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  وقيام دولة إسرائيل1948حرب عام 
  )دراسة في الجغرافيا السياسية ( 

  
اء                                    ع أنح ي جمي ود ف ذلها اليه ود ب اء حصيلة جه ا ج يس محض صدفة ، إنم سطين ل     إن فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فل

سرا                   ال بسوي ي ب رة ف ذه الفك ق ه  ، وظل  1897العالم لكي يتجمعوا في وطن قومي لهم في فلسطين ، فكان أول مؤتمر لهم لتحقي
ة  في الرابع عشر1948هذا الحلم حتى تحقق عام      %  78 من مايو  بإعالن الدولة على األراضي التي احتلت من فلسطين والبالغ

  . ، إال أن هذه الدولة تعاني من آثير من المشكالت لم يستطع زعماء بني صهيون إيجاد الحلول المناسبة لها 
  

دول ، أال وهو ال                     ام ال ال         والناظر إلى خريطة هذه الدولة يرى أنها لم تستكمل أهم شروط قي ة ب سياسية ، فإسرائيل دول حدود ال
ا المجاور ، فهي جيب محاصر من                                    دة بموقعه ة فري ى إن إسرائيل دول ذا باإلضافة إل ا  ، ه حدود معترف بها دستوريا وعالمي

  . شعوب عربية يناصيبونها العداء السياسي واالثنوجرافي والثقافي واالجتماعي واالقتصادي والديني 
ى             آذلك فإن إسرائيل دولة      تيطانية قامت عل ة اس ا دول غير مرغوب فيها إقليميا سواء بسبب نشأتها السياسية والعسكرية ، آم ألنه

  . أنقاض دولة أخرى آانت موجودة 
  

ى األردن                                   سطينيين عن أرضهم إل رة من الفل داد آبي ة من خالل هجرة أع ة العربي ي المنطق وقد أد قيامها إلى تغير ديمغرافي ف
  . رئيسي ، وباقي الدول العربية و الغربية بشكل ثانوي ولبنان وسوريا بشكل 

  
  : من هنا جاء هذا البحث إللقاء الضوء على هذه الدولة من خالل 

  . تطور فكرة إنشاء دولة إسرائيل _ 1
  . المعطيات الطبيعية والبشرية لهذه الدولة _2
  .مواطن الضعف لهذه  الدولة _ 3
  .هذا الكيان  التحديات اإلقليمية التي تواجهه _ 4
  

      
  الجامعة اإلسالمية 
  قسم الجغرافيا 
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   وقيام دولة إسرائيل1948حرب عام 
  ) دراسة في الجغرافيا السياسية( 

  
  : المقدمة 

، م  1948 يتعلق بالنتائج التي ترتبت على نكبـة عـام           اممه االدراسة إلى كونها تناقش موضوع    هذه            تعود أهمية   

من أراضي فلسطين التاريخية ، بل وشـطرها        % 78على  ونشأتها  اصة فيما يتعلق بها من قيام دولة الكيان الصهيوني          وخ

  .القسم الغربي من مدينة القدس ليكون عاصمة لهذا الكيان 

بيره جدا  على أجزاء ك  استطاع أن يسيطر    ومن خالل هذه الحرب       الكيان الصهيوني  فإن المؤلمةبالرغم من هذه النتيجة     و   

 إلـى   ليتخذها عاصمة له ، ومن هنا قـسمت المدينـة         من األراضي الفلسطينية وعلى رأسها القسم الغربي من مدينة القدس           

  .  االحتاللاألردنية والغربي تحت الشرقي تحت اإلدارة قسمين 

هـذه  بمعنى أن   ،  لخاصة بها    ا هافية لحدود غراأي مالمح سياسية أو ج    دولة الكيان الصهيوني    ومنذ ذلك التاريخ لم تضع         

 المـساحة    ذات من خالل احتاللها الجـوالن الـسورية      بها   سعت إلى التوسع على حساب األراضي العربية المحيطة          الدولة

 ،   2 كـم  22 ، وغور األردن     2 ألف كم  61، واحتالل سيناء البالغة     % 22 ، وباقي األراضي الفلسطينية البالغة       2 كم 1000

  . م1948ما احتلته عام ثالثة أضعاف بأكثر من لت مساحة تقدر بمعنى أن إسرائيل احت

 الكيـان   قيـام الدولـة   :  الحرب وهو    نتائج هذه  يركز بالدرجة األولى على أهم       ، الذي الموضوع  هذا  من هنا جاءت أهمية     

  . المنطقة العربية ككل ب مصير دول المنطقة بل وفي التي أصبحت تؤثر الصهيوني

  

  :ع أسباب اختيار الموضو

فهي تعتبر دولة بال جذور تاريخية  ) 2008 /1948( حدث دول العالم من حيث النشأة والتكوين إن إسرائيل تعتبر من أ_ 1

 .  

  .  حداثة االرتباط بين السكان واألرض بحكم أنها دولة ذات تكوين مهاجر _ 2

  . حدود هو ال للدول أال كتمل فيها شروط التكوين السياسيسرائيل دولة لم تإن إ_ 3

   .ها من خالل التخلي عن فكرة إسرائيل التوراتيةذه الدولة من عدمه بدأ يقلق زعماءإن حلم استمرار ه_ 4

  

  : تكمن أهمية الدراسة بكونها : أهمية الموضوع 

  .فلسطين  التاريخي هوطن من اممه سلخت جزء االحتالل دولة تخص الباحث ألنه يعتبر_ 1

  . ماعي والسياسي لهذه الدولة هل ستستمر أم ال التعرف على النسيج االجت_ 2

  .  هل هو كيان مستقل أم تابع  دولة الكيانتفيد الدراسة في مثل هذه الحالة الباحث في التعرف على _ 3

   .  الكيان الغاصباستشراف المستقبل المنتظر لهذه المنطقة في ظل استمرار_ 4

  

  : تهدف الدراسة إلى : أهداف الدراسة 

  . عرف على ظروف نشأه هذا الكيان من  خالل فترات التاريخ الت_ 1

  .  البقاء لهذه الدولة من طبيعة وبشرية  معطياتتحديد _ 2

  . تسعى الدراسة إلى إبراز مواطن الضعف لهذه الدولة _  3

  .ية التي تواجه إسرائيل مستقبال الكشف عن التحديات اإلقليم_ 4

   :فروض الدراسة 



 4

  : هداف السابقة كانت الفروض كما يلي جل تحقيق األمن أ

  . وهي عكس ذلك   إن إسرائيل تعاني من كونها دولة ثيوقراطية قائمة على أساس الدين الواحد _1

  .  في الجسم العربي يةاد على نفسها في الدفاع عن بقائها كدولة سرطانهل بإمكان إسرائيل االعتم _2

  . لى قوة هذه الدولة بحكم تكوينها المهاجر  يساعد ع الصهيونيهل النسيج االجتماعي _4

  

   :  الدراسة منهج

  : الدراسة تحتاج إلى عدد من المناهج وهييرى الباحث أن 

حيث يسعى هذا المنهج لتقـدير قـوة الدولـة          نسب طرق البحث في هذا الموضوع       وهو أفضل وأ  : ج تحليل القوة     منه - 1

  .واطن والضعف في الكيان الصهيوني ووضع تصور مستقبلي لها وستظهر هذه الدراسة م

وكيف بسطت نفوذها على البقعـة الجغرافيـة التـي          ،  ونشأتها  تطور هذه الدولة    نهج  مهذا ال  يحدد:  المنهج التاريخي    - 2

  . تسيطر عليها 

  .الموقع والحدود السياسية  وتحديد مواطن الضعف فيهما ويدرس هذا المنهج الشكل :  المورفولوجي المنهج – 3

   . الذي يركز على المعطيات الطبيعية والبشرية المؤثرة في قوة الدولة : اإلقليمي  المنهج  - 4

  

  : تحديد منطقة الدراسة 

  غياب دستور للبالد   هو  والسبب في ذلك   ،)الحدود  ( في تحديد منطقة الدراسة جغرافيا      هنا  لعل أهم مشكلة تواجه الباحث         

  :  التغير الدراماتيكي للحدود فقد تعاقبت على منطقة الدراسة عدة حدود سياسية هي وبسبب يحدد سير تلك الحدود ،الذي

م وهذه الحدود أعطت الدولـة      1947 من نوفمبر من العم      29 في   181حسب قرار األمم المتحدة     : م  1947 حدود عام    – 1

   )1 ( من مساحة فلسطين % 56.5 أي 2 كم15.260العبرية 

 والدول العربية المجاورة ، وهذه الحدود       دولة الكيان الصهيوني  بين  ا نسميه بخطوط الهدنة     وهي م : م  1949 حدود عام    -2

   ) 2(  % . 77.4 أي 2 كم20.922.023 ما مساحته هذه الدولةأعطت 

وهذه الحدود ال يمكن اعتمادها بسبب مجيئها عن طريـق التوسـع            : م  1967خطوط وقف إطالق النار ما بعد يونيو         – 3

الثانيـة   الحدود سوف نعتمد  من هنا .  ) 3(  عليها أنه لم يتم االمتزاج بين األرض والسكان اليهود          إالًإلضافة  العسكري با 

    . 2008/ 1948 ، وذلك حسب سندها القانوني في ممارسة السيادة بصورة فعلية خالل فترة من الزمن م 1949للعام 

  

  : ية تحتوي الدراسة على العناصر التال: محتوى الدراسة 

  .نشاء وطن قومي لليهود   التاريخي إلتطورال _1

    .للكيان الصهيوني الطبيعية والبشرية المعطيات_ 2

   . اليهودية دولةل لمواطن الضعف_ 3

   .الغاصبالتحديات اإلقليمية التي تواجهه هذا الكيان _ 4
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  : نشاء وطن قومي لليهود   التاريخي إلورتطال: وال أ

