  دا�ت ضدها من قبل األ إ

البنية أوهو   على  انعكاساته  له  مر 
لدى    سرائيل"وعلى صورة "إ  ،الداخلية

 11الرأي العام الدويل.

تدل  و  12نه "استغالل السلطة املوكلة للفرد لتحقيق مآرب خاصة". أ الفساد: يعرف الفساد على  .6
مع ميل طفيف    ، شبه اثبتة   2021و   2000بني    تقارير الشفافية أن نسبة الفساد يف "إسرائيل" 

وتكشف املؤشرات الكمية عن أن الفساد يتزايد يف السنوات اخلمس املمتدة   . للتزايد يف الفساد 
نقاط، حيث سجلت  2021و   2016بني   بنحو مخس  الفرتة  هذه  الفساد خالل  تزايد  فقد   ،

 13. 2021  سنة نقطة    59، لكنها تراجعت إىل  2016سنة  نقطة    64  "إسرائيل" الشفافية يف  

سرائيلية  عد األمين يف السياسات اإلألولوية البُ   القرار السياسي: نظراً ل املؤسسة العسكرية يف  تدخّ  .7
ف عام،  اإلإبشكل  اجليش  طرفاً ن  ميثل  و   ساسياً أ  سرائيلي  االسرتاتيجية،  القرارات  اختاذ  لعب ييف 
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وهو Cabinet  الكابينت  اخلاصة    ،  ابلقرارات  معنية  عليا  هيئة 
نه فقد صفته  على الرغم من أ ساسي  أ منية بشكل  ابجلوانب األ 
من  خذه جملس األ أ ىل جانب الدور الذي  ، إ 1990الرمسية منذ  

متّ   National Security Council (NSC)  القومي    الذي 
  ، يف اختاذ القرارات   لعب دوراً ي زال  ي ا  م لكنه    ، 1999تشكيله سنة  

  ، ما   ىل حدّ إ مما يعزز عدم االستقرار احلكومي    ، يف خالفات مع احلكومة   حيا�ً أ يتسبب    وهو ما 
كما    يف اجلانب السليب   بل ويعزز احتماالت استمرار مستوى االستقرار السياسي يف "إسرائيل" 

 14. سيتضح معنا 

مع الصهيونيني واليهود    ) املسلمني واملسيحيني (   ىل جانب التوترات بني العرب إ   التوترات الدينية:  .8
اإل إ ف   املتدينني،  اجملتمع  استقطاابً ن  يعرف  اليهودية   داخل   سرائيلي  الدينية  وبني هذه    ، التيارات 

وتتضح معامل التنازع يف اجملتمع اإلسرائيلي بني اليهود حول    . التوجهات العلمانية بني  التيارات و 
 15ين. ابلدِّ قراطية وعالقة الدولة  و الدمي   خصوصاً العديد من القضا�  

احملاسبة    : هي  ،ربع ركائزأدرجة احرتام القانون: يتكئ مفهوم احرتام القانون أو سيادة القانون على   .9
  ي اعتبار آخر ومن املنطلق أولية للجميع، والعدالة اليت تعين تطبيقه على الكل بغض النظر عن  ؤ واملس 
تط  ،هنفس  الشفافية يف  القانون واعتماد  اجلميع  بيق  أخرياً أو ،  على  رعايته    على  القائمون  يكون  ن 

النظر يف سجل "إسرائيل"  أيّ مستقلني عن أتثري   أن  ،جهة. وعند    2009-2000الفرتة  يف    هجند 
وواضح، بشكل كبري  املؤشر  هذا  الفرتة    تراجع  خالل  للتحسن  عاد  ليعود  2015-2010لكنه   ،

نفسه ىل املستوى  إ   2020  سنةليصل املستوى بعد    ،)2022(  اآلن  حىت -  2015للرتاجع يف الفرتة  
 16على من املعدل العاملي.أنه يبقى أ، غري 2000 سنة تقريباً 

اليهودي إىل أربع إثنيات  اإلسرائيلي  متيل الدراسات اإلسرائيلية لتقسيم اجملتمع  ثنية:  التوترات اإل  .10
واإلثيوبيني (األفارقة)، وتتباين هذه اجملموعات  أساسية هي: األشكنازمي، والسفاردمي، والروس،  

األربعة يف نصيبها من الدخل والنفوذ السياسي والعسكري واملكانة االجتماعية، وكثرياً ما ّمت  
 17تسجيل مظاهر عنف بني هذه اإلثنيات. 
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أقراطيةو الدمياملساءلة  مستوى   .11 السياسية والربملانيني  القوى  القدرة على حماسبة  و من : تعين مدى 
ويالحظ أن هذا املؤشر الفرعي لالستقرار السياسي تراجع حنو   وصلوا ملراكزهم عرب الدميوقراطية. 

