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ָרֵאלإسرائٌل )بالعبرٌة:  ا دولة إسرائٌل )(יִשְׂ ًٌ ָרֵאל، رسم ִדיַנת יִשְׂ ، هً دولة فً غرب آسٌا تقع على (מְׂ
الضفة الشرقٌة للبحر المتوسط. ٌحدها من الشمال لبنان، ومن الشمال الشرقً سورٌا ومن الشرق األردن 

ة لألردن فً الشرق وقطاع غزة فً الجنوب ومن الجنوب الغربً مصر، كما أنها تحتل الضفة الغربٌة المحاذٌ
م حٌث تم 1948أٌار/ماٌو  14الغربً بمحاذاة البحر األبٌض المتوسط ومصر. تؤسست دولة إسرائٌل فً 

إعالنها من قبل المجلس الٌهودي الصهٌونً فً فلسطٌن فً الٌوم المتمم لفترة االنتداب البرٌطانً حسب قرار 
، وفً ظل حرب بٌن العرب والٌهود الصهاٌنة أسفرت عن النكبة الفلسطٌنٌة األمم المتحدة وحكومة برٌطانٌا

وإبادة الكثٌر من المدن والقرى الفلسطٌنٌة حٌث أصبح معظم سكانها الجئٌن فً الضفة الغربٌة وقطاع غزة 
الٌهود وفً بعض البلدان العربٌة أو مهجرون داخلٌا فً إسرائٌل. وقد أعلنت دولة إسرائٌل هدفا لها استقبال 

الذٌن تم ترحٌلهم من شرقً أوروبا خالل الحرب العالمٌة الثانٌة وتوطٌنهم فً الدولة 
الٌهودٌة، وكذلك استقبال الٌهود من جمٌع أنحاء العالم. وأصبحت بذلك الدولة الوحٌدة 

فً  الٌوم.العالم ذات أغلبٌة دٌنٌة ٌهودٌة 

 

 تارٌخ إسرائٌل القدٌمة

استوطن أسباط بنً إسرائٌل العبرانٌون األصل أرض كنعان بدءا من القرن السادس عشر قبل المٌالد، حٌث ٌنسب الٌهود 

موطناً أزلٌاً لهم. فً نهاٌة األلفٌة الثانٌة قبل المٌالد تشكلت مملكة بنً إسرائٌل العصرٌون أنفسهم إلٌهم وٌعتبرون أرض كنعان 

ثم انفصلت إلى مملكتٌن لم تصمد منهما عبر التارٌخ إال مملكة ٌهوذا التً انهارت فً بداٌة القرن األول للمٌالد. فً القرن األول 

م وبعد تمرد الٌهود علٌهم مرتٌن فً القرن األول وفً القرن الثانً قبل المٌالد جعل الرومان مملكة ٌهوذا جزءا من إمبراطورٌته

للمٌالد جردوا الٌهود من أولوٌتهم فً البالد وتبنوا اسم فلسطٌن بدال من ٌهوذا كاسم رسمً لهذه المحافظة من اإلمبراطورٌة. 

لسطٌنً القدٌم الذي قطن الجزء الجنوبً منذ ذلك الحٌن تقلص عدد الٌهود فً البالد بسرعة. واسم فلسطٌن ٌرجع إلى الشعب الف

الغربً من البالد. جاءت الخالفة اإلسالمٌة وجاءت معها الفتوحات وشملت الفتوحات اإلسالمٌة فلسطٌن فً القرن السابع 

  المٌالدي وكانت فً عهد عمر بن الخطاب.

 الصهٌونٌة والوطن القومً الٌهودي

نٌة التً تتمثل أهم أهدافها فً إٌجاد حل للمسؤلة الٌهودٌة. بدأ عدد كبٌر نسبٌا من شهد القرن التاسع عشر والدة الحركة الصهٌو

أعضاء الجماعات الٌهودٌة فً الهجرة إلى أرض فلسطٌن فً نهاٌة ذلك القرن. أما مإسس الحركة الصهٌونٌة العالمٌة تٌودور 

من بٌنها أوغندا وشبه جزٌرة سٌناء، وكانت  هرتزل فكان ٌفاوض السلطات البرٌطانٌة فً هجرة الٌهود إلى بلدان أخرى،

االقتراح األكثر جدٌة هو إقامة حكم ذاتً ٌهودي فً أوغندا )بافعل فً كٌنٌا حسب الحدود الحالٌة( وقد أعلنها وزٌر المستعمرات 

طاردة الٌهود فً ، بعد مذبحة كٌشٌنوف التً تعرض لها الٌهود فً تلك المدٌنة، والتً كانت ذروة م1903البرٌطانً فً أبرٌل 

اإلمبراطورٌة الروسٌة آنذاك، مما أدى إلى مهاجرة عدد كبٌر من ٌهود شرقً أوروبا إلى غربً أوروبا وأمرٌكا والشرق 
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األوسط. فؤرسل المإتمر الصهٌونً العالمً فً جلسته السادسة بعثة إلى اوغندا لبحث االقتراح، أما فً الجلسة السابعة 

ٌة وتارٌخٌة ومشٌرا إلى التقرٌر المخٌب الذي عرضته البعثة. كانت فلسطٌن وقتها تحت السٌطرة ( فرفضها ألسباب وطن1907)

  العثمانٌة، وبشكل أوسع، عندما آلت السلطة لالنتداب البرٌطانً.

ا ، خالل الحرب العالمٌة األولى، نشرت الحكومة البرٌطانٌة وعد بلفور الذي أكد دعم برٌطان1917ٌفً الثانً من نوفمبر 

لطموحات الحركة الصهٌونٌة فً إقامة دولة ٌهودٌة بفلسطٌن. وبعد الحرب أقرت عصبة األمم وعد بلفور كالهدف النهائً لحكم 

تندمت برٌطانٌا على وعدها للحركة الصهٌونٌة  20االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن. ولكن فً فترة الثالثٌنٌات من القرن الـ

  ود والعرب حٌث ٌسٌطر العرب على أكثرٌة األراضً.واقترحت تقسٌم فلسطٌن بٌن الٌه

، 1947بعد المحرقة التً تعرض لها المواطنون الٌهود فً أوروبا مع أقلٌات أخرى خالل الحرب العالمٌة الثانٌة، وفً العام 

% من 30لون % من األرض، عندما كانوا ٌشك  55شهد العالم قرار تقسٌم فلسطٌن والذي أعطى الٌهود المقٌمٌن فً فلسطٌن 

السكان، مإكدا بضرورة توطٌن الجئً المحرقة النازٌة من الٌهود فً األراضً الموعودة للدولة الٌهودٌة حسب قرار تقسٌم. 