 ، الـذي  1695 عـام  Oliger poulli التاجر الدنمركي أوليغـربـولي على يدى الدعوات لتحقيق هذه الفكرة كانت أول   

 مفادهـا أن ، حيث شاعت مقولة ) 4( أعد خطة لتوطين اليهود في فلسطين ، وقام بتسليمها إلى ملوك أوروبا في ذلك الوقت       

 فاالستيطان . ) 5( "تماماً  وتسييجها هم  لعرب ومصادرة أراضي  ، وال دولة يهودية بدون إخالء ا       ال صهيونية بدون استيطان   

اإلسرائيلي هو التطبيق العملي للفكر االستراتيجي الصهيوني الذي انتهج فلسفة أساسها االستيالء على األرض الفلـسطينية،                

 شعب لـشعب    أرض بال  "بعد طرد سكانها الفلسطينيين بشتى الوسائل بحجج ودعاوي دينية وتاريخية باطلة، وترويج مقولة            

، بهدف إقامة  كبيرة من شتات اليهود من مختلف أنحاء العالم وإحاللهم بدالً من العرب الفلسطينيين        ، وجلب أعداد  "بال أرض 

  .ستراتيجية في هذه البقعة من العالمبية، لما تلعبه فلسطين من أهمية ادولة يهودية على المنطقة العر

بعد ظهور أفكار مارتن لوثر عن اإلصالح الديني فـي          وبخاصة  ،   فلسطين تلوح في األفق    بدأت فكرة االستيطان في      بعدها

 الحضاري الغربي    أن اليهود ليسوا جزءاً من النسيج      ترويج فكرة     لبروتستانتي الجديد أوروبا ، حيث بدأ أصحاب المذهب ا      

 المختار، وطنهم المقدس فلسطين، يجـب أن    ، لهم ما لهم من الحقوق وعليهم ماعليـهم من الواجـبات، وإنما هم شعب اهللا             

 كان اإلمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت أول زعيم دولة يقترح إنشاء دولة يهوديـة              1799، وفي عام     ) 6(  يعودوا إليه 

  .  )حملة نابليون بونابرت ( .  ) 7(  في فلسطين أثناء حملته الشهيرة على مصر وسوريا

اليهودي في فلسطين، وانطلقت هـذه الـدعوات مـن            حملة الدعوات للمشروع االستيطاني     اشتدت قرن التاسع عشر  في ال  

الدولـة  " أوروبا مستغلة المناخ السياسي السائد حول األطماع االستعمارية األوروبية في تقسيم ممتلكات الرجـل المـريض               

اللورد : د من زعماء اليهود وغيرهم ، أمثال      والتي عرفت حينئذ بالمسألة الشرقية، وقد تولى أمر هذه الدعوات عد          " العثمانية

 بدعم من الدول     الذي دعا إلى حل المسالة الشرقيـة عن طريق استعمـار اليهـود لفلسطيـن           shattesbouryشاتسبوري  

، وزير  عدة ، الذي شغل مناصب منها  palmerston "1784-1856"، ساعده في ذلك اللورد بالمرستون   )8( العظمى 

وتكليفـه بمـنح   م 1838حيث قام بتعيين أول قنصل بريطاني في القدس عام ، طانيا، ثم رئيس مجلس وزرائها     خارجية بري 

الحماية الرسمية لليهود في فلسطين ، كما طلب من السفير البريطاني في القسطنطينية بالتدخل لـدى الـسلطان العثمـاني                    

  ) . 9 ( للسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين

حركة الصهيونية كحركة سياسية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، سـعت إلـى الـسيطرة علـى                   وبعد ظهور ال   

 الذي كان عـضواً  lourence oliphent 1888-1820)( ، وكان من أبرز نشطائها لورنس أوليفانت  األراضي الفلسطينية

قد بضرورة تخليص اليهود من الحضارة الغربية       في البرلمان اإلنجليزي، وعمل أيضاً في السلك الدبلوماسي اإلنجليزي، اعت         

 ذكـاء   بتوطينهم في فلسطين، وذلك بإدخالهم كعنصر إلنقاذ الدولة العثمانية من مشاكلها االقتصادية، لما يتمتع به اليهود من                

ـ  ’’ م بنشر كتاب بعنوان   1880 على جمع األموال، ومن أجل ذلك قام في عام           في األعمال التجارية ومقدرة     ‘‘ادأرض جلع

شـجع   ، وكـذلك   بحماية بريطانية و شمال البحر الميت لتكون تحت السيادة العثمانية          في اقترح فيه إنشاء مستوطنة يهودية    

  ) . 10  ( استعمار اليهود في فلسطين والمناطق المجاورة عن طريق إقامة مستعمرات جديدة ومساعدة القائم منها

 ، ماء اليهود في القرن التاسع عشر القيام بمشاريع لتوطين اليهود في فلـسطين            وباإلضافة إلى أوليفانت حاول العديد من زع      

% 20-%10 عاماً مقابل    50 قرية في الجليل لمدة      200استئجار   الذي حاول   ) 1885-1784(ومن بين هؤالء مونتفيوري     

 الشام آنذاك ، ثم نجح في الحصول ، إال أن هذه المحاولة فشلت أمام رفض الحكم المصري لبالد  للدولة العثمانية    من إنتاجها 

سكن فيها مجموعة مـن العـائالت       وأ على موافقة السلطان العثماني بشراء عدد من قطع األراضي بالقرب من القدس ويافا            

إال أن هذه الخطوة أخفقت أيضاً تحت تحفظ السلطات العثمانية لمشاريع االستيطان في فلسطين ، كما بذل ولـيم                   ،  اليهودية  

داً في جمع تبرعات مادية وإرسالها إلى الجمعيات الصهيونية لتشجيع االستيطان في فلـسطين تحـت الحمايـة                  هشلر جهو 

   ) . 11 (  البريطانية
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أقيمـت عليهـا     ،  عاماً 99 دونم لمدة    2600 باستئجار 1860الذي تأسس عام    ) ليانساأل( االتحاد اإلسرائيلي العالمي     وقام 

  .وتشيلد لتدريب اليهود المهاجرين على الزراعةمدرسة زراعية بدعم من البارون ر

دونم من أراضى قرية ملبس وتـم تـسجيلها باسـم النمـساوي              3375  قامت مجموعة من اليهود بشراء     1878في عام   و

 الذي يعتبره المؤرخ اليهـودي  1881سلومون، واستمرت المحاوالت اليهودية للسيطرة على األراضي الفلسطينية حتى عام     

  يهودي من أوروبا الـشرقية     3000 بداية التاريخ الرسمي لالستيطان اليهودي في فلسطين بعد أن وصل حوالي             والترالكور

وتوالت فيمـا بعـد عمليـات        ، ) 12 ( 1884-1882تمكنوا من إنشاء عدد من المستوطنات في الفترة من          يإلى فلسطين ل  

 لمدة طويلة ، وقد لعبت المؤسسات اليهود التي         أو االستئجار ائل منها الشراء    األراضي الفلسطينية بشتى الوس    االستيالء على 

 : من بينها دورا بارزا ، أنشئت لهذا الغرض

  .منظمة بيكا التي أسسها روتشيلد  - * 

  . 1897الوكالة اليهودية التي انبثقت من المؤتمر الصهيوني العالمي األول عام  -

 . " الكيرن كايمت"الصندوق القومي اليهودي   -

 ." الكيرن هايسود"صندوق التأسيس اليهودي -

  .الشركة اإلنجليزية الفلسطينية -

خصوصاً بعد تمكن المنظمة الصهيونية العالمية من استصدار وعـد          ،  ونشطت هذه المؤسسات بعد الحرب العالمية األولى         

م وقوع فلسطين تحـت     ومن ث ء وطن قومي لليهود في فلسطين ،        ا الذي يقضي بإنش   1917 نوفمبر عام    2بلفور الشهير في    

 في تمكين اليهود من السيطرة على مساحات كبيرة من األراضي           بارزا حكومة االنتداب دوراً     لعبت لكياالنتداب البريطاني، 

  :الفلسطينية وذلك باتخاذها العديد من اإلجراءات  منها 

   . فتح األراضي األميرية وجعلها أراضي ملكية

  . سن قانون أمالك الغائبين  

وقـد حرصـت      . )13 (الكيـان    دونم بعد قيـام دولـة       2070000وتمكن اليهود بفضل هذه اإلجراءات من استمالك         

  .على أن تكون هذه األراضي في مناطق متباعدة من أجل توسيع رقعة الدولة اليهوديةالسابقة المؤسسات 

 ،عندما تمكن مجموعة من يهود القـدس      1878  تظهر المستوطنات بشكل منتظم خالل القرن التاسع عشر إال في عام            ولم 

 ف مستوطنة ريشون ليتسيون وزخرو     : هي   ثالث مستوطنات    ثم إنشاء  1882وفي عام    ، من تأسيس مستوطنة بتاح تكفا    

وفـي عـام     . 1884، ومستوطنة جديرا عام     1883مستوطنتي يسود همعليه وعفرون عام       ،ثم ) 14 ( يعقوب وروش يبنا  

  . ات رحوبوت ومشمار هيارون  أقيمت مستوطن1890

 أقر قانون المنظمة الصهيونية العالمية التي أخذت علـى عاتقهـا            1898وبعد انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي الثاني عام        

،   مـستوطنة  22 إلى    في فلسطين  بعد أن وصل عدد المستوطنات اإلسرائيلية الزراعية      ،  كافة  الشؤون المتعلقة باالستيطان    

، بعد هذا التاريخ انطلقـت مرحلـة          ألف دونم بعد الحرب العالمية األولى      418 ألف دونم ارتفعت إلى      200سيطرت على   

جديدة من مراحل االستيطان اليهودي في فلسطين، حيث عملت المؤتمرات الصهيونية العالمية بدءاً من المؤتمر األول على                 

  ) : 15 ( ويدعو هذا البرنامج إلى1897م تنفيذ برامجها التي تمحورت حول برنامج المؤتمر األول عا

