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 الملخص 

 تيدف وىي لمييود، الصييوني في المشروع أساسية ركيزة" الدولة ييودية" فكرة تعد
 في بظبلليا تمقي الوقت وبذات فمسطين، في العالم ييود تجمع مشتركة ىوية إيجاد إلى

ييودية  جمعية أول سميت وبالتالي عرضية، الفكرة ىذه تكن لم. العربية ىويتيا إنياء
 االستعمارية، القوػ  دعم الفكرة تنفيذ عمى ساعد ومما". الييودؼ االستعمار جمعية" باسم

 عام الييودية الدولة قانون  بتشريع إسرائيل قامت ثم ومن المتحدة، والواليات بريطانيا
 بيدف الكنيست في عميو التصويت فتم العنصرؼ  الفصل نظريات أبغض لتكرس ،8108
 تشكيل فرصة ومن سكانية، أغمبية تحقيق حال في فرصة أؼ من الفمسطينيين حرمان
 كبير.  إلى حد الفمسطينيين أزعج الذؼ األمر الديمقراطية، لمممارسة وفًقا حكومة
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The Judaism of the Israeli State and the Prospects 

of the Palestinian Issue 

 

 

 

 

Abstract 

The idea of "Jewishness of the state" is a basic pillar of the 

Zionist project for Jews, it aims to find a common identity that 

brings together the world's Jews in Palestine, and at the same time 

casts a shadow over its Arab identity. This idea was not accidental, 

and therefore the first association was called " Jewish Colonization 

Association ". What helped to implement the idea was the support 

of the colonial powers, Britain and the United States. Then, Israel 

enacted the Jewish state law in 2018, to devote the most hateful 

theories of apartheid, and it was voted on in the Knesset with the 

aim of depriving the Palestinians of any opportunity in the event of 

a population majority, and the opportunity to form a government 

according to the democratic practice, which greatly disturbed the 

Palestinians. 
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 يهودية الدولة اإلسرائيلية وماآلت القضية الفلسطينية  

 المقدمة
وقد أثير أكثر ، مثيرة لمجدلمن الموضوعات ال)ييودية الدولة اإلسرائيمية( موضوع يعد 

تأسيس الدولة مطمب ييودؼ ييدف في البداية يشير الى  ويمن مرة، وفي أكثر من مناسبة، ف
الييودية منذ وقت مبكر، والشيء الممفت لمنظر أن أول من دعا الى مثل ىكذا دولة ليسوا 

والشيء الجديد والذؼ أثار . ييودًا، حيث كان لمنصرانية دور في التأثير في المشروع الصييوني
ظروف الدولية أن )إسرائيل( بزعامة رئيس وزرائيا )بنيامين نتنياىو( إستغمت ال مؤخراً الموضوع 

ييودية الدولة( الذؼ  قانون )المحيطة وتحديدًا السياسة األمريكية ومواقف ترامب الجريئة، فأقرت 
في وحصمت الموافقة عميو  يعطي ويخول الييود وحدىم حق تقرير مصير )دولة إسرائيل(

 القانون  وبالنظر الى ىذا ، مع عدم إكتراث لكل اإلتفاقات مع الجانب الفمسطيني. 09/7/8108
 التاريخ، مدار عمى قومية أو شعباً  يمثموا لم الييود ميمة امامنا وىي؛ ان وضع حقيقة من البد

 وقد. الطائفي أو الديني االنتماء ىو يجمعيم ما وكل محدد، جنس أو عرق  إلى ينتمون  ال كونيم
 المشروع عميو قام الذؼ والتاريخي الفكرؼ  لمخطل أساساً  شكمت عوامل وطروف دولية توافر

 .أنفسيم الييود بين حتى ىذا، يومنا حتى جدل مثار صار والذؼ اإلسرائيمي،
الدولة )كيف تطور مفيوم منيا ينطمق البحث من تساؤالت عدة حول الموضوع، 

؟ وكيف (الدولة الييودية)؟ ما ىي المعطيات التاريخية التي تفسر مفيوم ومصطمح (الييودية
لدولة عمى مسيرة القضية الفمسطينية؟ وما ىي قانون ييودية ال يؤثر إعبلن الكيان اإلسرائيمي

 .مآالتيا؟
نظرًا ألىمية الموضوع قدمت دراسات وأبحاث ورسائل ناقشت الموضوع من جوانب عدة 
كانت في غالبيتيا لباحثين فمسطينيين. من ىذه األبحاث، دراسة أعدىا عماد أحمد عبد الكريم 

