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  )1999 – 1968حزب العمل اإلسرائيلي (

  هيثم أحمد مزاحم
  .2001أبو ظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

  صفحة. 151
  

أهمية بارزة نظراً إىل كونه احلزب  تكتسب دراسة حزب العمل اإلسرائيلي  
املؤسس للكيان الصهيوين يف فلسطين، واحلزب احلاكم فيه طوال العقود الثالثة األوىل 

)، هذا فضالً عن الفترات التي كان فيها شريكاً 1977-1948رائيل (من نشأة دولة إس
والتي كان آخرها مشاركته يف االئتالف احلكومي احلايل  –حكومياً مع الليكود 

  أو الفترات التي كان يؤدي فيها دور املعارضة الرئيسية. –برئاسة أريئيل شارون 
التاريخية حلزب العمل تتناول هذه الدراسة اجلذور األيديولوجية والنشأة   

اإلسرائيلي، فتعرض لنشأة احلركة العمالية الصهيونية وتطورها التاريخي يف الفترة 
) الذي هو اإلطار 1968 – 1930، وتركز على دراسة حزب مباي (1967 – 1897

التاريخي حلزب العمل، ثم تبحث يف ظروف تأسيس حزب العمل وتطوره األيديولوجي 
ما تتطرق إىل صراع املعسكرات يف احلزب واالنشقاقات عنه، وبنيته التنظيمية، ك

  وجمموعات (أوساط) احلزب الفكرية والسياسية وقياداته التاريخية واملعاصرة.
تتناول الدراسة أيضاً جتربة احلزب السياسية بين احلكم واملعارضة،   

 فتستقصي األسباب والعوامل التي أدت إىل عودة احلزب إىل السلطة وفوزه يف
بزعامة يتسحاق رابين، وكذلك األسباب والعوامل التي أدت إىل  1992انتخابات  سنة 

، ثم فوز إيهود براك يف انتخابات سنة 1996هزيمة شمعون بيرس يف انتخابات سنة 
احلزب االجتماعية واالنتخابية، وحتليل التطورات  . كما تقوم بتشريح قاعدة1999

ونتائج انتخابات سنة  1996ج انتخابات سنة اجلارية فيها باملقارنة بين نتائ
1999.  
كما تتعرض الدراسة ملواقف احلزب التاريخية واأليديولوجية والعملية من   

الصهيوين وسبل تسويته، وتتتبع تطور هذه املواقف، وحتلل املواقف  –الصراع العربي 
ء تقرىالراهنة للحزب من قضايا التسوية، وخصوصاً على املسار الفلسطيني، وتس

مسائل اخلالف بين "احلمائم" و"الصقور" يف احلزب إزاء قضايا التسوية، كما تقارن 
  بين مواقف حزبي العمل والليكود من تلك القضايا.
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إن أهمية هذه الدراسة ال تكمن يف كونها تقدم للقارىء العربي تعريفاً   
تسد نقصاً يف موضوعياً وشامالً بحزب العمل اإلسرائيلي فحسب، بل لكونها أيضاً 

 املكتبة العربية التي تخلو من كتاب خمتص ومفرد حلزب العمل اإلسرائيلي.



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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