  . العمل على استعمار فلسطين بواسطة العمال الزراعيين والصناعيين اليهود وفق أسس مناسبة-*

  . تغذية وتقوية المشاعر اليهودية والوعي القومي اليهودي-*

  .ية اتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الموافقة الضرورية لتحقيق غاية الصهيون-*

لقد كانت السيطرة على األرض الفلسطينية جوهر الفلسفة التي انتهجتها الصهيونية العالمية منذ نشوء الفكرة األولى لتوطين                  

اليهود في فلسطين وتابعتها إسرائيل بعد قيامها حتى اآلن، وقد رافق عمليات االستيالء علـى األراضـي عمليـة تغييـر                     

الء كانت تجلب أعداداً من اليهود من مختلف أنحاء العالم ، ليحلـوا مكـان الـسكان                 ديموغرافي، ففي جميع حاالت االستي    
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فـي   ، وذلـك   ) 16  (العرب الفلسطينيين، فقد تعرضت األراضي الفلسطينية لخمس موجات متتالية من الهجرات اليهودية           

، وذلـك فـي     لحرب العالمية الثانية    أعقاب األزمات السياسية المتعاقبة والتي حدثت منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى ا            

 .جد فيها اليهودالمناطق التي و

وهم الذين قامـت علـى      ،    ألف مهاجر يهودي   650حوالي  1948وقد بلغت حصيلة الهجرة اليهودية إلى فلسطين حتى عام          

   : وانين مثلدولة قامت بتشجيع الهجرة اليهودية وذلك بسن العديد من القهذه ال، وبعد قيام أكتافهم دولة الكيان 

  . 1950 قانون العودة عام  -*

  . 1952الجنسية اإلسرائيلي عام  قانون -* 

  ) . 17  (مهاجراً  1200075إلى 1967- 1948فازداد عدد المهاجرين في الفترة من 

  : أما عن مراحل االستيطان فهي 

 : المرحلة األولى

 العـام الـذي   1882 ، واستمرت حتى عامي في الشام  عل  بعد هزيمة محمد   1840بدأت منذ انعقاد مؤتمر لندن عام           

 إذ هاجر نحـو عـشرة       ،  وكانت هذه المرحلة البدايات األولى للنشاط االستيطاني اليهودي        احتلت فيه بريطانيا مصر ،    

 إال أن   آالف يهودي من روسيا في أعقاب حادثة اغتيال قيصر روسيا وما تبعتها من عمليات اضطهاد لليهود هنـاك ،                  

  :   ) 18( اريع هذه المرحلة لم تلق النجاح المطلوب بسبب مش

عزوف اليهود أنفسهم عن الهجرة إلى فلسطين ، والتوجه إلى الواليات المتحـدة األمريكيـة أو االنخـراط فـي                     - 1

  .مجتمعاتهم ، ومن أبرز نشطاء هذه المرحلة اللورد شافتسبوري ، واللورد بالمرستون، ومونتفيوري 

  .م يقضي بتحريم الهجرة اليهودية إلى فلسطين ومنع امتالكهم لألراضي 1882نون في يونيو عام  صدور قا- 2

 التي تقـضي بمنـع      م  1890في أكتوبر عام    ) دة السنية   اإلرا(  بإصدار    عبد الحميد الثاني   قيام السلطان العثماني   – 3

  . من اإلقامة الدائمة في فلسطين ناإلسرائيليي

  :المرحلة الثانية

  وفي هذه المرحلـة   ،   ) 19(  م  1920 واستمرت حتى بداية االنتداب البريطاني على فلسطين عام          م1882أت عام    بد

 بدأ االستيطان الفعلي في فلسطين ، وشهدت الموجات األولى والثانيـة   ألف مهاجر بعدها   85وصل عدد المهاجرين إلى     

، ومن أبرز نشطاء هـذه المرحلـة لـورنس أوليفانـت،            من الهجرة اليهودية إلى فلسطين من أوروبا الشرقية وروسيا        

  .وروتشيلد، وهرتزل، وفي هذه المرحلة بدأت المؤتمرات الصهيونية العالمية وأسست المنظمة الصهيونية العالمية

    : المرحلة الثالثة 

لألراضـي  وهي مرحلة االنتداب البريطاني على فلسطين، وفي هذه المرحلة تم تكثيـف عمليـات اسـتمالك اليهـود                   

وقد حدثت هـذه     ،   .الفلسطينية، وتدفق الهجرة اليهودية ، حيث شهدت هذه المرحلة الموجات الثالثة والرابعة والخامسة            

 35 بعد حدوث الثورة البلشفية في روسيا، وبلغ عدد المهاجرين في هذه الموجة نحو               1923-1919 بين عامي    المرحلة

 ألف مهاجر بسبب قيـام الواليـات        62حيث هاجر نحو     ،1932-1924م  ألف مهاجر وتمت الموجة الرابعة ما بين عا       

، حيث بلـغ    1938-1933المتحدة األمريكية بسن قوانين حدت من الهجرة إليها، أما الموجة الخامسة فكانت بين عامي               

ق  مهاجر بسبب التشريد الذي حل بالمخيمات اليهوديـة فـي منـاط            164000عدد المهاجرين في هذه المرحلة حوالي       

من جهات  )  السفارديم (وإلى جانب هذه الموجات كانت هناك هجرات سرية قام بها اليهود الشرقيين              ، االحتالل النازي 

بسبب قيـام سـلطات االنتـداب        اتيمختلفة من اليمن والحبشة وأفريقيا الشمالية وتركيا وإيران وذلك في فترة األربعين           

  .قادمة حرب العالمية أي  بجانبها في قرباً للعرب للوقوفالبريطاني بفرض قيود على الهجرة اليهودية ت

  : المرحلة الرابعة
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، وفيها تمكنت إسرائيل من االستيالء على األراضي الفلسطينية         1967 وبدأت منذ إعالن قيام دولة إسرائيل وحتى عام         

 . إلى فلسطين توافد المهاجرين اليهودالمتبقية األمر الذي شجع على 

بالنجاح عندما تم اإلعالن عن قيـام       قد تكللت   جهود الصهيونية ومن ورائها القوى االستعمارية       ن ال قول إ وأخيرا يمكن ال  

، وتمكنت إسرائيل من طـرد معظـم الـسكان            من مساحة فلسطين التاريخية     %77.4 على   1948دولة إسرائيل عام    

والمدن الفلسطينية، وأصبح الفلسطينيون يعيشون     الفلسطينيين بعد أن ارتكبت العديد من المذابح والمجازر وتدمير القرى           

مشردين الجئين في البالد العربية المجاورة في مخيمات بائسة، وما زالوا إلى اآلن رغم صدور العديد من القـرارات                    

، وفي المقابل فتحت أبواب الهجرة اليهودية علـى مـصراعيها ليتـدفق      الدولية تقضي بضرورة عودتهم إلى أراضيهم     

، والتـي   1967 عام    ، واستمر هذا الوضع حتى حرب الخامس من حزيران         من اليهود من مختلف أنحاء العالم     الكثير  

كانت من أهم نتائجها استكمال سيطرة إسرائيل على األراضي الفلسطينية بعد احتاللها للضفة الغربية بما فيهـا القـدس                   

،  لمتابعة مخططات الـصهيونية لتهويـد فلـسطين       ، وبذلك تكون فرصة جديدة سنحت إلسرائيل         الشرقية وقطاع غزة  

،   ومازالت قائمة إلى يومنا هـذا       قد بدأت  خامسة من مراحل االستيطان اليهودي في فلسطين      المرحلة  ال بداية   ونعتقد أن 

   . تؤمن وتدرك بأن زمن إسرائيل التوراتية قد ولى ألن إسرائيل أصبحت ، المرحلة األخيرة ستكون كما نعتقد أنها 
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  : وتنقسم إلى :   .للكيان الصهيونيالمعطيات الطبيعية والبشرية _  :ثانيا 

  

   :  الطبيعية للكيان الصهيوني وأثرها على وزنها السياسيالمعطيات :أوال

  : الموقع الجغرافي  _1

واألسواق االستهالكية ومـدى    الحيوانية   من الموارد    أو عدمه ،  ومدى قربه      الدولة على البحار     إشراف مقدار   يقصد به    

 درجـة   33فالكيان الصهيوني بهذا التعريف يقع بين دائرتي عـرض            ) .20 (  لتحقيق وتوفير العمق االستراتيجي    اتساعه

 اإلشـراف كسبها  وهذا الموقع أ  ،   شرقا    ثانية   34 دقيقة و  40 درجة  و   35وبين خطي طول    ،  شماال   ثانية   29 دقيقة و  15و

،  متـر    500 وعمقهكم  20 وعرضهكم  176 طولههذا الخليج يبلغ    ،   كم على خليج العقبة      10.5ة  بمساف األحمرعلى البحر   

بلـغ  أن ظهيره صـحراوي ت     مشاكل هذا الميناء     أهم من   أن ، إال  مهم عليه  ميناء   إنشاءساعد الكيان الصهيوني على     وهذا  

   . اقتصاديا وسكانيا فقيرنهإلى أ باإلضافة الكياندولة  من نصف مساحة أكثرأي ،  2م كألف 11 نحو مساحته
 الـصالحية    عـديم  أيضا كم وهو 182ة  الصهيوني البحر المتوسط بمساف    الذي يشرف علية الكيان      اآلخر الموقع البحري    أما

  . وكثرة الرواسب الرملية القادمة عن طريق التيار الساحلي الجنوبي به ، الشاطئيةمة بسبب ضحولة المياه مهلقيام موانئ 

ي ناصـبها العـداء الـسياس     أربـع دول عربيـة ت     مع  تشترك  الكيان الصهيوني   جعل دولة   هذا عن الموقع الفلكي والبحري      

  .في حقبة االستعمار  الدول العربية ، وهي حدود مفروضة علىوالعسكري والثقافي والوجودي 