بإسرائيل دولة ييودية وتأثيرىا عمى إقامة دولة فمسطين"، وىي سبلمة، كانت بعنوان "اإلعتراف 
رسالة ماجستير، في التخطيط والتنمية السياسية والبشرية قدميا لكمية الدراسات العميا في جامعة 

، كانت الرسالة في 00/6/8102مسطين، ونوقشت الرسالة بتاريخ فالنجاح الوطنية في نابمس ب
بعاده التاريخية، وأجرػ تحقيق في داللة المفيوم وتطور أ اربعة فصول ناقش الموضوع في

المطالب االسرائيمية، ومن ثم ناقش تأثير االعتراف بييودية الدولة عمى العممية التفاوضية وعمى 
الواقع السياسي المعاش، وبعدىا تطرق الى المواقف االسرائيمية والفمسطينية من إعبلن ييودية 

بعنوان "مدػ تأثير فكرة ييودية الدولة  8102لـ)عبير ثابت( قدميا عام الدولة. والدراسة الثانية 
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اإلسرائيمية عمى مستقبل القضية الفمسطينية" تناول فييا تطور مفيوم الدولة الييودية من خبلل 
مرة … الدولة الييودية ” التعاليم الدينية الييودية في العيد القديم، ودراسة لـ) زريق رائف( 

يا مخاطر االعتراف بييودية دولة إسرائيل من قبل الجانب الفمسطيني ألن ىذا ناقش في” أخرػ 
الشرط المرفوع في وجو المؤسسة الفمسطينية من شأنو أن يؤثر في الوضع القانوني لممواطنين 

أثر اقرار " بعان حنايشو(، و)جمال الشيب( لـ)ىادؼ اخرػ  ودراسةالفمسطينيين في إسرائيل، 
 .ة عمى المشروع السياسي الفمسطيني"قانون ييودية الدول

ييودية الدولة االسرئيمية( الذؼ ُوِصَف )تتأتى أىمية الموضوع من كونو يبحث في قانون 
بالعنصرؼ ويذكرنا بالسياسات العنصرية )األبارتييد( التي كانت معروفة في بعض الدول أواسط 

العربية ذات التأثير الديني والقومي في إحدػ أىم القضايا ايضًا القرن الماضي. وكونو يبحث 
 من االرض والوجودؼ بالنسبة لمعرب، وتتصل بحياة ومصير شعب عربي ينتمي ليذه البقعة

كل يوم، ونتيجة لظروف تاريخية قاىرة  فيياويعيش ويناضل  ،عاش فييا منذ اآلالف السنين
يم بطريقة بربرية عمى يد وبمساعدة الدول االستعمارية في مقدمتيم بريطانيا تم تيجيرىم وقتم
 عصابات صييونية نكمت بيم وارغمتيم عمى ترك أراضييم وأمبلكيم.

ناقش البحث الموضوع في خمسة مباحث جاء المبحث األول، ليسمط الضوء عمى، 
والعوامل التاريخية التي أثرت فيو، في حين تناول المبحث الثاني،  (ييودية الدولة)مفيوم 

، (ييودية الدولة)، وتطرق المبحث الثالث عمى مسالة، إقرار قانون وليةالمتغيرات والظروف الد
ي في فمسطين، وأما المبحث سكانأثر العامل ال ؛ومن ثم إنصب االىتمام في المبحث الرابع عمى

 الخامس فقد ركز عمى، تبعات اإلقرار الفمسطيني بقانون ييودية الدولة.
ييودية الدولة ومناقشة المبلبسات التاريخية ييدف البحث، إلى التعرف عمى فكرة ومفيوم 

التي بمورت ذلك مفيوم ، واألطروحات الفكرية المتعمقة بيا، والتي إعتمدتيا الدبموماسية 
اإلسرائيمية وأسست عمييا في إقرار القانون، ومن ثم الوقوف عند أبرز التداعيات التي يؤول الييا 

كشف أبعاد الحركة العنصرية كما ييدف إلى  .سطينيين بيذا القانون ماألمر إذا أقر الف
الصييونية، والظمم الذؼ تعرض لو الشعب الفمسطيني من جراء تنفيذ المؤامرات الدولية التي 
ُدبرت لقتل وطرد الفمسطينيين، وبالتالي تذىب اليوم النتزاع إعتراف من الفمسطينيين وموافقتيم 