  2016-2010ه عرف حتسناً خالل الفرتة  على الرغم من أن،  2020- 2016خالل الفرتة    نقطة   13
 18نقطة.  21بلغ 

ل  مؤشر فعالية احلكومة   تم حساب ي  كومية:احل  فعاليةال .12 ستة أبعاد هي:  لتصورات املتعلقة باستناداً 
العامة،    مستوى املدنية   ومستوىاخلدمات  و اخلدمة  السياسية،  ،  الضغوط  عن  استقالليتها  درجة 

  مصداقية التزام احلكومة هبذه السياسات. أخرياً  ، و ومستوى تنفيذ السياسات   ، صياغة السياسات و 
الكمية إىل املعطيات  الفرتة  وتشري  بني    2020- 2010 أن  تراجعاً  ، لكنها  2014و   2010عرفت 

، وتصل نسبة  )2022حىت اآلن (   2018لتعود لترتاجع من    2017و   2015حتسنت لفرتة قصرية بني  
نقطة، هي األعلى يف املقياس املعتمد لقياس الفعالية احلكومية،   2.5نقطة من أصل    0.38الرتاجع  

 19نقطة.  1.1إىل  "إسرائيل"وقد وصلت يف 

 
 :ي يف "إسرائيل"سياساملؤشر الكلي لعدم االستقرار ال

 

  2.5وبني +  ،ي اعلى درجات عدم االستقرار)أ(  2.5-يرتاوح منوذج قياس االستقرار السياسي بني  
عاله،  أاملشار هلا    12الـ  للمؤشرات املركزية    درجات االستقرار)، ويتم حتديد قيم االستقرار استناداً (أعلى  
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  ويتم حتديد رتبة الدولة بناء على نتائج القياس ومقارنتها مع بقية الدول، مث يتم حتديد االجتاه لكل دولة 
 20عام العاملي.و التناقص يف معدل االستقرار)، مع مقارنته ابملعدل الأ(التزايد 

 

 2000  سنةمنذ  "سرائيل "إاجتاهات عدم االستقرار السياسي يف : 1جدول  رقم 
 

 

 السنة
معدل عدم  

 21االستقرار
الرتتيب الدويل  

 لـ"إسرائيل"
عدد الدول اليت ّمت  

 قياس استقرارها 
املعدل العاملي 
 لعدم االستقرار 

2000 –1.04 153 185 –0.01 

2001 –1.25 158 185 –0.05 

2002 –1.46 164 185 –1.01 

2003 –1.52 175 192 –0.03 

2004 –1.32 170 193 –0.05 

2005 –1.25 165 193 –0.05 

2006 –1.26 167 194 –0.05 

2007 – 1.25 170 194 –0.05 

2008 –1.32 171 194 –0.05 

2009 –1.63 179 194 –0.07 

2010 –1.34 172 194 –0.07 

2011 –1.20 167 194 –0.06 

2012 –1.08 161 194 –0.06 

2013 –1.10 163 194 –0.06 

2014 – 1.04 167 194 –0.05 

2015 –1.09 171 194 –0.06 

2016 –0.79 155 194 –0.05 

2017 –0.89 160 194 –0.05 

2018 –0.91 163 194 –0.06 

2019 –0.79 154 194 –0.07 

2020 –0.83 156 194 –0.07 

2021 –0.76 148 179 –0.08 

2022 –0.75 146 179 –0.09 
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   :التحليل
 

 ىل النتائج التالية: إ 1رقم يشري جدول 
%  65.2بني    تراوح معدل عدم االستقرار يف "إسرائيل"بتحويل املقياس املعتمد إىل نسب مئوية، فقد   .1

(وهو    2014و   2000  سنَيت % يف  41.6و   ،)2022- 2000على خالل الفرتة  (وهي األ  2009سنة  
 دىن).املعدل األ

