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 دراسة تاريخية 0391_ 0391حزب عمال أرض إسرائيل ) الماباي( 

 
 مخلص الرسالة أو األطروحة:

( ، تضم االطروحة 0391_ 0391تدة بٌن )ٌقتصر مٌدان هذه الدراسة على دراسة حزب عمال أرض إسرائٌل ) الماباي( خالل السنوات المم   
ول هجرة الهود إلى األتناول إذ  عبر ثالثة مباحث: 0391 اوضاع الٌهود فً فلسطٌن قبل عام  ولبعة فصول وخاتمة. تناول الفصل األأرومقدمة، 

ها السٌاسً رحزاب العمالٌة ودوألالدراسة الثانً  فً حٌن خصص المبحثسهمت فً تشجٌعهم ودفعتهم إلى الهجرة، افلسطٌن والعوامل التً 
حزب عمال أرض إسرائٌل  وكّرس الفصل الثانً لدراسة. حزاب الدٌنٌة الٌهودٌة فً فلسطٌنالثالث األ المبحثتناول ووالعسكري فً فلسطٌن، 

حزب عمال أرض  ولها إلىتطرق أ ،عبر ثالثة مباحث 0391_0391فً فلسطٌن  السٌاسٌة والعسكرٌة مواقفتأسٌسه، وهٌكلٌته، واٌدٌولوجٌته، و
سهمت افً المؤسسات الٌهودٌة التً استطاع من خاللها تقدٌم المساعدات للٌهود التً  هإسرائٌل )الماباي( تأسٌسه، وهٌكلٌته، واٌدٌولوجٌته، ودور

 لدراسةالمبحث الثالث خصص المبحث الثانً  مواقف حزب الماباي من التطورات السٌاسٌة فً فلسطٌن، و فً حٌن تناول، فً زٌادة شعبٌته 
 واحتوى على ،0391_0391  دورة  السٌاسً و العسكريالماباي و حزب. بٌنما  تناول الفصل الثالث النشاط العسكري لحزب الماباي فً فلسطٌن

الماباي و دورة حزب منها إلى  الثانً طرقت فً حٌن،  0393_0391دور حزب الماباي فً تأسٌس )إسرائٌل(  منها ولاألتناول  ، مباحث ثالثة
 على مصر 0399الدور السٌاسً والعسكري لحزب الماباي فً حرب  بحثما الثالث فأ ،0399_  0393فً تنظٌم مؤسسات الدولة فً )إسرائٌل( 

 ، ومن خالل مباحث، 0391_ 0391حزب الماباي فٌها و دور  إسرائٌل(التطورات السٌاسٌة و العسكرٌة فً)و خصص الفصل الرابع  لدراسة  
التطورات  فقد خصص لبحث المبحث الثانًاما ، 0391_0391التطورات السٌاسٌة فً إسرائٌل و دور حزب الماباي فٌها   ول منهاثالثة تناول األ

فً .  0391وحدة حزب الماباي  فًثرها أقضٌة الفون و المبحث الثالثفً حٌن عالج ، 0391العسكرٌة فً) إسرائٌل( وموقف حزب الماباي منها 
 تناولت الخاتمة أهم النتائج التً توصل الٌها الباحث. حٌن
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Abstract of thesis 

 

 The scope of this research is restricted to inspecting the development of this party 
when originated in 1930 _ 1968 . The year of 1930 is the birth of this party up to its end in 
1968 after its coalition with other Israeli labor parties resulting in forming the Labor Party 
(Mapai). The present work is divided into four chapters. The first one is devoted to explaining 
the Jewish affairs in  Palestine before 1930 comprising three sections.  The first section is 
about Jew's migration to Palestine and the conditions that encouraged them to migrate. The 
second one is concerned with the labor parties and their political and martial contribution in 
Palestine. The third section is devoted to Jewish religious parties in Palestine. Chapter two 
is entirely related to the structural and ideological aspects of Israeli labor party (Mapai) and 
its political and martial attitudes in Palestine from 1930 up to 1948. This chapter is divided 
into three sections. The first one is about Israeli labor party in relation to its frames, 
ideologies and contribution in the Israeli institutions, the second one is about this party's 
role in the political development in Palestine, and the third section is concerned with the 
martial activity of this party in Palestine. Chapter three addresses mainly Israeli's Mapai 
party and its political and martial role from 1948 up to 1957, comprising three sections. The 
first one is concerned with the Mapai party's role in the foundation of Israel state (1948-
1949), the second one is about its role in the establishment of the state constitutions (1949-
1955), and the third section explains the political and martial role of this party in the war of 
1956 against Egypt. Chapter four mentions the political and martial development in Israel 
and the Mapai party role from 1957 up to 1968. This chapter includes three sections. The first 
one is about the political development in Israel and the Mapai party's  contribution from 1957 
to 1957, the second one states the martial development in Israel and the Mapai party's role in  
1967,. The conclusion summarizes the important results. 

 