 ليذه الدولة.  عمى تشريع يمنح الييود وحدىم حق تقرير المصير 
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 يهودية الدولة اإلسرائيلية وماآلت القضية الفلسطينية  
 : مفهوم يهودية الدولة والعوامل التاريخية التي أثرت فيه. أولا 

 مفهوم يهودية الدولة. -2
لدػ الييود، تيدف إلى ( 0)تعد فكرة "ييودية الدولة" ركيزة أساسية في المشروع الصييوني

بقاع العالم إيجاد ىوية ييودية مشتركة تجمع أفراد الجماعات الييودية القادمين من شتى 
وينتمون ألعراق وشعوب ودول مختمفة من جية، وطمس اليوية العربية القائمة من جية 

 ،)إسرائيل( كدولة ييوديةـة اإلعتراف بفي مسألتبقى اإلشكالية في الجانب اإلجرائي و  .(8)أخرػ 
ينية؟ ىل تكون حكومة د اآلتي، يعني ان تخضع  لمصورة التكييفية، وكيفية اإلجابة عمى السؤال

عنصرؼ )إذا أخذنا قومي )إذا أخذنا كممة "ييودؼ" لتطبيقيا عمى دين الييودية( أم دولة نظام 
، أو كمييما، وفي كمتا الحالتين لم تعد )إسرائيل( بعد ؟عمى عرق الييود( االكممة "ييودؼ" لتطبيقي

في سنة  يمكيانن منذ تأسيس ييفخر بو اإلسرائيمي االمر الذؼذلك ديمقراطية كما تدعي، 
0998(3).  

ومن خبلل النظر والتحقيق في أصول المصطمح، فإنو ال يوجد مصطمح مقارب لكممة 
دولة في الكتاب المقدس )التوراة( أو التممود، ويظير المصطمح العبرؼ "المدينة" المستخدم لدييم 

ئية سياسية اآلن لمداللة عمى مصطمح دولة فييما؛ والكممة بمعناىا الحرفي تشير إلى والية قضا
في أقرب التفاسير لدييم، وتعادل في الفيم كممة، أرضًا أو والية، مثل إحدػ الواليات الخمسين 
لمواليات المتحدة(، أو إقميم يخضع لمجوعة دينية مشتركة )قانون(، و)إسرائيل( كدولة قائمة 

مر الصييوني . وحتى في المؤت(9)مبنية عمى النموذج األوروبي الحديث عمى أنيا دولة مركزية
(Theodor Herzl)  األول الذؼ عقده )تيودور ىرتزل(

، 0897في بازل بسويسرا سنة  (2)
عندما سعى الصياينة إلى "إنشاء منزل لمشعب الييودؼ" ، لم تكن ىناك إشارة إلى "دولة 

مت المنظمة الصييونية في البداية تستخدم وصف "الوطن الييودؼ" أو "الكومنولث ظييودية". و 
يودؼ". كما تجنب الكثير من القادة الصياينة الرواد مثل، )ييوذا ماغنيس( و)مارتن بوبر(، الي

المصطمح الواضح والصريح "الدولة الييودية" لمشروعيم الخاص بوطن الييود. إن االعتراف 
"بدولة ييودية" عمى ىذا النحو في )إسرائيل( يعني من الناحية القانونية بنظر الييود لم يعد 

سطينيين حقوق المواطنة ىناك، وبالمقابل فإن أؼ عضو ييودؼ في العالم خارج )إسرائيل(، لمفم
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يجب أن يتمتع بحق المواطنة الكاممة، بغض النظر عن مكان وجوده في العالم وبغض النظر 
 .(6)عن جنسيتو

وعميو فإن التقاليد السياسية الييودية تؤكد عمى ضرورة االستقبلل السياسي من أجل 
اء لمييود، وتوجيو ذلك المفيوم لقيام الدولة الحديثة. بالرغم من أنو نادرًا ما ُيعترف بو عمى الوف

ىذه الشاكمة، إال أن التقميد السياسي الييودؼ ال يزال يثير مواقف الييود تجاه المؤسسات 
ئيل( السياسية والدول، مما يشير إلى أن ىناك تشوش في العقمية اإلسرائيمية، حول مفيوم )إسرا
 .(7)كدولة أوروبية حديثة، أو عمى أنيا إستمرارًا لمتطمعات والمواقف السياسية الييودية التقميدية