ن املعدل اإلسرائيلي أيكشف عن    ن املقارنة بني معدل عدم االستقرار العاملي ومعدله يف "إسرائيل"إ .2
ن حجم التأثري يف عدم االستقرار العاملي على عدم  أوهو ما يعين    أعلى من املعدل العاملي،  دائماً 

فكرة   يعزز  ما  وهو  حمدود،  اإلسرائيلي  السياسي  االستقرار  أاالستقرار  لعدم  الداخلية  العوامل  ن 
ن معامل االرتباط بني عدم االستقرار أي  أالسياسي اإلسرائيلي هي املتغري احلاسم وليس البيئة الدولية،  

ن االجتاه العام لعدم  إ من جانب آخر، ف  . ر الدويل ضعيف بشكل واضحاإلسرائيلي وعدم االستقرا
ىل  إبينما مييل عدم االستقرار اإلسرائيلي    ،االستقرار السياسي العاملي مييل بقدر بسيط حنو االرتفاع

 ن انعكاسات عدم االستقرار الدويل ال تظهر آاثره على اجلانب اإلسرائيلي.أالرتاجع، مما يؤكد 

دولة)    194(بني    179سرائيلية العاملية يف مستوى االستقرار السياسي بني املرتبة  تبة اإلتراوحت املر  .3
سوأ يف ضعها ضمن الدول األت  مرتبة  دولة)، وهي  179(بني    146وهي االسوأ، واملرتبة   2009سنة  

 . 2022-2000عدم االستقرار خالل الفرتة 
يف اجلانب    تقع دائماً   2022-2000خالل فرتة القياس    ن نسبة االستقرار يف "إسرائيل"أيالحظ   .4

 ). 2والرسم البياين رقم  1(انظر جدول رقم  السليب

(على الرغم من بقائها    لكن املالحظة اليت جيب التنبه هلا هي أن نسبة االستقرار بدأت يف التحسن .5
لكنه يف حمصلته العامة    خطياً   يف املستوى السليب)، و على الرغم من أن هذا التحسن ال �خذ طابعاً 

 .2ملا تكشفه معادلة السالسل الزمنية يف الرسم البياين رقم   ىل التحسن طبقاً إيشري 
سيبقى يف منطقة السالب لكنه   2030سنة    ن االستقرار السياسي يف "إسرائيل"إ ف  ،بناء على ما سبق .6

   .2022-2000فضل من الفرتة أسيكون 
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 202022-1996االجتاه األعظم لالستقرار السياسي اإلسرائيلي  : 1الرسم البياين رقم  

 

 : "سرائيل"إمستقبل االستقرار السياسي يف 
 

ستبقى يف   ن "إسرائيل"أالفرعية لالستقرار السياسي على  املركزية و   دلت املعطيات الكمية للمؤشرات 
دولة    2030ستبقى حىت سنة    ن "إسرائيل" أي  ألنموذج قياس االستقرار السياسي،    النطاق السليب طبقاً 

 . أخرياً  والدويلاثنياً،  قليميواإل أوًال، لواقعها احمللي غري مستقرة نظراً 
لكنه سيبقى كما  ،  2030- 2022ن مستوى عدم االستقرار سيتقلص خالل الفرتة  إ ابملقابل، ف 

السلبية وضمن جمموعة الدول غري املستقرة، وسيبقى معدل عدم االستقرار  شر� يف نطاق املساحة  أ 
ساس قياس  أ على    111و   107يف املراتب بني    بقي "إسرائيل" )، وهو ما سيُ 0.4- و   0.3- بني ( 
 . ) 2(انظر الرسم البياين رقم    دولة.   192

 

 202223- 2000: السالسل الزمنية لقياس عدم االستقرار السياسي يف "إسرائيل"  2الرسم البياين رقم  

y = 0.0436x - 88.821
R² = 1
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2.5
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2030في "إسرائیل"مستقبل االستقرار الس�اسي في 
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 : اخلالصة
 

هي الفرتات اليت   يف عدم االستقرار السياسي يف "إسرائيل"   ن الفرتات اليت عرفت تزايداً أاملالحظ  
سرائيلية والقوات اإل  ،تلي السنوات اليت تتصاعد فيها املواجهة بني املقاومة والشعب الفلسطيين من �حية