وشملت األراضً المقترحة للٌهود الجزء المركزي من الشرٌط البحري )ما عدا مدٌنة ٌافا(، جزءا كبٌرا من النقب )ما عدا مدٌنة 

الشرقً من الجلٌل ومرج ابن عامر. رفض العرب قرار التقسٌم آنذاك، حٌث شن سكان فلسطٌن هجمات  بئر السبع(، والجزء

ضد السكان الٌهود، هجمات ردت علٌها المنظمات الصهٌونٌة العسكرٌة. فقامت برٌطانٌا باالنسحاب من فلسطٌن وإعالن انتهاء 

  .1948من ماٌو  15االنتداب البرٌطانً فً منتصف لٌل الـ

 1948 حرب

ساعات قبل انتهاء االنتداب البرٌطانً، أُعلن رسمٌا عن قٌام دولة إسرائٌل دون أن ُتعلن حدودها  8، 1948ماٌو  14فً 

لة الحرب أن  بالضبط، وخاضت خمس دول عربٌة باإلضافة إلى السكان العرب الحرب مع الدولة المنشؤة حدٌثا وكانت محص 

من العرب داخل إسرائٌل )حسب اإلحصاء  156،000ضً االنتداب سابقا. بقى % تقرٌبا من أرا75توسعت إسرائٌل على 

د ما ٌقرب 1952اإلسرائٌلً الرسمً فً  ا فً مخٌمات فً  900،000( وتشر  )حسب تقدٌرات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة( إم 

تا الضفة الغربٌة وقطاع غزة بعد استٌالء الٌهود على غالبٌة فلسط ٌن كما تشردوا فً لبنان وغٌرها من األردن ومصر اللتان ضم 

اء الحرب العالمٌة الثانٌة ومن  د الٌهود من أوروبا جر  البلدان العربٌة بعد أن طردهم الٌهود من بٌوتهم. فً نفس الوقت، تشر 

ً عدد إٌران وأصبحت الدولة الٌهودٌة الحدٌثة مكانا مرغوبا فٌه وازدادت الهجرات الٌهودٌة إلى إسرائٌل مما سبب زٌادة ف

  السكان الٌهود بشكل ملحوظ، فهً تمثل الجهة الثانٌة لهجرة الجماعات الٌهودٌة بعد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.

ازدادت هجرات أعضاء الجماعات الٌهودٌة فً اآلونة األخٌرة وخصوصاً بعد انهٌار االتحاد السوفٌٌتً وتفكك جمهورٌاته. 

على مجموعات عرقٌة مختلفة، واألقلٌة من هذه العرقٌات قد ال تشعر أنها تنتمً انتماًء  إسرائٌل، حالها حال أي بلد آخر تحتوي

كلٌاً للدولة بالرغم من حصولهم على حق الُمواطنة فً دولة إسرائٌل. من أشهر هذه العرقٌات هم اإلسرائٌلٌون من أصل عربً، 

ن أحد المشاكل التً تواجه إسرائٌل وهً التوفٌق بٌن هوٌة وٌشعر هإالء باالنتماء إلى أصولهم العربٌة. تبقى هذه المشكلة م

  الدولة الٌهودٌة والعرب المقٌمٌن بها بصورة رسمٌة وانتماإهم لهوٌتهم العربٌة.

 1967ما بعد حرب 

ضت حرب  ة وشبه جزٌرة سٌناء وهضبة  1967فً العام  1967تمخ  عن استٌالء إسرائٌل على الضفة الغربٌة وقطاع غز 

ثر احتاللها من األردن، مصر، وسورٌة. أعلنت حكومة إسرائٌل عن ضم القدس الشرقٌة والقرى المجاورة لها إلى الجوالن إ

إسرائٌل عند انتهاء الحرب. فً باقً المناطق أقامت إسرائٌل حكما عسكرٌا حسب المفروض علٌه فً القانون الدولً )مع أنها 

تعرضت إسرائٌل لهجوم مفاجئ فٌما عرف بحرب ٌوم  1973هذه الحالة(.عام لم تطبق جمٌع القوانٌن الدولٌة المتعلقة بمثل 

الغفران من القوات المصرٌة والسورٌة ومن نتائج هذه الحرب تحطم أسطورة أن جٌش إسرائٌل ال ٌقهر والتً كان ٌقول بها 

خلق مناطق ال تسمح ألي قوة دخولها القادة العسكرٌون فً إسرائٌل وانتهت الحرب بتوقٌع العدٌد من االتفاقٌات التً نصت على 

حٌث وافقت  1974ماٌو  31ومناطق أخرى تتواجد فٌها القوات وبؤعداد محددة وتم التوقٌع على اتفاقٌة فك االشتباك فً 

إسرائٌل على إعادة مدٌنة القنٌطرة لسورٌا وضفة قناة السوٌس الشرقٌة لمصر مقابل إبعاد القوات المصرٌة والسورٌة من خط 

نة وتؤسٌس قوة خاصة لألمم المتحدة لمراقبة تحقٌق االتفاقٌة.تم استبدال االتفاقٌة مع مصر بعد مفاوضات طوٌلة بدأت الهد

م وهً أول 1979م وتم توقٌع معاهدة السالم اإلسرائٌلٌة المصرٌة عام 1977بزٌارة الرئٌس المصري أنور السادات عام 
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فاقٌة انسحاب إسرائٌل من شبه جزٌرة سٌناء وجعل سٌناء منطقة منزوعة السالح معاهدة إلسرائٌل مع دولة عربٌة تم بوجب االت

  مقابل اعتراف مصر الكامل بإسرائٌل وفتح سفارات فً كال البلدٌن وإقامة عالقات تجارٌة وسٌاحٌة كاملة بٌن البلدٌن.