تم خصم طـول حـدود    (  كم263األردن   مع هاوحدود،  كم  70وحدودها مع سوريا    ،  كم  79فالحدود مع لبنان يبلغ طولها      

 .)كم حدود قطاع غزة مـع مـصر       12تم خصم    ( كم  228وحدودها مع مصر نحو      ،    )كم  97 األردنالضفة الغربية مع    

 مع الضفة الغربيـة والبالغـة       حدوده إليها مضافا   األربعالدول العربية   يبلغ طول الحدود البرية للكيان الصهيوني مع        وعليه  

أنها حدود متأزمة دائما     الحدود على    ظر لهذه ومن هنا نن  .  ) 21 ( كم  640جميعا  ساوي  تكم  51طاع غزة   مع ق ، و كم  307

   ) . 22 ( والتوسعي على حساب الدول المجاورة  الكيان الصهيوني العدائيبسبب توجه

  

   : المساحة :2

لكن  )  . 23( ي غالبا ما تكون العالقة طردية       وه  ،  وأهميتهاقوتها  أو مساحتها من المعايير المهمة ل     يعتبر حجم الدولة       

 الصغيرة البالغـة  ستراتيجية عدائية قوية لكي يحمى مساحتها يتبنى أن صغر المساحة جعلته  في حالة الكيان الصهيوني نجد      

  .   تشغلها مسطحات مائية 2كم445 والتي منها 2كم20.000

 ولة الحقيقة والحيوية للد  ة الدولة الذي يعكس بشكل آخر المساحة        هو توزيع السكان على صفح    والذي يهمنا هنا في المساحة      

من مجمـوع الـسكان     % 70نحو  ب فالكثافة السكانية تزداد في السهل الساحلي        األرض ،   ومدى تحكم هوالء السكان في      ،  

ـ % 16 أما الجليل البالغة مساحته     ،   من المساحة الكلية  % 11 في   نيتمركزو مـن  % 16وى من مساحة الدولة فال يضم س

   . من جملة السكان %  11سوى من المساحة فال يضم % 68 الجزء الجنوبي من الدولة والذي يحوي أما  ، جملة السكان

  

  :الشكل  : 3

 أجـزاء قي  مة وبا  بمقدار االرتباط بين العاص    يتعلقوخاصة ما   ،   قيمة الدولة السياسية والعسكرية      إظهاريؤثر الشكل في       

، ذا الوضع في دولـة الكيـان مختلـف تمامـا            أن ه  ، إال  قريبة منها    أو العالقة متساوية    أن تكون هذه   الدولة والتي يفضل  

الضفة (االنبعاج   ظاهرة فريدة داخل منطقة      ، وهذه  توجد في نتوء في جسم الضفة الغربية         م1948 عام    التي احتلها  فعاصمته

لكن هذا الوضـع    ،  كم  6 في الشرق ب      وينتهي الغربفي  كم  18كم وبعرض يبدأ ب     25 يبدو ممرا لطول     نهحتى أ ) الغربية

  . كما يزعمون والديني لمدينة القدس عند اليهود   الرمز ا لروحياذ فرضهشال
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 إلـى  كم من المطولة على الحـدود اللبنانيـة          417 الجنوب يبلغ نحو     إلى هذا الشكل السياسي فهو من الشمال        أبعاد عن   أما

فـي شـمال و      50 كم في منطقة الوسط  و      90_60بينما يتراوح عرضة ما بين      ،   األحمر ايالت على الخليج العقبة بالبحر    

  .  المساحة وطول الحدود بينومن هنا كان هناك عدم تناسب ،  الجنوب أقصى في 10.5

  

  :  التربة :4

ية الزراعية المتطـورة    ويتيح هذا التنوع في ظل التقن     ،   ما يميز التربة في الكيان الصهيوني هو التنوع الملحوظ           أهمن     إ

   . ومناخ المنطقة الجغرافية التي تقع فيهاتتالءم المزروعات التي أنواع وزراعة معظم التربان ستغالل هذها

 دونما أي ما يـوازي  8.850.000حراج لة للزراعة بما فيها المراعي واأل القاباألراضي مساحة  أن إلى اإلحصاءاتر  يوتش

مـن  % 95أكثر من    المساحة المزروعة بالفعل فتصل إلى     أماصالحة للزراعة   % 51نها  م،   اإلجماليةمن المساحة   % 42

   .  المساحةهذه

  

  : موارد المياه: 5

منها يتركز في   % 85 الموارد حيث حوالي     أن هناك تفاوتا في توزيع هذه      يتضح من دراسة الموارد المائية في دولة الكيان         

 المنطقة يفيض عنها الماء من هنا نشأت فكرة مشروع الميـاه القـومي الـذي      ذه ،  وه    الواقعة شمال نهر اليركون    األجزاء

   . الجنوبإلى سحب المياه الزائدة في الشمال وضخها إلىيهدف 

 الكمية تقترب من االستغالل     أن هذه  وواضح     ،   3م م م  1700  كمية المياه في دولة الكيان     إجمالي أن إلىوتشير التقديرات   

  . تقريبا من هنا نشأت الحاجة لحل مشكلة نقص المياه %  90 من أكثر ىإلالكامل والتي تصل 

  

   : الموارد الصخرية  : 6

 أن ولكـن الثابـت       ،  العصور الجيولوجيـة تقريبـا     فإنها تضم تكوينات صخرية تمثل كل     صغر مساحة الدولة    من  رغم  بال

ومن الصخور المتحولة يوجد صخر الرخام      ،  ناء   انتشارا والتي تدخل في صناعة الب      واألوسع األكثرالصخور الرسوبية هي    

 خاصة في دولة الكيان التي تمثـل        أهمية الموارد الصخرية تمثل     أنمن هنا نجد    ،   يستخدم في البناء     أيضا وهو   واإلردواز

  .  بسبب الهجرة المستمرة دوالتشيي خاصة في دولة الكيان التي تتميز باتساع نطاق حركة البناء أهمية

 فإن الكمية    مليون طن ورغم هذه    22ياطي بحوالي   همها النحاس التي يقدر االحت    تي توجد في الصخور فأ    ادن ال  عن المع  أما

  .  غير اقتصادي اإلنتاج

 3 مـن    أكثر إنتاجها الفوسفات ويصل    هوف مهمة المعادن االقتصادية ال   أهم أما  ،   كذلك الحال بالنسبة لخام الحديد والمنجنيز     

 في البحر الميـت     األمالح البحر الميت وتقدر كمية      أمالحمن المعادن   ، و جبس تنتج كميات كبيرة     ثم ال ،  مليون طن سنويا    

   . بحوالي بليون طن

  

   : المعطيات البشرية  للكيان الصهيوني وأثرها على وزنها السياسي:ثانيا 

تشارك ي وه،  الكيان الصهيوني لةلدوالسياسي  في تقدير الوزن التأثيرتتمتع المعطيات البشرية بأهمية كبيرة من حيث    

بل يمكن القول بأن المعطيات البشرية تعد ،  القوة إعطاء التقدير المناسب لهذهكال من المعطيات الطبيعية واالقتصادية في 

أن الدولة  كما  ، ملصالحه إمكانيات ويستثمرون جميع ما تحتوي من األرضن السكان هم الذين يسكنون  أل ، جميعاأهمها

   )  24. (  لخدمتهم أصالت دوج
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  : خصائص النمو السكاني  -*

ـ للسكان ال تكفي وحـدها لتقـيم        والقوة العددية   ،  السكاني والعوامل المؤثرة فيها       الخصائص حركة النمو   وتشمل هذه  درة ق

مـر   والع هنا من الضروري التعرف على تكوين السكان من حيـث النـوع           ، و السكان كعامل مؤثر في القوة الجيوبولتيكية       

 السكان من حيث التركيب     لهؤالءاالقتصادي  كما ينبغي دراسة التكوين     ،   القتالية   وأيضا للوقوف على قدرة السكان اإلنتاجية    

وارد االقتـصادية   المهني والثقافي للتعرف على اتجاهات السكان االقتصادية ومدى قدرتهم على استغالل وتنمية وترشيد الم             

  .ن االكتفاء الذاتي كبر قدر مالمتاحة لتحقيق أ

  :حركة السكان 

من المسائل التي تشغل المخطط السياسي في دولة الكيان الصهيوني تلك المسألة المتعلقة بتطبيق الفجوة السكانية الموجـودة                  

وهي مصر وسـوريا    ،  ه الصراع   ر الدول التي يعتبرهم الكيان في بؤ      األخصبين دولة الكيان والدول العربية المحيطة على        

 الحجم النسبي لسكان الكيان ولسكان الدول العربية الواقعة في          أن إلىوتشير التقديرات   ،  أي دول الطوق    ،   ولبنان   ألردنوا

 ) 25(نسمة     50: 1 نحو   14/5/1948 الدولة في    إعالنما نعبر عنة باالنحدار الجيوبولتيكي بلغ وقت        منطقة البؤرة وهو    

  . وجاراتها  شدة االنحدار الجيوبولتيكي بين دولة الكيان أوة تدل على مدى التفاوت  وهي نسب20 : 1 الن فتبلغ النسبة أما. 