واملستوطنني من �حية اثنية، وهو ما يتضح يف مراحل ما بعد االنتفاضات واملواجهات الكربى مع  
 ). 2(انظر الرسم البياين رقم  ماكن الدينية بشكل خاص.قطاع غزة واملواجهات حول األ

ف ما سبق،  السياسي يف  إوبناء على  االستقرار  تعميق ظاهرة عدم  بنشاطات   "إسرائيل" ن  مرتبط 
مين مع "إسرائيل"، �هيك عن ضرورة البحث يف كيفية أتجيج  املقاومة وتوقف املفاوضات والتنسيق األ

اليهودية  الفرعية  الثقافات  بني    التباينات 
واليهود    ،والروس  ، والسفاردمي  ،شكنازمي(األ
بل   )فارقةاأل والعلمانيني،  املتدينني  وبني 

ا بعض  من  مثل واالستفادة  اليهودية  لتيارات 
و تيار  أ  Neturei Karta  حركة �طوري كارات

 خل. إ...املؤرخني اجلدد
تقود إىل بيئة مواتية أكثر لتعزيز احتماالت    "إسرائيل"وال شّك أن موجات التطبيع العريب الرمسي مع  

ىل بداية املستوى  ، بل وانتقاله من املستوى السليب اآلن إ"إسرائيل"استمرار حتسن مستوى االستقرار يف  
 اإلجيايب الحقاً، لكن ذلك مرهون بعوامل ثالثة هي: 

عدم  .1 لتعميق  املقاومة  قوى  اسرتاتيجية 
، وأمهها  "إسرائيل"االستقرار السياسي يف  

، وحّل  "إسرائيل"إلغاء التنسيق األمين مع  
أجهزته، بل وتوجيه التهديدات لكل من 
وتدل   األجهزة،  هذه  يف  يعمل  يبقى 
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وبني مستوى التنسيق    "إسرائيل" الدراسات اإلسرائيلية على العالقة الوطيدة بني مستوى االستقرار يف  
 24األمين.

 . "إسرائيل" تفاقم التباينات اجملتمعية بني يهود  .2
 ."إسرائيل"انعكاس التطورات اإلقليمية والدولية على مقومات االستقرار السياسي يف  .3

يف نطاق مساحة عدم االستقرار السياسي السليب   "إسرائيل" وطبقاً للقياس الكمي، فإننا نرجح بقاء  
التأثري    2030سنة  حىت   االحتمال/عظيم  قليل  العامل  يتدخل  مل   Low Probability-Highما 

Impact . 
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 اهلوامش
 
خبري يف الدراسات املستقبلية واالستشرافية، أستاذ يف قسم العلوم السياسية يف جامعة الريموك يف األردن سابقاً، حاصل    1

على درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وهو عضو سابق يف جملس أمناء جامعة الزيتونة يف األردن، 
كتاابً، يرتكز معظمها    37حلقوق اإلنسان وديوان املظامل، واجمللس األعلى لإلعالم. ألَّف    وجامعة إربد األهلية، واملركز الوطين

 حبثاً يف اجملالت العلمية احملّكمة. 120يف الدراسات املستقبلية من الناحيتني النظرية والتطبيقية، وُنشر له حنو 
2  Methodology and Analytical Issues, Daniel Kaufmann et al., The Worldwide Governance Indicators: 

site of The World Bank, September 2010, http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wgi.pdf                    
تسهم العديد من املؤسسات الدولية واألكادميية يف تطوير مناذج قياس االستقرار السياسي، ومثة مناهج خمتلفة لتحديد    3

املؤشرات املعتمدة لالستقرار السياسي (أو عدمه)، ومناهج لتحديد أوزان كل مؤشر، وميكن اعتبار النموذج الذي وضعه 
 هو األكثر شهرة ومرجعية، لكن مؤسسات أخرى أسهمت يف تطوير  دانيال كوفمان وآخرون، واعتمده البنك الدويل

 مؤشراً فرعياً. انظر التفاصيل يف: 352النموذج ليصل عدد املؤشرات اخلاصعة للقياس يف نطاق االستقرار السياسي حنو 
Political Instability, Indices of, International Encyclopedia of the Social Sciences, site of 
Encyclopedia.com, 5/8/2022, https://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-
sciences-magazines/political-instability-indices                                                                                                    