حادي الجانب. ال ٌزال التواجد قرر الكنٌست )البرلمان( اإلسرائٌلً ضم هضبة الجوالن إلى إسرائٌل بشكل أ 1981فً 

وفقا للمعاهدة السلمٌة مع مصر، ومن  1982اإلسرائٌلً قائماً فً جزء من الضفة الغربٌة بٌنما انسحبت إسرائٌل من سٌناء فً 

)مسلمة السٌطرة إلى السلطة الفلسطٌنٌة وضبط الحدود الموازي لمصر إلى السلطات  2005قطاع غزة بشكل أحادي الجانب فً 

 رٌة(.المص

 اإلسرائٌلٌة الدولة شرعٌة بعدم القائلة اآلراء

 التارٌخٌة فلسطٌن حدود خارج ٌعٌشون فلسطٌنً إنسان مالٌٌن ستة من أكثر هناك أن إلى أدى إسرائٌل دولة قٌام ضحاٌا إن

 واالردنٌٌن الفلسطٌنٌٌن من األلوف عشرات قتل تم وقد األصلٌة، بالدهم من طردهم بعد القاسٌة العٌش ظروف ٌعانون كالجئٌن

( 2009- 2006 - 1982 - 1973 - 1967 - 1956 - 1948) كبرى حروب مدى على والمصرٌٌن واللبنانٌٌن والسورٌٌن

 األمة أبناء لدى الساحقة الغالبٌة لدى فالشعور وبالتالً البشر، من أللوف وهدم وحرق وقصف أخرى حروب جانب إلى هذا

 . العالم فً األمد طوٌل شامل احتالل جٌب آخر تفكٌك بضرورة العظمى اإلسالمٌة

 واهٌة حجج هً الصهٌونٌة الحركة حجج أن وٌرون الدماء، وسفك الظلم على قامت بؤنها إسرائٌل دولة لقٌام المناوئٌن ٌرى كما

 : فمثال

 قٌام فبالتالً فلسطٌن حكموا سنة آالف ثالثة قبل الٌهود بؤن الصهٌونٌة الحركة قول: فلسطٌن حكموا أنهم الٌهود بؤن االدعاء

 ٌدخل أن ٌعنً فهل فقط سنة أربعمائة قبل والبرتغال اسبانٌا حكموا منهم المغاربة وخاصة المسلمٌن أن فالرد شرعً، إسرائٌل

 الشعوب ٌطرد ٌكن لم فتوحاته فً اإلسالم ان مع) فرنسا فً كالجئ لٌعٌش اإلسبانً الشعب وٌطردوا إلسبانٌا المغاربة

 (.وٌشردها

 شرعً، إسرائٌل قٌام فبالتالً الٌهود من كثٌرا قتلت النازٌة أن الصهٌونٌة الحركة قول:  فلسطٌن فً والحل ألمانٌا فً النازٌة

 بٌن صراع هناك فمثال أوروبا، قارة فً والنازٌة الٌهود بٌن حدثت بمشكلة آسٌا قارة فً الذٌن للفلسطٌنٌٌن لال دخ أنه فالرد

 .الجنوبٌة أمرٌكٌا فً التً المكسٌك باحتالل الصٌن تقوم أن الحل فهل آسٌا قارة فً والصٌن الٌابان

 العهد أو التوراة فً وعدا هناك أن الصهٌونٌة قول: للٌهود مقدسة بكتب بوعود االعتراف البشرٌة أبناء على ٌجب بؤنه اإلدعاء

 القدٌم العهد أو التوراة فهم احتكار الصهٌونٌة للحركة ٌمكن ال أنه فالرد الوعد، هذا احترام فٌجب إسرائٌل دولة ببناء القدٌم

 المسلم ٌجبر أن األرضٌة الكرة على شخص ألي ٌمكن ال ثم الصهٌونً، الفهم هذا ٌرفضون العالم فً ومسحٌٌن ٌهود فهناك

 لقد مثال للبرٌطانٌٌن لٌقولوا الهندوس ٌؤتً أن نتخٌل هل ثم ومزورة، محرفة بؤنها العتقاده الحالٌة بالتوراة أصال االعتراف على

 كتبنا إلحدى احتراما اٌرلندا فً كالجئٌٌن واذهبوا البرٌطانٌٌون أٌها فإخرجوا برٌطانٌا سنحتل أننا المقدسة كتبنا إحدى فً ورد

 .المقدسة

 التسمٌة

 التكوٌن سفر فً بإسرائٌل ٌعقوب تسمٌة قصة وتظهر لٌعقوب، بدٌل اسم" إسرائٌل" اسم ٌعتبر الٌهودي التراث وفً التوراة فً

32:25 

  ً هُ، ٌعقوبُ  وبق هُ  وحد  ع  جل   فصار  ا26. الف جر   ُطلوع   حتى ر  ه رأ ى ولمَّ ، هذا فً ٌعقوب   على ٌقوى ال أنَّ راع  ب   الصِّ ه ُحق   ضر  ْرك   و 

عقوب   وقال  27. فا نخل ع   ل ع  : »لٌ  نً حتى أْتُرُكك   ال: »ٌعقوبُ  فقال  !« فا تُرْكنً الفجرُ  ط  ك  جلُ  فقال  28. «ُتبار  ؟ ما: »الرَّ : قال   «ا سُمك 

ى ال: »فقال  29. «ٌعقوبُ  ا سمً» عد   ٌعقوب   ا سُمك   ٌُدع   التكوٌن سفر. «وغل ْبت   والنَّاس   للا   غال ْبت   ألنَّك   إ سرائٌل ، بل اآلن   ب 

" إٌل"و غلب، بمعنً( ָשָרה: بالعبرٌة" )سرى: "هما قدٌمتٌن سامٌتٌن كلمتٌن من التوراة حسب مكونة إسرائٌل ولفظة

 بٌت" الٌهودي الشعب أو العبرانً الشعب تسمى أخرى عبرٌة مصادر وكذلك والتلمود التوراة. للا أو اإلله أي( ֵאל: بالعبرٌة)

 التلمود مؤثور فً رأٌنا كما فقط" إسرائٌل" فٌقولون التعبٌر ٌختصرون ما كثٌراً  ،"إسرائٌل بنً" أو" إسرائٌل آل" أو" إسرائٌل