لزيادة الطبيعية ال يمكن االعتماد عليهـا لتحقيـق مبـدأ           ا أنوخاصة  ،   أمكن الفجوة ما    من هنا برز عامل الهجرة لسد هذه      

 الهجرة لزيـادة    أهميةأتي  من هنا ت  ،   دولة الكيان     في الزيادةفالزيادة الطبيعية في الدول المجاورة ضعف       ،  التوازن السكاني   

 االسـتقالل   إلعـالن  األولى ةاللحظ من   أنها دولة الكيان وخاصة     قوم به ة هي العامل الرئيسي الذي ت      فالهجر  ،   السكانعدد  

هـذا   .ولة الكيان    فحيثما يوجد اليهود يمتد المجال البشري لد       أجناسهم وألوانهم على مختلف   كافة   دولة يهود العالم     أنها أعلن

 المنـاطق   فـي  تمركزهم الجغرافي      أن إال،   بلدا   122 نسمة موزعين على     17.370.000ويبلغ عدد اليهود في العالم نحو       

،  أفريقيا في   1.5و  ،   أوروبافي قارة   % 13 واألمريكية ،   في القارة   % 40 في قارة آسيا  ، و      % 45 :  التالية   الجغرافية

  .  زلندايوفي استراليا ون% 0.5و

  : تكوين السكان :  ب

 نـسبة   أن فالمالحظـة    ،أي من حيث النوع والـسن       قوة الدولة وضعفها في هذا المضمار        التي تدل على     باألرقامسنكتفي  

 النسبة موجودة في فئـات عمـر        ، ونفس هذه   أنثى مائة    ذكر لكل  105 إلىل  سنة تص  14قل من   الذكور في فئات العمر أ    

 اإلنـاث بدأ تفوق   ويلكل مائة أنثى ،      ذكر   103 إلى 30/44 النسبة في فئات العمر      ، وتنخفض هذه   سنة   15/29الشباب بين   

   .  بين الجنسينمساواة هناك ي كمجتمع اليهودالكن مجتمع، في السنوات المتقدمة من العمر 

  

  : التعليم والثقافة  :ج

 األمية وتكاد،  ين ترتفع النسبة في اليهود األفريقان       ي ح  غربية ف  أصولفي اليهود من     في دولة الكيان     األمية تنخفض نسبة   

  .  التعليم في دولة الكيان إلزامية سنة بسبب 18تنعدم في فئات العمر اقل من 

  

  :النشاط االقتصادي  : د

 على النـشاط  التعرفلذا كان من الضروري ، المستوى التعليمي ال يكفي وحده للداللة على مستوى المهارات والقدرات       

 هيكل التركيب المهني والحرفي     أنالحظ  فالم . السكان وقدراتهم االقتصادية     لكفاءة أوضح صورة   إلىاالقتصادي للوصول   

الشتغال بالزراعة يحتل مكانة بارزة بسبب اهتمـام الوكالـة          ا كان   فبعد أن   ،   قد طرأ علية تغير كبير منذ قيام دولة الكيان        

 إلـى  القـومي    اإلنتاجحيث بدأت الصناعة تحتل مكانا بارزا في عملية         ،  ج  ي بالتدر تغير،   باألرضاليهودية لربط اليهودي    

   . جانب النمو المتزايد لقطاع الخدمات والتجارة 
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   :  بيانات العاملين في المجاالت المختلفة يستنتج مايليإلىلكن الناظر 

  .ارتفاع متوسط المستوى التعليمي للقوة العاملة في دولة الكيان  .1

 .س القوى العاملة في دولة الكيان من الحاصلين على تعلم فوق المتوسط  خمأن .2

  . التي يزاولونهااألعمال غالبية العاملين في المهن المختلفة يعد مالئما لنوعية أن .3

 . سنة 18/55 القوى العاملة هي فئة أخماس أربعة أن .4

 : لعاملة حسب النشاط االقتصادي فهي ا عن توزيع القوى أما

 . % 35 بلغت نسبة إذ األول الخدمات يحتل المركز  قطاعأن 

 .العاملة  األيديمن مجموع %25يحتل قطاع الصناعة المركز الثاني  

 . من مجموع العاملين % 12 المركز الثالث دوالتشيييحتل قطاع البناء  

وعليـة  ،  من مجموع العـاملين     % 7 االستقالل فهو    إعالن قطاع الزراعة والذي كان هو الرائد من بين القطاعات في بداية             أما

 الة حيـث   العاملة والباقي موزع بين الخدمات العسكرية والبط       األيديمن مجموع   % 79 العاملة   األيديتكون النسبة الناشطة في     

  . يلتحق بالجيش جزء كبير من نسبة البطالة 

   .  محل الميالدأو األصلياليهود حسب الموطن : هـ 

ـ ،   على الهجرة    أنه تكوين استيطاني مهاجر كان وال يزال يعتمد في نموه         ي لدولة الكيان     ما يميز التكوين السكان    أهم سكان ف

 ومن هنا نجد     ،  لغة 82ويتحدثون بنحو   ،   دولة   102 من نحو    اي قدمو ت جغرافية ش  أصولدولة الكيان عبارة عن خليط من       

 فهناك تناقض قائم    األصلي عن الموطن    أما.يان   خارج دولة الك   اولدو% 65و  ،   في دولة الكيان     ولدوامن السكان   % 35 أن

ـ  بكث يتمتعون االشكناز وطبعا اليهود    نالشرقييديم وهم اليهود    أصول غربية واليهود السفار   بين االشكناز وهم اليهود من       ر ي

  . من المزايا 

  : اإلقليمتوزيع السكان على صفحة  :و 

ع السكان داخـل     فأن توزي  أخرىومن ناحية   ،  مجتمعة ومتفاعلة   الجغرافيا الطبيعية والبشرية     عناصر   ه تعكس كل   هي مرآ 

من اليهـود فـي     % 90يسكن  و،  بإقليم الدولة والتحكم به     السكان على االمتزاج     عكس مدى قدرة هوالء   المنطقة السياسية ي  

 فـي الـبالد   ىاألول  األربعمن السكان في المدن% 25 من ، وأكثرما فوق   و نسمة   200.000المدن التي يزيد عدد سكانها      

شدود وأ،   219.800ون  ، وريشون ليتسي   نسمة   267.700وحيفا  ،   378.800 يافا   أبيبوتل  ،   نسمة   7.8.900وهي القدس   

   ات والباقي في المدنسفي الكيبوت% 2و، من مجموع السكان % 8 عن التوزيع الجغرافي فيسكن في القرى ، أما 200.800

  

  

  

  

  : الصهيوني يان الكدولة   عندمواطن الضعف: ثالثا 
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 الجغرافي والسياسي ، من هنا نجد أن        اكما ذكرنا سابقا أن هذه الدولة تختلف عن بقية دول العام في ظروف نشأتها وشكله              

  : ما يلي عاني من مواطن ضعف كثرة سنوردها فيهذه الدولة ت

   :   صغر المساحة -  1

مما يؤثر على إمكانية الدفاع في العمق ، كما ، وصناع القرارعتبر من أهم المشكالت التي يعاني منها الكيان الصهيوني ت

أدى إلى أن يصبح الكيان الصهيوني محفوفا بالمخاطر ، وتبدو هذه المشكلة واضحة في السهل الساحلي الذي يبلغ عرضة 

واستوائه األمر الذي كم ، هذا باإلضافة إلى انبساط سطحها 14.5) نتاينا/ طولكرم  (ةعند مدينة طولكرم المدينة الفلسطيني

كذلك الحال بالنسبة للجنوب فهو صحراوي ، كلما اتجهنا جنوبا ليصبح مثلثا قاعدة في . يسهل مهمة المهاجم إن وجد 

الشمال ورأسه في الجنوب ، وأيضا يفتقر للعمق الجغرافي من هنا تبنت الدولة اليهودية فكرة العمق االستراتيجي كبديل عن 

  .العمق الجغرافي 

  

  : المتوسطية الحدود البحرية - 2

الـذي  األمـر  صوب البحر الطفيف  يتميز بشدة استقامة وتدرجه في االنحدار        ،  كم والمسمى بخط الساحل     182طولها  يبلغ  

 في تهذيب خط الـساحل      ماهموتلعب األمواج والتيارات البحرية دورا      ،  يفتقر إلى المراسي الكبيرة والخلجان العميقة       جعله  

 من هنا مثلـت هـذه       ةالمتوسط واستقامته بما تحمله من كميات رمل كبيرة ورواسب تلقى في الفتحات الشاطئي            على البحر   

  .الحالة نقطة ضعف في جسم الدولة وجهه النظر الجيوستراتيجة 

  

  :  التوزيع الجغرافي للسكان -  3

وهي منطقـة الجليـل   % 18 من السكان في مساحة   % 16، و % 11في مساحة    نيتمركزومن السكان   % 70حيث نجد أن    

،  وهـم بمثابـة قنابـل        وهو النقب الذي غالبته عرب أيضا       % 68من السكان في مساحة     % 11 و التي غالبيتها عرب ،     

  . موقوتة في الكيان الصهيوني 

 2000 مليون نسبة في المدن التي يبلغ عدد سكانها أكثـر  مـن               6.3من سكان الكيان الصهيوني  نحو       % 90هذا ويسكن   

  . القدس وتل أبيب وحيفا وريشون ليتسيون  :  ة  فما فوق ، وبصفة خاصة في المدن األربعة الكبرى هي نسم

   

  :   الديموغرافيا داخل دولة الكيان الصهيوني- 4

 ، متناقـضة     هرتزيليا آراء  وما تمثله من تهديد داخلي لشرعية الدولة وطبيعتها اليهودية ، وقد شهد مؤتمر            : الجالية العربية   

وخوفا من مطالبـة هـوالء     ،   إلى ترحيل هذه الجالية وحماية دولة الكيان منهم والحفاظ على يهودية الدولة              اك من يدعو  فهن

وهناك من يدعو إلى المزيد من االهتمام بالجالية العربية         . بالحكم الذاتي على األرض أو على المستوى االجتماعي والثقافي          

ن على أساس أن دولة الكيان هي دولة ديمقراطية غير عنصرية وحفاظا على النسيج       من مجموع السكا  % 20والتي تقدر ب    

 لهذا لم تنـضج   Complexوبهذه التركيبة السكانية تكون دولة االحتالل من الدول المركبة . االجتماعي والسياسي للدولة 

ويدعم هذا االنفـصال حـواجز   ، ولة ن كل عنصر من عناصرها يسعى لالنفصال عن الدإذ إ بعد ،    ولم تمتزج    ،  قوميا بعد 