4  2004, The World –Governance Matters IV:  Governance Indicators for 1996 ..Daniel Kaufmann et al.,
Bank, June 2005,                                                                                                                                                 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/8221/wps3630.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

5 Country Rankings, site of TheGlobalEconomy.com, -Political Stability  
 https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability    

6 List of prime ministers of Israel, site of Wikipedia, 
 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_prime_ministers_of_Israel   

7 GINI index (World Bank estimate), site of indexmundi, -Israel  
 https://www.indexmundi.com/facts/israel/indicator/SI.POV.GINI 

8                The Economic Impact of Foreign Investments in Israel, site of Invest in Israel, March 2019, 
https://investinisrael.gov.il/HowWeHelp/downloads/The%20economic%20impact%20of%20Foreig
n%20Investments%20in%20Israel.pdf; Israel Foreign Direct Investment, site of Trading Economics,  
 https://tradingeconomics.com/israel/foreign-direct-investment; and Israel: Trade and Investment 
Statistical Note, site of The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2017,             
https://www.oecd.org/investment/ISRAEL-trade-investment-statistical-country-note.pdf                        

9 Johns Hopkins University, Fall 2020, Jewish Studies, The Sheridan Libraries, site of 
  https://guides.library.jhu.edu/c.php?g=202541&p=7656917  

10  site of Statista, 9/6/2022,Turnout of voters for the parliamentary elections in Israel from 1992 to 2021,   
https://www.statista.com/statistics/990777/israel-parliamentary-voter-turnout  

11  for rest of world combined, site of The Times of UN condemned Israel 17 times in 2020, versus 6 times 
Israel, 23/12/2020,  https://www.timesofisrael.com/un-condemned-israel-17-times-in-2020-versus-6-times-

for-rest-of-world-combined                                                                                                                                                
12 International,Corruption Perceptions Index, site of Transparency  

 https://www.transparency.org/en/cpi/2021 
13 index-m/israel/corruptionhttps://tradingeconomics.coIsrael Corruption Index, Trading Economics,   
14  iddle Group Decision Model: Applications to Military Intervention in M-Amnon Sofrin, The Two

East, site of Reichman University, 22/2/2017, https://www.runi.ac.il/media/o2gjbrmg/the-two-group-
decision-model-applications-to-military-intervention-in-the-middle-east.pdf                                                      

 انظر أيضاً حول نقاط ضعف عملية اختاذ القرار يف "إسرائيل" وما يرتتب عليها خصوصاً نتيجة دور املؤسسة العسكرية، يف:  
Charles D. Freilich, “National Security Decision-Making in Israel: Processes, Pathologies, and 
Strengths,” The Middle East Journal, vol.60, no.4, Autumn 2006, pp.643–660.                                         

http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/wgi.pdf
https://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/political-instability-indices
https://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/political-instability-indices
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/8221/wps3630.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_prime_ministers_of_Israel
https://www.indexmundi.com/facts/israel/indicator/SI.POV.GINI
https://investinisrael.gov.il/HowWeHelp/downloads/The%20economic%20impact%20of%20Foreign%20Investments%20in%20Israel.pdf
https://investinisrael.gov.il/HowWeHelp/downloads/The%20economic%20impact%20of%20Foreign%20Investments%20in%20Israel.pdf
https://tradingeconomics.com/israel/foreign-direct-investment
https://www.oecd.org/investment/ISRAEL-trade-investment-statistical-country-note.pdf
https://guides.library.jhu.edu/c.php?g=202541&p=7656917
https://www.statista.com/statistics/990777/israel-parliamentary-voter-turnout
https://www.timesofisrael.com/un-condemned-israel-17-times-in-2020-versus-6-times-for-rest-of-world-combined/
https://www.timesofisrael.com/un-condemned-israel-17-times-in-2020-versus-6-times-for-rest-of-world-combined/
https://www.transparency.org/en/cpi/2021
https://tradingeconomics.com/israel/corruption-index
https://www.runi.ac.il/media/o2gjbrmg/the-two-group-decision-model-applications-to-military-intervention-in-the-middle-east.pdf
https://www.runi.ac.il/media/o2gjbrmg/the-two-group-decision-model-applications-to-military-intervention-in-the-middle-east.pdf
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ويتضح أتثري ذلك على االستقرار السياسي يف اتساع الفجوة بني العسكريني واملدنيني يف القوى السياسية االسرائيلية، 
دراسة صادرة عن معهد أملاين أن إنشاء أحزاب من قبل ضباط متقاعدين هو مؤشر على أزمة أعمق يف بينة السلطة  ورأت  