 التوراة فً الواردة القصة ٌشكك والمإرخٌن اآلثارٌٌن". إسرائٌل أرض" أي" ٌسرائٌل إٌرتس" هو فلسطٌن العبري واالسم
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 لسٌطرة الكنعان بالد فٌها خضعت التً الفترة إلى وٌرجع قدٌم مصدرها التً التسمٌة الزدواجٌة مإخرا شرحا وٌعتبرونه

 فً شعب كاسم" إسرائٌل" اسم فٌها ٌذكر التً المٌالد قبل 14الـ القرن من فرعونٌة رسالة على عثر وقد. المصرٌٌن الفراعنة

 الرسالة ولكن واضحة، غٌر الحقة بفترة الكنعان بالد فً ظهروا الذٌن إسرائٌل وبنً الشعب ذلك بٌن العالقة طبٌعة. الكنعان بالد

 .التوراة عصر قبل حتى االسم بهذا شعب قٌام تثبت الفرعونٌة

 بازل مدٌنة فً عقد الذي األول العالمً الصهٌونً المإتمر ورئٌس السٌاسٌة، الصهٌونٌة زعٌم هرتزل تٌودور أن من وبالرغم

 عند آثرت الصهٌونٌة الدعوة هذه فإن" الٌهود دولة" هذه لدعوته المتضمن كتابه تسمٌة فً ٌتردد لم ،1897 عام بسوٌسرا

 أو ٌعقوب، أبناء األوائل، أسالفهم إلى األرض هذه انتماء تؤكٌد على حرصاً  ،"إسرائٌل أرض" تسمٌها أن فلسطٌن عن الكتابة

 ".إسرائٌل بنو"

 إسرائٌل إٌرتس ،(صهٌون أي) تسٌون عٌبر، ٌهودا،: بٌنها من الجدٌدة، لدولة األسماء بعض اقتراح تم إسرائٌل دولة إعالن قبل

 التالٌة لألسباب إسرائٌل دولة أو إسرائٌل اسم اختٌار تم وقد(. إسرائٌل أرض أي)

 أٌضا ٌوجد الدولة مواطنً بٌن أما عرقٌة، مجموعة إلى أو الٌهودٌة الدٌانة أبناء إلى لإلشارة ٌستخدم" ٌهودي" النعت

 .وعلمانٌٌن مسٌحٌٌن مسلمٌن،

 .فلسطٌن لتقسٌم المتحدة األمم خطة حسب العربٌة الدولة حدود ضمن كانت التً الخلٌل لجبال العبري االسم هو ٌهودا اسم

 تسمٌتهم فضلوا الذٌن علمانٌٌن ٌهود كتلة) معٌنة ٌهودٌة سٌاٌة كتلة إلى ٌشٌر وكان الجمهور لدى معروف غٌر" عٌبر" اسم

 "(.ٌهود" من بدال" عبرٌٌن"بـ

 .الجدٌدة الدولة واسم جغرافً كمصطلح" إسرائٌل إٌرتس" بٌن التفرٌق ٌجب

 فً مذكرة صفة وهً) الشعب من اإلسرائٌلً صفة انتقلت حٌث الصهاٌنة، المشرعٌن أمام مشاكل عدة التسمٌة هذه خلقت وقد

 داخل ٌقٌم من كل على الصفة هذه انطباق إلى أدى الذي االنتقال وهو ،(العبرٌة فً مإنثة صفة وهً) الدولة إلى( العبرٌة

 عداد فً فٌها المقٌمٌن العرب هإالء اعتماد على اإلسرائٌلٌة السلطات وأرغم والمسٌحٌٌن والمسلمٌن العرب من إسرائٌل

 .اإلسرائٌلٌة بالجنسٌة ٌتمتعون الذي المواطنٌن

 اصطالح هً" إسرائٌل أرض" بٌنما محدد، سٌاسً اصطالح هً" إسرائٌل دولة" إن

 من جزء على أو" إسرائٌل أرض" كل على دتمت أن ٌمكن إسرائٌل فدولة جغرافً

 والجوالن الشٌخ شرم مثل" )إسرائٌل ألرض" تابعة لٌست أجزاء على حتى أو منها،

 .الصهٌونً للمبدأ بالنسبة الحاسم اإلطار هً إسرائٌل ودولة ،(المثال سبٌل على

 جغرافٌا

 لم فهً عالمٌا للجدل المثٌرة األمور أكثر من واحدة إلسرائٌل السٌاسٌة الحدود تعتبر

 علٌها المتفق الحدود وأجزاء. 1948 عام إنشاءها منذ بالكامل الرسمٌة حدودها تعلن

 سٌناء منطقتً بٌن تمر التً) مصر مع الحدود هً لها المجاورة والدول إسرائٌل بٌن

 تم والتً ،(بٌسان مرج وفً عربة وادي فً) األردن مع الحدود من ومقطعٌن( والنقب

 األمم من إسرائٌل طلبت 2000 سنة فً. السالم معاهدتً توقٌع أعقاب فً تحدٌدها

 حسب اللبنانً الجنوب من قواتها وانسحبت لبنان، وبٌن بٌنها الحدود تحدٌد المتحدة

 أعلنت 2005 أغسطس شهر وفً"(. األزرق الخط" ٌسمى ما) الدولٌة التعلٌمات

 .لها حدودا غزة بقطاع المحٌط" األخضر الخط" إسرائٌل

ة فً إسرائٌل دولة تقع  الدول من إسرائٌل وُتعد   جغرافٌاً،. المتوسط األبٌض البحر وتحاذي األوسط الشرق منطقة فً آسٌا قار 

 طرفاً  إسرائٌل كانت هذا، ٌومنا وإلى إسرائٌل دولة نشؤت ان منذ. نسمة ملٌون 7 من ٌقرب ما وٌقطنها الصغٌرة المساحة ذات

ة اإلقلٌمٌة النزاعات أطراف من  .والفلسطٌنٌٌن واألردن ولبنان وسورٌا مصر مع وبخاص 

 والسٌاسة الحكومة
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 القانون أساس

 الكنٌست

 استمرار على ٌنص أمرا غورٌون بن دافٌد المإقتة الحكومة رئٌس صدر الدولة إعالن بعد. رسمٌا دستورا تتبن لم إسرائٌل

 ما زمنٌة، التسوٌة هذه تكون أن التوقعات رغم. الدولة إقامة من الملزمة بالتعدٌالت البرٌطانً االنتداب قوانٌن لمفعول السرٌان