كذلك حقهم منقوص اقتصاديا ،     ،  فالجالية العربية منبوذة في هذا الكيان وينظر إليها على أنهم عبيد              ،  اقتصادية واجتماعية   

. من هنا نجد أن هذه األقليات ليست مستعدة لتهيئة نفسها لالندماج مع الشعب اليهودي الذي تعيش معه في نفـس الدولـة                       

ن نـسبة   ، وأ  2006عن عـام    % 1.8 أي بزيادة    2007نسبة عام   سبعة ماليين   بلغ عدد سكان الكيان الصهيوني  قرابة        وي

فـي عـام    % 1.4وكانت نسبة التكاثر الطبيعي لدى سكان اليهود        .  %19.5العرب في الداخل    نسبة  و  ،   % 76.2اليهود  

وأفـادت  . لـدى المـسيحيين      % 1.4لدى الـدروز و   % 2عند المسلمين و     % 3.3فيما وصلت هذه النسبة إلى      ،   2007

 عاما ،  وفي المقابل نجد أن 65 هم فوق سن  اليهودمن  % 10 عاما ، فيما     14هم أطفال دون سن     % 28.4أن  اإلحصاءات  
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كيـان  ، وهذا يعني أن المجتمع العربي داخل ال       % 2  عاما 65، وفوق    عاما     14هم دون   % 43النسبة عند المسلمين تصل     

   .  أوالد4.4 أوالد والمرأة العربية  2.9 ومقارنة معدل اإلنجاب المرأة اليهودية ،وني مجتمع شابالصهي

  

  :   )1خريطة رقم ( في الشكل والنتوءات االنبعاجات  - 5

عاجات االنبوهذه  ،   الجيوستراتيجي   شكل الدولة والتي تعتبر مواطن ضعف في الجسم       والنتوءات  حيث تشوه هذه االنبعاجات     

    : لنتوءات هي وا

  : اإلنيعاجات : أوال 

  : ) الضفة الغربية(عاج الفلسطيني االنب -* 

خط الهدنة مـع    والجنوب   ويحدها من الشرق نهر األردن والبحر الميت ، ومن الشمال والغرب             2كم5878تبلغ مساحته      

يعد ،  نسمة  2.500.000لغ عدد سكانه نحو     ويب،  دولة االحتالل ، وهذا االنبعاج يضم سكان متجانسين بعكس الكيان المقابل            

هـو  ستراتيجية لهـذا االنبعـاج ف     أما من الناحية اال   .يان الصهيوني   بمثابة إسفين جيوغرافي وديموغرافي مغروس داخل الك      

شطره إلى قسمين ، إذا علمنا أن المسافة التي سيقطعها هذا االنبعاج للوصول إلى البحـر                يستطيع تمزيق الجسم اليهودي و    

  .  كم  فقط 14.5متوسط هيال

والذي رسمت حدوده السياسية بمقتضى اتفاقية الهدنة بين مصر ودولة الكيان في            : أما االنبعاج اآلخر فهو قطاع غزة       _  *

 فإن هذا االنبعاج شكل خطرا على دولـة الكيـان مـن خـالل     2كم365 ، وبرغم صغر مساحته البالغة       1949 فبراير   24

م ، كذلك يشكل هذا االنبعـاج قنبلـة ديموغرافيـة           2005برت  االحتالل على االنسحاب منة عام        المقاومة الشرسة التي أج   

 نسمة ، فإذا ما حدث هذا االنفجار السكاني فإنه  سيؤثر على المنطقة           1.5 00.000تنتظر االنفجار حيث بلغ عدد سكانه نحو      

  . ككل 

  

  :النتواءات والمتمثلة في: ثانيا 

كم ، وهذا النتوء إذا كان مهما من الناحية اإلستراتيجية   12.5كم وعرضه   22.5طوله  ) : بع الجليل أص(نتوء سهل الحولة    _ أ

المائية حيث أوصل دولة الكيان إلى روافد نهر األردن وهي البانياس والدان والحاصباني ، إال أنه من الناحية العسكرية فاقد                  

رافية فهو عبارة عن مـنخفض أخـدودي محـصور بـين حـافتين              لقيمته االستراتيجية العسكرية ، كذلك من الناحية الجغ       

انكساريتن إحداهما شرقية تتمثل في مرتفعات الجوالن وكتلة جبل الشيخ ، واألخرى غربية متمثلة في مرتفعات الجليل التي                  

 لـه  متر ، وهذا يعني أن المنخفض مكشوف تماما ، والدليل على ذلك ضرب حزب اهللا           600تشرف على المنخفض بارتفاع     

   .  2007بالصواريخ في الحرب األخيرة صيف 

فهو يمثل ظاهرة فريدة في منطقة انبعاج معادية ، وهذا الوضع الشاذ يعكس أهمية خاصة ورمزا روحيا        : نتوء القدس   _ ب

قا كم شـر  6_18 كم ومن الشمال والجنوب ما بين        25.8لدولة الكيان الصهيوني ، ويمتد هذا النتوء من الغرب للشرق نحو            

 ويتميز هذا النتوء بالتعقيـد الـشديد         ) 2خريطة رقم   ( بل يزيد من تعقيد هذا النتوء ما تقوم به إسرائيل من بناء الجدار              ،

متر جهة الشرق بل ومحاطة بكتل سكانية معادية من جميع الجهـات            800م وينتهي على ارتفاع     150جغرافيا فهو يبدأ من     

دولة الصهيونية ، ويضاعف من العيب الجيوستراتيجي لمنطقة النتوء وجود جيب يهودي             الجهة الغربية المرتبطة بال    ءباستثنا

   والذي يضم الجامعة العبرية ) صهيون كما يدعوا (  كم شرقي القدس والممثل في جبل المكبر 1.5معزول على بعد 
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بقيت هذه  قوة العدوان اإلسرائيلي وضعف المقاومة األردنية في المنطقة ف        ة قد عزلت بفعل     ومستشفى هداسا ، وكانت المنطق    

   ). 26( لسيطرة اليهودية  خاضع لالمنطقة كجيب معزول

  

كـم ،  182كم ويبلغ طولـه  9-11 ويتراوح عرضة بين 2كم10010يقع على خليج العقبة وتبلغ مساحته      : نتوء ايالت   _ ج

للوصول إلى البحر األحمر كمنفذ بحري مهم ، وعلى الرغم من أهميته بالنسبة للكيان الـصهيوني                واإلفراط هنا في الطول     

فإنه يمثل إسفينا بين األردن شرقا ومصر غربا ، من هنا ينظر إليه على أنه يمثل عيبا وضعفا حيوستراتيجا في جسم الكيان                 

  .وطه في أبدى اآلخرين الصهيوني ، ويحتل دولة االحتالل عبئا دفاعيا جسيما لسهولة سق

  

  : جيوبوليتيكيا الكيان الصهيوني  - 6

 ، تعتبر من الدول القزمية في العالم وشكلها الطولي افقـدها            2 ألف كم  21 ال تتجاوز مساحتها     الكيان الصهيوني دولة قزمية   

مدينة طبريا التي تبعـد     جعل كل النقاط الحيوية تحت مرمى المقاومة ووصولها إلى          ، بل   ألي عمق جغرافي أو استراتيجي      

،  أما جنوب الكيان الصهيوني فأصبح تحـت مرمـى صـواريخ المقاومـة               ألمر بالغ الخطورة    فاكم عن جنوب لبنان     35

 لتصل إلى المدى األبعد وتصيب      نالفلسطينية التي باتت تصل إلى عسقالن المحتلة والتي من المتوقع أن يطورها الفلسطينيو            

  . أكثر دقة   إصابات أهدافها

 الحـالي التـي يحتلهـا الكيـان          اإلسالمية في غزة أن شكل فلـسطين       ويشير الدكتور نعيم بارود أستاذ الجغرافيا بالجامعة      

كم في منطقة رفح وشبة 90و شكل ليس له عمق استراتيجي أو عمق جغرافي فأقصى عرض لفلسطين حوالي         هالصهيوني    

وهذا يعطينا انطباع بأن دولة الكيان الصهيوني        ساقط أمنيا ،     يستراتيجال، وهذا بالمفهوم ا    جزيرة اللسان عند البحر الميت      

لهذا طالب بـن غريـون أول رئـيس         . )27(الطولي الرفيع   .ال يمكن أن تكون دولة عظمى بسبب صغر مساحتها وشكلها           

ر مفهوم األمن القومي    وبناء علية تبلو  فهوم نقل الحرب إلى أراضي الخصم ،        م  بانتهاج م   1948للكيان الصهيوني  منذ عام      

  : للكيان الصهيوني  على األسس التالية 

 ال تكافؤ في النزاع العربي الصهيوني  ، فالعرب إذا ما فازوا  بانتصار عسكري فأنهم يستطيعون تحقيق تصفية هذا -* 

  . الكيان ،  من هنا كان هدف الحرب إزالة أي تهديد يهدد وجودها 

  .  أو الوقائية االستباقيةعربية في الجيش أوجبت على الكيان الصهيوني اتباع نهج الحرب  أن  نسب القوى العددية ال-* 

  . أن يستخدم الكيان الصهيوني  هذه الهجمات لفتح حوارات مع األنظمة المعادية -* 

  

  :   فشل نظرية األمن القومي والحدود اآلمنة الصهيونية - 7

 تهدف من ورائها التوسع على حساب الدول المجاورة بحجة الدفاع عن أمنهـا            ستراتيجية تطالب بها الدول وتس    وهي حدود ا  

 وتحت ذريعة الحدود اآلمنة تجاوز الكيان الصهيوني خطوط الهدنة واحتل أجزاء             ) .28( وامن أراضيها وإقليمها السياسي     

اتها المرونة في الحركة في جميع      ستراتيجية تمكنه من الدفاع والهجوم ،  كما تعطي لقو          الوطن العربي إلغراض ا    جديدة من 