 السياسية وبشك يؤثر على القرار السياسي واالستقرار احلكومي. انظر التفاصيل يف: 
Yoram Peri, The Widening Military–political Gap in Israel, site of Stiftung Wissenschaft und Politik, 
20/1/2020, https://www.swp-berlin.org/10.18449/2020C02                                                                               

15  Terrorism and Gideon Aran and Ron.E.Hassner, “Religious Violence in Judaism; Past and Present,” 
Political Violence journal, vol.25, no.3, 2013, pp.365–390.                                                                                         

16 ule of Law, TheGlobalEconomy.com,Israel: R  
 https://www.theglobaleconomy.com/Israel/wb_ruleoflaw 

17  ,” Epstein & Yinon Cohen, “Ethnic origin and identity in the Jewish population of Israel-Noah Lewin
Journal of Ethnic and Migration Studies, vol.45, no.11, 2019, pp. 2134–2136.                                                    

الرتابط بني االحنراف االجتماعي والعنف السياسي  وانظر أيضاً تفاصيل العنف بني هذه اإلثنيات يف: وليد عبد احلي،  
 ، انظر:2020/12/2، موقع مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  منوذجاً   "إسرائيل"يف جمتمعات االستعمار االستيطاين:  

https://www.alzaytouna.net/2020/12/02/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-
%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA/#.YuYcCaBBzIU 

18 Country Rankings, TheGlobalEconomy.com, -Voice and Accountability  
 https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_voice_accountability 

19 Country Rankings, TheGlobalEconomy.com, -Government Effectiveness  
 https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_government_effectiveness 

20 Country Rankings, TheGlobalEconomy.com. -Political Stability  
 انظر: ،  The GlobalEconomy.comخصوصاً  ّمت االعتماد على عدد من مناذج القياس 21
  Political Stability - Country Rankings, TheGlobalEconomy.com. 

 وانظر أيضاً: 
What Methodology was Used For the Ratings?, site of Fragile States Index,  

   https://web.archive.org/web/20170904072810/http://fundforpeace.org/fsi/frequently-asked-questions/what-
methodology-was-used-for-the-ratings/; Country Dashboard, Fragile State Index, 

   https://fragilestatesindex.org/country-data/; and Israel: Political Stability, TheGlobalEconomy.com, 
https://www.theglobaleconomy.com/Israel/wb_political_stability 

22 Political Stability, TheGlobalEconomy.com.Israel:   
ملستقبلية ابستخدام تقنية السالسل الزمنية، حيث يتم تقسيم الفرتة كلها إىل فرتتني مناصفة، مث يتم  يتم الوصول للنتائج ا 23

أخذ املتوسط لكل فقرة، ويتم عمل رسم بياين توضع عليه قيم التوسط يف اجملموعتني حبيث تكون قيمة متوسط اجملموعة  
وكذلك احلال مع اجملموعة الثانية، مث يتم وصل النقطتني األوىل مقابل "السنة الوسطى للمجموعة" على احملور السيين،  

للمجموعتني ببعضهما، ويتم مّد اخلط ليصبح يف مقابل السنة املستقبلية املراد قياس الظاهرة فيها، فتكون قيمة السنة  
 املستقبلية هي القيمة املوازية للنقطة يف �اية اخلط املقابلة على احملور الصادي. 

24  nd Yohanan Tzoreff, The Rift in Fatah Which Threaten Security Stability, is a Awar a-Ali Al
Challenge – and Not Only for Israel, site of Institute for National Security Studies (INSS), 15/8/2022, 
https://www.inss.org.il/publication/fatah                                                                                                             

https://www.swp-berlin.org/10.18449/2020C02
https://www.theglobaleconomy.com/Israel/wb_ruleoflaw/
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_voice_accountability/
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_government_effectiveness
https://www.inss.org.il/publication/fatah/
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