 ماٌو 91 فً المإقت الدولة مجلس عن الصادر" والقضاء السلطة ةأنظم أمر" فً المفصلة تعدٌالته مع المذكور األمر زال

 قضائٌة كؤدوات" أساسٌة قوانٌن" سن اإلسرائٌلً، البرلمان أي الكنٌست، فإن ذلك، مع. الٌوم هذا حتى المفعول سارٌا 9191

 وضوح وعدم كامل دستور وجود عدم ولكن المجاالت، بعض فً اإلنسان وحقوق السلطات أعمال تنظم والتً لدستور، بدٌلة

 فً القانونً النظام لتفسٌر العلٌا للمحكمة التوجه والمإسسات المواطنٌن تجبر العادٌة القوانٌن على األساسٌة القوانٌن أفضلٌة

 .أخرى دول فً المقبول من أقوى العلٌا المحكمة مكانة ٌجعل مما الغموض حاالت من العدٌد

 الحاكمة المإسسات

 المإسسة أن أي. الوسطى أوروبا فً الدٌمقراطٌة لألنظمة مماثل بشكل األحزاب متعددة برلمانٌة دٌمقراطٌة هً إسرائٌل

 المإسسات أعمال وٌراقب الدولة ورئٌس الحكومة أعضاإه ٌنتخب كما التشرٌعً المجلس دور ٌلعب الذي البرلمان هً المركزٌة

 "(.المجمع" أي" )الكنٌست" اسم اإلسرائٌلً البرلمان على ٌطلق. الحكومٌة

 العامة االنتخابات بعد. للكنٌست التصوٌت إسرائٌل داخل ٌقٌمون والذي أكثر أو عاما 91 عمرهم بلغ الذي المواطنٌن لجمٌع ٌحق

 أعضاء ٌقر ثم حكومته، لتشكٌل معٌنة فترة له وٌمنحون األعضاء بٌن من جدٌدة لحكومة رئٌسا الجدٌدة الكنٌست أعضاء ٌنتخب

 الدٌمقراطٌة النظم مقدمة فً أنها على إسرائٌل الجهات بعض ،وتصنف المنتخب رئٌسها ٌقترحه الذي بشكل الحكومة الكنٌست

 دولة إسرائٌل أن حكومٌة غٌر منظمات بإعالن كثٌرا صورتها تضررت الدٌمقراطٌة هذه لكن األوسط، الشرق منطقة فً

 .الفلسطٌنً الشعب بحق جماعٌة إبادة جرائم الرتكابها عنصرٌة

 العاصمة حول الخالف

 ثالث وبإنشاء فلسطٌن على البرٌطانً االنتداب فترة بإنهاء والقاضً 9191 سنة المتحدة األمم اصدرته الذي التقسٌم قانون حدد

 .دولٌة منطقة والقدس الٌهودٌة للدولة عاصمة أبٌب تل مدٌنة( المساحة حسب بالتوالً) ودولٌة عربٌة، ٌهودٌة، كٌانات؛

 الدفاع وزارة ماعدا الحكومٌة اجهزتها جمٌع ونقلت لها، عاصمة القدس واحده جهة ومن إسرائٌل أعلنت 9191 عام فً لكن 

 .المدٌنة من علٌه المسٌطر الجزء إلى أبٌب تل فً بقٌت التً

 والقاضً" إسرائٌل عاصمة القدس أورشلٌم: أساس قانون" قرار على اإلسرائٌلً الكنٌست نواب صوت ،9111 ٌولٌو 19 وفً

 القرار ذلك على االمن مجلس رد. اإلسرائٌلً الدستور فً دستورٌاً  مبدأ الحكومة رسمتها التً 9191 بحدود القدس بإعالن

 .911 و 919 رقم قرارٌن بإصدار

 اتفاقٌة سرٌان استمرار ٌمنع أن شؤنه ومن الدولً، القانون ٌخالف أنه وأكد القانون هذا إقرار بسبب إسرائٌل إلى اللوم وجه 

 للسلطة التابعة القدس محافظة ضمن المدٌنة تكون أن وٌفترض كما القدس، من الشرقً الجزء على 9191 عام الرابعة جنٌف

 .الفلسطٌنٌة الوطنٌة

 بإسرائٌل العربٌة الدول اعتراف

 عن دونه الحٌلولة حاولت وحتى الدولة تؤسٌس جمٌعها عارض إذ منه مفروغا أمرا إسرائٌل بدولة العربٌة الدول اعتراف لٌس

 السادات أنور المصري الرئٌس قام عندما رسمٌا إسرائٌل بدولة تعترف عربٌة دولة أول مصر كانت. العسكري التدخل طرٌق

 .9111 نوفمبر فً إلٌها بزٌارة
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 :التالٌة العربٌة الدول قبل من إسرائٌل بدولة رسمً اعتراف هناك الٌوم

 مصر 

 األردن 

 .9111 فً سحبه تم - مورٌتانٌا 

 مجالً فً وعالقات اإلسرائٌلٌة السفر بجوازات االعتراف ٌضم والذي التالٌة العربٌة الدول قبل من رسمً شبه اعتراف هناك

 :والسٌاحة التجارة

 المغرب 

  تونس 

 .غزة عقطا على الحرب إبان علق - قطر 

 البحرٌن 

 الحال طبٌعة هً وهذه. متواصل غٌر وبشكل مباشرة غٌر أو رسمٌة غٌر بصورة إسرائٌل مع فتتعامل العربٌة الدول باقً أما

 .العشرٌن القرن تسعٌنات بداٌة منذ

 الفلسطٌنٌة الساحة فً بإسرائٌل االعتراف مسؤلة

 تبادل إطار فً إسرائٌل، بدولة المنظمة اعتراف عن الفلسطٌنٌة، التحرٌر منظمة كرئٌس عرفات، ٌاسر أعلن 9111 سبتمبر فً

 عنها أعلن التً فلسطٌن دولة عرفات ٌمثل لم الرسالة هذه فً. رابٌن إسحاق اإلسرائٌلً الوزراء رئٌس مع االعتراف رسائل

 المفاوضات نهاٌة بعد االعتراف جاء. فقط وإسرائٌل التحرٌر منظمة بٌن المتبادل االعتراف كان حٌث ،9111 عام الجزائر فً