  .  االتجاهات وهي نظرية مشتقة من الجيوبولتيكا األلمانية 

من حقهم الحصول على حدود طبيعية آمنة فيما وراء الحدود السياسية القائمة ، وتتمثل في الـشعار                  ويرى القادة اليهود أن   

دليـل  ) النيل والفرات   ( لم اليهودي يمثل خطين زرقاوين      والع) أن ارض اليهود من الفرات إلى النيل        (التوراتي المعروف   

آخر ، والخارطة المطبوعة على العملة اليهودية لدليل ثالث ، والدليل الرابع شعار حزب الليكود فيمثل جندي يضع أقدامـه                    

  .  هذه أرضنا هر األردن وتحتها شعار مكتوب عليهعلى الضفة الغربية والشرقية لن
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، ) من سيناء وجنـوب لبنـان     (م  1967عام  من األراضي التي احتلت      من خالل االنسحابات الصهيونية   كل هذا بدأ يتراجع     

أن حلم الدولة التوراتية قد انتهى ، من هنا بدأ الكيان الصهيوني             )  2008( وكما يقول أولمرت رئيس الوزراء الصهيوني       

  .   للصهيونية العالمية اازنجفإن هذا يعد إم 1948يدرك أنه إذا احتفظ بما تحت يده من عام 

 ميـل   8100ستراتيجية موطن ضعف واضح في طولها بالنسبة للمساحة البالغة           التحديات الحدودية من الوجهة اال     كذلك من 

ألنها ،   وهذه الحدود ال تؤدي الوظيفة الدفاعية على الوجهة األكمل           1967 ميل قبل عام     400في حين يصل طول حدودها      

، بـل  ) بالجـدار  (  كـم  720 تكوينات جيولوجية وتضاريسية متشابهة كحدود الضفة الغربية ال       مصطنعة ومفروضة على  

  .التستند إلى ركائز وعقبات طبوغرافية حاسمة 

ن حدودها الشرقية والجنوبية والشمالية والغربية محاطة بالدول العربية وهذا يعني انه لـيس مـن                ومن الناحية السياسية فإ   

فمـن الـصعب    . مي إال عن طريق البحر ، ناهيك أن هذه الحدود انتزعت بالعنف والصراع المسلح               السهل االتصال اإلقلي  

   ) .29(  وحتى اآلن 1948العودة للسالم من وضع قائم منذ 

    :  إحساس اليهود الدائم بالخطر-  8

ح العدوانية فيهم ، وتتجلى ، وهذا الشعور أكسبهم منطق الحذر الدائم ، وكشف عن روا عدة  هذا اإلحساس عقوداوقد عاشو

 بدخولها الحرب مع بريطانيا وفرنسا بعد تأميم قناة السويس ، وتتجلى مرة أخرى في 1956هذه الروح العدوانية في عدوان 

  .  حيث احتاجت بغطاء دولي األراضي العربية المحتلة 1967يونيو 

  

  : قيادة سياسية غير مؤهلة – 9

أن هناك " يديعوت أحرونوت"، وكشفت عنها صحيفة  م2007 هرتزيليا  ناقشها مؤتمرمن ناحية ثانية أكدت وثيقة سرية

مة من القيادة السياسية همال ريب في أن أجزاء : " الوثيقةوجاء في. مؤشرات مقلقة جدا من الفساد الشخصي والمؤسساتي

وال تزال ذات نوعية استثنائية، كما تشهد العليا للشعب اليهودي، بما في ذلك بعض القيادات السياسية اإلسرائيلية، كانت 

ومع ذلك تبرز بعض النواقص الواضحة، بما فيها غياب الزعامة الروحية البارزة المقبولة من . إنجازاتهم على مدى التاريخ

 فالزعماء يعانون من جهل شديد في مجاالت حرجة، كعدم معرفة وفهم اآلليات. الجميع، ونقص المعرفة الحيوية اإلضافية

فهم كاٍف للمحركات التي تصمم وجود عدم  الثقافية والروحانية واالجتماعية التي في إطارها سيزدهر الشعب اليهودي، وكذا

المستقبل كالعلم والتكنولوجيا، والميول الجغرافية السياسية، والتطورات على الصعيد اإلسالمي، والتطورات الديموغرافية، 

  ".وآثار العولمة وغيرها

في القرن الحالي سيقف الشعب اليهودي أمام تحديات مصيرية تتضمن مخاطر جسيمة وفرصا هائلة على : "لوثيقةوأضافت ا

.. مسائل األمن ستحتدم في الوقت الذي تترنح فيه إسرائيل بين السالم والنزاع بما في ذلك المخاطر الوجودية.. حد سواء

وشددت الوثيقة على الحاجة . وغيرهم من الجماعات) المتطرفين(ن اليهود بصفتهم هذه سيكونون أهدافا لهجمات اإلسالميي

العاجلة إلى تطوير وتحسين القيادة العليا للشعب اليهودي وإسرائيل، موصية بإعطاء تمثيل زائد في القيادة اليهودية للنساء، 

  .لمجموعات من المهاجرين الجدد والزعماء الميدانيين الشباب

في الميزان التجاري وهو دائما في غير ظهر في الكيان الصهيوني عجز مستمر ومتزايد ي:  التجارة الخارجية -  10

صادرات % 75وردات و % 70 بمليارات الدورات وتكون معظم تجاره الكيان الصهيوني أكثر من يكون عجزصالحها ، و

  .  ضد األمة العربية مع الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وهي دول مستفيدة من عدوانية الكيان

  :  مستقبال دولة الكيان الصهيونيالتحديات اإلقليمية التي تواجه : رابعا 
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  : هيدولة الكيان الصهيوني التي تواجهاإلقليمية وحسب الدراسة، فإن التهديدات 

بل األنظمـة   في مواجهة العولمة، ودخول صدام الحضارات مرحلة متطورة، بشكل يؤثر على مستق           " األصولية"ـ تعاظم   1

المتحالفة مع الغرب في المنطقة، وإمكانية أن يسيطر األصوليون على بعض األنظمة، إلى جانب أن يؤدي ذلك إلى تطوير                   

  .شبكات دولية للجهاد العالمي

  . متطرفين ومن أفرادالمسلمين المتعاظمة من القدرة ال في العالم، يترافق مع هموجه ضد يهود ومؤسساتالحمالت الـ 2

  .تكريس حالة عدم االستقرار في الشرق األوسط في ظل تآكل العناصر اإلسالمية المعتدلةـ 3

 التداعيات الخطيرة للجدل حول دور الواليات المتحدة في العالم، سواء خارج أمريكا أو داخلها، وإمكانيـة أن يحـدث                    -4

عالم، وتحديدا في الشرق األوسط، حيث تـشير        تغيير في توجه الواليات المتحدة للعب دور في التأثير على ما يجري في ال             

وتبدي الدراسة خوفا خاصا من إمكانية أن يحدث تآكل         . الدراسة إلى أن إسرائيل ستكون أكثر الدول التي ستتضرر من ذلك          

  . تبعا لذلك في الدور الذي تقوم به المنظمات والجاليات اليهودية في الواليات المتحدة

لحالي في العراق إلى أزمة نفسية وطنية لكل األمريكيين تذكرهم بتورطهم في فيتنام، األمـر               ـ تحول التورط األمريكي ا    5

الذي قد يدفع اإلدارة األمريكية إلى هجر الجهود إلقامة نظام حكم حليف لها في بغداد، مما يعني أن تتحول أرض العـراق                      

  .رائيلإلى مركز عمل لحركات الجهاد العالمية التي ستعمل ضد الغرب وضد إس

ـ تعاظم الهجمات على الجاليات اليهودية في الواليات المتحدة وعلى شرعية إسرائيل في الوجود كدولة يهوديـة، ممـا                   6

  .يؤدي إلى تردي النفوذ السياسي لجماعات الضغط اليهودية

ق األوسـط لدرجـة   ـ تآكل مكانة الواليات المتحدة كقوة عظمى وحيدة، مما يؤدي إلى تغيير شاسع في سياستها في الشر          7

  .تعرض إسرائيل للخطر، يترافق مع تعاظم تعلقها بالنفط

ـ صعود قوة الصين والهند واحتياجهما المتزايد لمصادر الطاقة في الشرق األوسط من شأنه أن يـؤدي بالـدولتين إلـى            8

  . وبالطبع ستكون على حساب الكيان الصهيوني انتهاج سياسة مؤيدة للعرب

إمكانية أن تصل القوى المؤثرة في النظام العالمي إلى قناعة مفادها أنه من أجل ضمان أمن العـالم،                 ـ تحذر الدراسة من     9

وتخشى الدارسة أن يتم فرض حلول علـى        . فإنه يتوجب حل الصراعات العالمية، وضمن ذلك الصراع العربي اإلسرائيلي         

  .إسرائيل من أجل وضع حد لهذا الصراع ال تتقاطع مع مصالحها

سلوب الحل ، فعندما كانت مشكلة الالسامية تأخذ طابعا         ن هناك ارتباطا بين نوع المشكلة وأ      وال شك أ  : عداء للسامية   ال_ 10

 من التمسك بالدين والقومية اليهودية علـى غـرار القوميـة            ادينيا فإن فكرة الحل تمثلت في الصهيونية الدينية ، أي مزيد          

رأي أجري في أوروبا عـام  ر العداء للشعوب األوربية ، فقد جرى استطالع لل     هذا الوضع وضع اليهود في إطا     . األوروبية  

عتبر غالبية المشاركين فيه أن دولة االحتالل هي الدولة األكثر تهديدا للسالم العالمي ، فوقفت الدولـة العبريـة                   م ، ا  2003

ليهود جميعا  ، وهذا الـذي دعـا ناتـان           ضد هذا التوجه واعتبرت كل من ينتقد سياسة الدولة العبرية فهو معاد للسامية وا             