 التعقٌدات أثار مما االعتراف هذا ترفض حماس حركة زالت ما. االتفاقٌة على التوقٌع مراسم قبل أوسلو اتفاقٌة عن أسفرت التً

 باالعتراف عباس محمود السلطة رئٌس ٌتمسك بٌنما. الفلسطٌنٌة الوطنٌة للسلطة التشرٌعٌة االنتخابات فً الحركة فازت عندما

 .حماس مٌثاق علٌه ٌنص ما إلى نظرا االعتراف بهذا هنٌة إسماعٌل حماس مندوب ٌرفضه عرفات، رسالة فً علٌه المنصوص

 اإلسرائٌلٌة العسكرٌة المإسسة

ت حٌن العشرٌن القرن بداٌة إلى نشؤتها تارٌخ ٌعود: الٌهودٌة المنظمات  لتكوٌن فلسطٌن فً الٌهودٌة المستوطنات زعامات هم 

 المٌلٌشٌات أبرز من وكانت. المستوطنات وجه فً فلسطٌنٌة ثورة أي وردع الٌهودٌة المستوطنات حراسة على تقوم مٌلٌشٌات

 الغزو تهدٌد ضد فلسطٌن فً البرٌطانً الجٌش مع تعاونت والتً اإلسرائٌلً، للجٌش أساًسا كانت التً( الدفاع) الهاجاناه منظمة

 أًٌضا ٌعرف" )اإلرجون" بذكر ٌجدر األصغر المنظمات بٌن ومن. بمصر العلمٌن معركة قبل الثانٌة العالمٌة الحرب فً النازي

فة الٌمٌنٌة( لٌحً باسم المعروفة) شتٌرن ومنظمة( إٌتسل باسم  مذبحة عن المسإول اإلرجون كان 9191 حرب خالل. المتطر 

 .بقلٌل الدولة تؤسٌس بعد اإلسرائٌلً الجٌش فً تندمج لم التً العسكرٌة المنظمات فك   تم وقد. ٌاسٌن دٌر

 مرحلة إكمالهم بعد مباشرة اإللزامٌة العسكرٌة الخدمة فً تجنٌدهم ٌتم 91 سن فوق اإلسرائٌلٌٌن معظم: اإلسرائٌلٌة الدفاع قوات

 .لإلناث ٌنوسنت سنوات ثالث للذكور الخدمة فترة وتكون العامة، الثانوٌة

 عدا ما العسكرٌة الخدمة من إسرائٌل عرب وٌستثنى، األربعٌن عمر حتى االحتٌاط سلك فً ٌوضعون للذكور الخدمة انتهاء وبعد

 فرد 911,111 الـ حوالً الجٌش احتٌاطً وٌبلغ فرد 991,111 ٌقارب ما اإلسرائٌلٌة الدفاع قوات تعداد وٌبلغ، الدروز

 مٌركافا الدبابة
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 ،اإلسرائٌلٌة والبحرٌة اإلسرائٌلٌة الجوٌة والقوة اإلسرائٌلً الجٌش من اإلسرائٌلً الدفاع قوات تتشكل

 و، الهاجاناه منظمة رأسها على( مٌلٌشٌات) رسمٌة غٌر منظمات من أساسا وتكونت م 9191 عام القوات هذه أوجدت وقد

 جهاز مع بدورها تتعاون التً بآمان اختصاراً  وتعرف العسكرٌة االستخبارات بشعبة ٌعرف ما اإلسرائٌلٌة الدفاع قوات عن ٌتفرع

 (.موساد) اإلسرائٌلٌة استخبارات ووكالة( شاباك)اإلسرائٌلً الداخلً األمن

 على تطوٌرات إضافة وبٌن خالص تصنٌع بٌن التصنٌعً فٌلقها وٌنقسم الحربٌة قطعها من العدٌد بتصنٌع إسرائٌل وتقوم

 تبلغ أن المقدر من حٌث العسكري المجال فً إلسرائٌل الرئٌسً الشرٌك األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات وتعد المستوردة، األسلحة

 المٌركافا دبابات إسرائٌل وتنتج، دوالر ملٌار 11ال ٌقارب ما م9191 - م9111 ًعام بٌن إلسرائٌل األمرٌكٌة المساعدات قٌمة

 إسرائٌل أنتجت فقد، اآلن حتى الصنف هذا من سفن 1 إنتاج وتم 9.5 ساعر بارجات تلت التً النسخة وهً 5 ساعر وبارجات

 العالم فً الوحٌد النظام السهم صوارٌخ ومنظومة المدى قصٌرة للصوارٌخ المضاد الحدٌدٌة القبة نظام أمرٌكٌة وبمساعدة

 تصرٌح بعد.نووٌة رإوس عن عبارة شامل دمار ألسلحة امتالكها إسرائٌل اعالن إلى إضافة هذا البالٌستٌة، للصوارٌخ المضاد

 .9119 عام أولمرت وتصرٌح 9119 عام فً فعنونو مردخاي

 االقتصاد

 

 أعلى من إسرائٌل فً الفرد ودخل أفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق مستوى على تنوًعا االقتصادات أكثر من اإلسرائٌلً االقتصاد

 الزراعة على وكذلك ومعداتها التكنولوجٌا صناعة على االقتصاد وٌعتمد دوالر الف 91 ال حوالً ٌبلغ حٌث العالم فً الدخول

 شركات من العدٌد أرضها على وتتواجد المتنوعة والبرمجٌات التقنٌة عالٌة الصناعات مجال فً طوٌل باع فإلسرائٌل والسٌاحة،

. موتوروال مثل من االتصاالت شركات وكذلك وإنتل ماٌكروسوفت مثل من العالمٌة أو اإلسرائٌلٌة وبرمجٌاتها الحواسٌب تصنٌع

. الخارجٌة الطاقة موارد على االعتماد وتقلٌل المٌاه وتحلٌة المٌاه استخدام اعادة مجال فً الرائدة الدول من إسرائٌل وتعتبر

 وتقوم الزراعً المجال فً الذاتً االكتفاء ذات الدول أكثر من إسرائٌل تعد حٌث الزراعة هً اإلسرائٌلً لالقتصاد الثانٌة الركٌزة

 .المختلفة العالم دول إلى وفواكه خضروات من الزراعً الفائض بتصدٌر

 ذلك ومثال الدٌنً السٌاحً الجذب نقاط من بالعدٌد إسرائٌل تزخر حٌث القومً للدخل مهما مصدرا تشكل السٌاحة فان كذلك 

 عدد بلغ حٌث المٌت كالبحر والعالجً مسادا جبل مثل والتارٌخً الكثٌر وغٌرها الصخرة وقبة القٌامة وكنٌسة المبكى   حائط

 االقتصاد فً مهما وردام االلماس وتصدٌر تجارة تعد كذلك سائح ملٌون 1 حوالً م9111 عام إسرائٌل إلى القادمٌن السٌاح

 المادي الدعم ٌقدر حٌث األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات من كبٌرا مادٌا دعما تتلقى إسرائٌل فإن وذاك هذا وفوق اإلسرائٌلً

 الشرٌكان األوروبً االتحاد و أمرٌكا وتعد، أمرٌكً دوالر ملٌار 11 بحوالً القادمة سنوات العشر خالل إلسرائٌل المخصص

 .التجاري المستوى على إلسرائٌل الرئٌسٌان

 التعلٌم

 التقنً إسرائٌل معهد - الحاسوب علوم كلٌة مبنى

 من) تبدأ التً االبتدائٌة المرحلة مراحل ثالث إلى وتقسم عام 91 و سنوات 1 اعمار بٌن لألطفال إلزامً إسرائٌل فً التعلٌم

 الثانً إلى العاشر الصف من) الثانوٌة والمرحلة( التاسع إلى السابع الصف من) المتوسطة المرحلة( السادس إلى األول الصف

 والتراث للمسٌحٌٌن والمسٌحٌة للمسلمٌن اإلسالمٌة بالتربٌة المادة هذه تستبدل بٌنما الٌهود للتالمٌذ التوراة وتدرس( عشر

 تعد إسرائٌل فً حكومٌة جامعات ثمان وتوجد العالم فً التعلٌم أنواع أرقى من إسرائٌل فً الجامعً التعلٌم ٌعد. للدروز الدرزي

، الٌهودي بالشؤن المتعلقة للكتب العالم فً مستودع أكبر الوطنٌة إسرائٌل مكتبة فٌها وتوجد أقدمها القدس فً العبرٌة الجامعة

 وذلك% 9.1 من اقل إسرائٌل فً األمٌة نسبة تبلغ المواطنٌن بٌن الشهادات لحملة العالم فً نسبة أكبر ثالث إسرائٌل تمتلك

 .دوالر ملٌار 91.5 حوالً م9111 للعام إسرائٌل فً التعلٌم مٌزانٌة بلغت فقد الحكومً والدعم المجتمعً التشجٌع نتٌجة

http://aqlam-egypt.blogspot.com/
http://aqlam-egypt.blogspot.com/


 

8 
 

 951 و إسرائٌلً الف 911 حوالً ذلك فً بما 9111 عام تقدٌرات وفق نسمة ملٌون 1.99 حوالً إسرائٌل سكان عدد ٌبلغ

 العمرٌة الفئة تشكل الجوالن فً إسرائٌلً الف 91 و الغربٌة الضفة مستوطنات فً الف 911 و الشرقٌة القدس فً عربً الف

 والعربٌة العبرٌة اللغتان وتعد% 9.9 حوالً السنوي السكانً النمو نسبة وتبلغ السكان من% 99.9 نسبة سنة( 99-95) من

 الكثافة ذات المناطق فً العربٌة و الٌهودٌة الكثافة تذا المناطق فً األساسٌة اللغة العبرٌة وتكون للدولة، رسمٌتان لغتان

 و مسلمٌن% 99 كالتالً وٌقسمون% 91.9 نسبة الٌهود غٌر ٌشكل بٌنما السكان من% 91.9 نسبته ما الٌهود ٌشكل. العربٌة

 .محددٌن غٌر% 1.1 و دروز 9.9 مسٌحٌٌن 9.9

 الثقافة

 المٌت البحر مخطوطات توجد حٌث إسرائٌل متحف فً الكتاب صحن مبنى

 من أساسا إسرائٌل دولة لتكون ونتٌجة إسرائٌل سكان لتنوع نظرا وذلك ودٌنٌا وفكرٌا عرقٌا متنوعة ثقافة ذات إسرائٌل

 والتً إسرائٌل إلى وطقوسهم وتقالٌدهم عاداتهم من الكثٌر المهاجرون هإالء حمل فقد المختلفة الدول من القادمٌن المهاجرٌن

 ونشرها بالثقافة اهتماما المجتمعات أكثر من الٌهودي المجتمع، الٌهودٌة الهوٌة مع امتزجت

 العبري الكتاب أسبوع أشهرها الكتاب معارض من العدٌد إسرائٌل فً وتقام والمإلفٌن الكتاب األدباء من العدٌد إسرائٌل فً وبرز

 هذه فً والمراجع الكتب أغلب، النادرة والمخطوطات والعلمً األدبً بالمحتوى الغنٌة المرموقة المكتبات انتشار إلى باإلضافة

 أعمال من ٌحوٌه بما إسرائٌل فً الثقافٌة المإسسات أهم من واحدا القدس فً اإلسرائٌلً المتحف ٌعد. العبرٌة باللغة المكتبات

 بدوره ٌعد الذي للهولوكوست الوطنً المتحف كذلك، المٌت البحر مخطوطات على احتوائه إلى باإلضافة أوربٌة و ٌهودٌة فنٌه

 جامعة فً الموجود الشتات متحف إلى باإلضافة(، الهولوكوست) بالمحرقة المتعلقة والمعلومات للوثائق العالم فً أرشٌف أكبر

 العدٌد وتنتشر م9119 سنة تؤسس الذي للفنون أبٌب تل ومتحف العالم حول الٌهود تارٌخ عن الكثٌر ٌحكً والذي أبٌب تل

 .إسرائٌل أرض امتداد على والفنٌة الطبٌعٌة المتاحف

 المطبخ

 تؤسٌس منذ. العالم أنحاء مختلف من الٌهود المهاجرٌن قبل من البالد إلى ُجلبت وأطباق محلٌة أطباق ٌضم اإلسرائٌلً المطبخ