وأن هذا ليس مستبعدا اليوم أن يكون       ،  يصرح بأن حملة العداء للسامية ستستمر مستقبال         أن   شرانسكي وزير الهجرة السابق   

  . م لقبول عالم بال يهود 1938العالم أكثر استعدادا لقبول عالم بدون دولة يهود ، أكثر من استعداده عام 
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عظم قيادات الكيان الصهيوني هذه الهجرة بشقيها بدأت تقلق م: دالت الهجرة وتزايد حركة الهجرة المعاكسة     تناقص مع  -11

مر الذي يشكل تهديدا لطبيعـة الدولـة ،         األفيتية الكبيرة ،    ن انخفضت أعداد المهاجرين بشكل متزايد منذ الهجرة السو        بعد أ 

  : ويعود تناقص الهجرة الوافدة إلى . لرئة والهواء الجسد لحاجة حيث تعد حاجة الدولة للهجرة بمثابة 

  . لليهود في الوطن الموعود ا وأمانا فشل الدعاية اليهودية بأن هناك أمن-أ 

يتمتعون فيها بأوضاع اقتصادية واجتماعية جيدة عكس الماضي الذي كـان           عيش اليهود اآلن في مجتمعات ليبرالية         -ب  

، بل وصل األمر ببعض هذه الشعوب إلى الـشعور بـالنفور             ةني من الشعوب األوروبي    الدي ديتعرض فيه اليهود لالضطها   

   .والكراهية إزاء اليهود 

   : ةانخفاض شعبية الكيان الصهيوني داخل الجالية اليهودية األمريكي -  12

اطها دورا حاسـما فـي      وناقش المؤتمر بتوسع أوضاع اليهود في أمريكا على اعتبار أن للجاليات اليهودية في أمريكا ولنش              

خبير الديموغرافيا سيرجيو ديال : وأشارت إحدى الدراسات التي عرضت خالل المؤتمر وأعدها كل من      . تأمين بقاء إسرائيل  

من اليهود فـي أمريكـا      %  82فرغوال، والخبير في شئون التجمعات اليهودية حاييم فاكسمان، إلى أنه على الرغم من أن               

  ".صهاينة"منهم فقط يعتبرون أنفسهم  % 28يؤيدون إسرائيل، فإن 

وكان الالفت من خالل المداوالت في المؤتمر أنه حتى قادة العمل اليهودي في العالم ال يؤمنون بأن إسرائيل تمثل مركـز                     

وحسب دراسة أخـرى نوقـشت خـالل        ". اتحاد الجاليات اليهودية  "، كما قال ستيف هوفمان، الذي ترأس        "الشعب اليهودي "

 يشعرون أنهم %  44من إسرائيل مقابل    ا  قريبون جد   األمريكيين الشبان يشعرون أنهم    فقط من اليهود   %  15 ر، فإن المؤتم

ومن المعطيات المقلقة التي اطلع عليها المؤتمرون انخفاض عدد اليهود في العالم، حيث تبين مـن خـالل                  ،   عنها بعيدون

ل االنخفاض بسبب ميل الشباب اليهود للزواج من غير اليهوديـات           األوراق التي عرضت أن عدد اليهود في العالم سيواص        

بنسبة عالية، إلى جانب انخفاض الوالدة في التجمعات اليهودية في العالم، مشيرة إلى أن الجاليات اليهودية في أمريكا تعتبر                   

ينيات من القـرن الماضـي      وأكدت إحدى الدراسات أن عدد اليهود في أوروبا انخفض منذ مطلع السبع           . مثاال واضحا لذلك  

من ناحيته حذر يسرائيل وولمان، وهو من قادة اليهود في أمريكا، من خطورة تواصل انخفاض عدد   . بمقدار عشرة أضعاف  

سيصعب عليها البقاء في عـالم      "اليهود في العالم، على اعتبار أن ذلك خطر وجودي على إسرائيل، وقال إن دولة إسرائيل                

ميا، ولن يبقى يهود الشتات من جهتهم بغير المرساة التي تكونها إسرائيل لهويتهم وأمنهم الشخـصي                قليل اليهود، نوعيا وك   

  ".واعتقادهم

وناقش المؤتمر الميزان الديموغرافي بين اليهود والفلسطينيين داخل إسرائيل، حيث تبين من خالل الدراسات التي عرضت                

وكان . رائيل والضفة الغربية وقطاع غزة يبلغ ضعف زيادة اليهود تقريبا         أن معدل الزيادة لمجمل السكان الفلسطينيين في إس       

تقرير سابق لمعهد تخطيط السياسة للشعب اليهودي، قد أكد أن العامل األساسي المسئول عن تدني عدد اليهود في العالم هو                    

ن قد ولد ألم يهودية، بغض النظـر        التعريف الذي تضعه الديانة اليهودية لمن هو يهودي، حيث يعتبر اإلنسان يهوديا إن كا             

  .عن ديانة والده

وأشار التقرير إلى أن اعتماد هذا التعريف أسهم في توجه عدد كبير من اليهود إلى التحلل من اليهوديـة واالنـدماج فـي                       

 موجـات   وينوه التقرير إلى أن هذه القضية ظهرت بقوة مـع          ،   سيما في الواليات المتحدة   الالمجتمعات التي يعيشون فيها،     

، حين هاجر إلى إسرائيل مليون مهاجر،       1999 واستمرت حتى عام     1990الهجرة الضخمة إلى إسرائيل التي بدأت في عام       

ن المؤسسة الدينية لم تعترف بيهودية حوالي ثلث المهاجرين، إلى أن اضطر قسم كبير منهم للـشروع بعمليـة تهويـد       أ إال
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 29رائيل يعتبرون أنفسهم يهودا وترفضهم المؤسسة الدينية، وهناك قرابة           ألف شخص في إس    300جديدة، وحتى اآلن هناك     

 ،  بقانون الهجرة القـائم   " ينعمون"ألف مهاجر ضمن عائالت يهودية، حافظوا على الديانة المسيحية أو انتقلوا إليها، ولكنهم              

ن نسمة، ولكن لـو اعتـرف بيهوديـة     ماليي5.27في الواليات المتحدة هو ) المعترف بهم(ويضيف التقرير أن عدد اليهود    

  . أولئك الذين آباؤهم يهود فسيكون عدد اليهود اليوم في الواليات المتحدة قرابة عشرة ماليين نسمة

ويأتي الحديث عن انخفاض عدد اليهود في العالم في ظل ما كشفت عنه القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي مؤخرا حول             

إن منظمة إسرائيلية تتلقى دعما مـن منظمـة         : وقالت القناة .  بتهويد قبائل هندية ونقلها إلى إسرائيل      قيام منظمات إسرائيلية  

قامت بإغراء قبيلة هندية فقيرة تعيش على الحدود الهندية الصينية، ونجحـت فـي              " صندوق األخوة "يهودية أمريكية تدعى    

، فإنه سيتم نقلهم إلى إسرائيل حيث يتمتعـون بمـستوى معيـشي             أنه في حال قبلوا بالتحول للديانة اليهودية      بإقناع أفرادها   

د هذه القبيلة وقاموا بتهويـد أفرادهـا حـسب الديانـة            وجن حاخامات يهود قدموا إلى أماكن و      ونوهت القناة إلى أ   . متطور

ع البائـسة لـبعض     اليهودية، وأشارت إلى أن هذه ليست المرة األولى التي تقوم فيها المنظمات اليهودية باستغالل األوضا              

صندوق "وقد أشار الحاخام يحيئل إكشتاين، وهو مدير منظمة         . القبائل الفقيرة في الهند والقيام بتهويدهم ونقلهم إلى إسرائيل        

، إلى أنه على الرغم من أن أفراد هذه القبائل لم يكونوا يهودا، فإن لهم جذورا يهودية، زاعما أنهم ينتمون إلى قبائل                      "األخوة

  .، اليهودية التي كانت تعيش في منطقتي الهند والصين"نشيهبني م"

التي تعرض لهـا اليهـود      " المحرقة"وكان المؤتمر الذي عقد العام الماضي قد دعا إلى مواصلة إحياء ذكرى ما أسماه بـ                

تي يعـيش اليهـود     خالل الحرب العالمية الثانية، وإلى عدم إسقاط هذه المسألة من جدول أعمال جميع الدول والمجتمعات ال               

وذلك على اعتبار أن الذاكرة التاريخية هي مركب أساسي ومميز خاص للهوية اليهودية، على صعيد الفرد، والصعيد                 . فيها

كوصية أساسية في اليهودية، ولها أهمية مركزيـة مـن ناحيـة            " التذكر"وقد أكد تقرير صدر في هذا المؤتمر على         ". العام

وأوصى التقرير بتنظيم حمالت    ". مأساوية"هي إضافة   ) المحرقة(المصير المشترك، فالكارثة    التواصل التاريخي والشعور ب   

  .دعائية وإعالمية لتذكير العالم بالمحرقة عن طريق زيادة النصب التذكارية والمعاهد والمتاحف التي تخلد ذكراها

   : جنوبا ة صواريخ المقاومة اللبنانية شماال والفلسطيني- 13

وصـفها بدولـة     )نعيم بارود   ( كيان الصهيوني عسكريا وجغرافيا لدرجة أن خبير في الجغرافيا السياسية           تظهر ضعف ال  

تحـت  كافة  خيوط العنكبوت التي التمتلك أي عمق جغرافي أو استراتيجي بحيث باتت المدن اإلسرائيلية والمرافق الحيوية                

  . وقدرتها على الوصول إلى ما بعد حيفا رحمة صواريخ حزب اهللا والتي فاجأتها دقة صواريخ المقاومة 

  

  

  . أن دولة الكيان الصهيوني من الهشاشة بحيث ال تصمد طويال طن الضعف والتحديات كنتائج تثبت نكتفي بموا: النتائج 

  . فماذا بقي لليهود ننا الحبيبة يأوصي جميع اليهود بمغادرة فلسط: التوصيات 
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