 .اإلسرائٌلً المطبخ فٌوجن ظهر السبعٌنٌات، أواخر منذ وخاصة ،9191 عام فً الدولة

 السفاردٌم، الشرقٌٌن، وخصوصا الٌهودي، المطبخ من مختلفة أسالٌب من عناصر ٌتكٌف، زال وما اإلسرائٌلً، المطبخ أخذ

 من العدٌد ٌضمن وهو. وٌمنٌة إٌرانٌة تؤثٌرات مع، الهنود الٌهود، اإلثٌوبٌة العراقٌٌن، الٌهود مع االشكنازي، طهً أسالٌب

 الكسكس، شكشوكة، الحمص، الفالفل، مثل المتوسط األبٌض والبحر األوسط والشرق العربً العالم فً عادة تإكل التً األطعمة

 .اإلسرائٌلً للمطبخ مرادفاً  وأصبحوا والزعتر

 المطبخ

 تؤسٌس منذ. العالم أنحاء مختلف من الٌهود المهاجرٌن قبل من البالد إلى ُجلبت وأطباق محلٌة أطباق ٌضم اإلسرائٌلً المطبخ

 .اإلسرائٌلً المطبخ فٌوجن ظهر السبعٌنٌات، أواخر منذ وخاصة ،9191 عام فً الدولة

 السفاردٌم، الشرقٌٌن، وخصوصا الٌهودي، المطبخ من مختلفة أسالٌب من عناصر ٌتكٌف، زال وما اإلسرائٌلً، المطبخ أخذ

 من العدٌد ٌضمن وهو. وٌمنٌة إٌرانٌة تؤثٌرات مع، الهنود الٌهود، اإلثٌوبٌة العراقٌٌن، الٌهود مع االشكنازي، طهً أسالٌب

 الكسكس، شكشوكة، الحمص، الفالفل، مثل المتوسط األبٌض والبحر األوسط والشرق العربً العالم فً عادة تإكل التً األطعمة

 .اإلسرائٌلً للمطبخ مرادفاً  وأصبحوا والزعتر

 الرٌاضة

 .إسرائٌل فً ستاد أكبر، غان رمات ستاد
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 ٌتنافس، واسعة شعبٌه بشهرة تحظٌان اللتان السلة وكرة القدم كرة رٌاضتً أشهرها الرٌاضات من العدٌد إسرائٌل فً تنتشر

 أبطال دوري فً إسرائٌل وتشارك أورشلٌم وبٌتار حٌفا مكابً فرٌقا أشهرهم فرٌقا 99 القدم لكرة الممتاز الدوري كؤس على

 فً والرجالً النسائً بشقٌة ٌشارك اإلسرائٌلً فالمنتخب السلة لكرة أوروبا لكؤس النسبةب الحال هو وكذلك القدم لكرة أوروبا

 التنس منها واسعه بشعبٌه تحظى التً الرٌاضات من العدٌد تمارس إسرائٌل ففً القدم وكرة السلة لكرة باإلضافة. البطولة هذه

 كالبٌسبول الحدٌثة الرٌاضات إلى باإلضافة السنوي طبرٌا راثونكما والماراثونات الشاطئٌة الرٌاضات وكذلك والطائرة الٌد وكرة

 وتخرٌج تدرٌب أعمدة أحد نتانٌا فً فٌنغٌت معهد وٌعد، القوى وألعاب القتالٌة الرٌاضات ذكر مع والكرٌكت األمرٌكٌة القدم وكرة

 إسرائٌل مستوى على األشهر وهو الرٌاضٌٌن

 اإلسرائٌلٌة المدن

 : اإلسرائٌلٌة المدن بؤهم قائمة

 بكونها دولً اعتراف ال ولكن ،(العلٌا المحكمة الحكومة البرلمان، الرئاسة، مقر) وفٌها إلسرائٌل، الوطنٌة العاصمة :القدس

 .علٌها المتنازع المدن من لكونها إلسرائٌل عاصمة

 معظم مقر أنها كما هناك، التجارٌة المشارٌع من العدٌد توجد حٌث التجاري المركز وهً ٌافو، أبٌب تل الرسمً اسمها :أبٌب تل

 .األجنبٌة السفارات

 .العرب من عالٌة نسبة ٌقطنها وثقافٌة، سٌاحٌة مدٌنة وهً تارٌخٌة، مدٌنة :حٌفا

 .النقب صحراء من بقربها وتشتهر النقب، مدن أكبر :السبع بئر

 األردنٌة العقبة مدٌنة مشاهدة ٌمكن والتجارٌة، السٌاحٌة المناطق من وهً األحمر، البحر على تقع هام، إسرائٌلً مٌناء :إٌالت

 .الحروب فً أبٌب وتل حٌفا سكان إلٌها ٌهرب لذلك إسرائٌل جنوب أقصى فً تقع إٌالت، من

 .النووي دٌمونة ومفاعل العسكرٌة، بالقواعد وتعرف السبع بئر من قرٌبة :دٌمونة

 والنقل المواصالت

 .طابقٌن ذو قطار

 والعوامل السكانً النمو على اعتمادا والتوسع بالتطور وتستمر متطورة إسرائٌل فً والمواصالت النقل لقطاع التحتٌة البنٌة

 فً المعبدة الطرق شبكة طول وٌبلغ اإلسرائٌلٌة والمواصالت النقل وزارة القطاع هذا وتدٌر المرورٌة والكثافة السٌاسٌة

 للباصات التعاونٌة اٌغٌد شركة تدٌر تطورا القطاعات أكثر من إسرائٌل فً البري النقل قطاع وٌعد كم 91,111 حوالً إسرائٌل

 إلسرائٌل كذلك الدولً غورٌون بن مطار اشهرها المطارات من العدٌد إسرائٌل فً تتواجد. إسرائٌل فً النقل حافالت شبكة

 شبكة إسرائٌل وتمتلك المتوسط األبٌض البحر على حٌفا ومٌناء األحمر البحر على تاٌال مٌناء أهمها البحرٌة الموانئ من العدٌد

 الشركة قبل من فقد ُتدار التً، كٌلومتر 191 من ألكثر تمتد حدٌدٌة سكك مع، الخفٌفة القطارات و والقطارات خطوط من جٌدة

 .الحدٌدٌة إسرائٌل سكات الحكومٌة

 

http://aqlam-egypt.blogspot.com/
http://aqlam-egypt.blogspot.com/