، األول: قومي؛ يقر بو جميع الييود لكنو يخل لدػ الييود ىناك مفيومان لييودية الدولة
بحقوق القوميات األخرػ في )إسرائيل(، واآلخر ديني؛ ُيعد محَل جدٍل بين الييود العممانيين، 
الذين يريدون دولتيم ديموقراطية عممانية، والمتدينون الذين يريدونيا دولة دينية. أما حدود 

ل تحديد أرض )إسرائيل(. األول: يقف عند حدود الدولة، فقد ظيرت ثبلثة تيارات مختمفة حو 
فمسطين بعد إنتياء الحرب العالمية األولى. والثاني: يضيف إلييا جميع أراضي شرق األردن 
ومناطق من سورية ولبنان المحتمة. أما الثالث: فيضع حدود )إسرائيل( بين النيل والفرات. وىنا 

ريد )إسرائيل( من الفمسطينيين أن يقروا ليا يحق لممرء ان يتسائل ترػ وفق أؼ تيار منيم ت
 . (8) بحدود دولتيم الييودية؟
التاريخي الذؼ قامت في البناء والفيم شكبل أساس الخمل  في  الغربتضافر عامبلن 

 :عمى أساسو دولة )إسرائيل(، والذؼ يعد مثار جدل حتى يومنا ىذا، حتى بين الييود أنفسيم
ظيور  وكان ذلك لدػد الييودؼ في الدول الغربية، المناىضين لموجو  جناحاألول: 

رفض وجود الييود ومنع  ىذا الفريق برر وقدعصر القوميات بعد الثورة الصناعية الحديثة، 
إعتبار والرحيل ب حمميم عمى اليجرةو إيذائيم فضبًل عن إندماجيم في المجتمعات الغربية 
  الييودية قومية وليست دين فقط. 

، عمى أنيا 0897حركة الصييونية والتي أسسيا )تيودور ىيرتزل( سنة الثاني: ظيور ال
خ الطابع القومي يرسذىبت الى توالتي  ،حركة تحرر تسعى لمحصول عمى وطن قومي لمييود

إلحياء المغة العبرية، لتكون عامل  بيراتياإلى إحياء اليوية العبرية، فاستخدمت تع ودعت لمييود،
 .(9)فقطات مفيوم ديني توحيد قومي، بعد أن كانت ذ
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 يهودية الدولة اإلسرائيلية وماآلت القضية الفلسطينية  
  العوامل التاريخية لتطور مفهوم يهودية الدولة. -1

االولى رابطة حيث تداولتيا الالمشروع الصييوني،  مع بدايات فكرة "ييودية الدولة" ظيرت
المميونير األلماني  عمى يد 0890سنة  والتي ظيرت"رابطة االستعمار الييودؼ" بـسميت التي 

كتاب مؤسس الحركة الصييونية )تيودور ظيرت في ، و  (01)ىيرش(البارون )موريس دؼ 
ت قرارات المؤتمر الصييوني األول في بازل جاء، و 0896ىرتزل( "الدولة الييودية" سنة 

تأسيس عميو تم عمى االستيطان "الييودؼ" في فمسطين و لتؤكد وتشجع  0897بسويسرا سنة 
 .(00)ليستثمر في ىذا المشروع الصندوق القومي الييودؼ

منذ وقت مبكر وقدم خدمات بحثية رعتيا بعض  كان البعد المسيحي التاريخي حاضراً 
طوائف النصارػ الغربيين وبالذات النصارػ الذين لدييم إعتقادًا مزدوجًا بين العيدين القديم 

وع "تجميع الييود وبحسب بعض المصادر تعود بدايات طرح موض )التوراة( والجديد )االنجيل(.
قامة "وطن قومي ليم" إلى )مارتن لوثر( Martin Luther)( في فمسطين" وا 

المصمح  (08)
الذؼ جاء بفكرة تجديدية في القرن السادس عشر الميبلدؼ عمى الديانة النصرانية، كانت  الديني،

بمثابة مبادرة دفعت الييود لتأسيس قومية ييودية، والترويج أن الييود أمة مفضمة، ودعا إلى 
 عودة المغة العبرية عمى أنيا لسانًا مقدسًا، ووجوب عودة الييود إلى فمسطين، وبناء دولة وىيكل

ووضع كتابًا في ىذا الشأن أسماه "عيسى ولد ييوديا"، وكذلك كتاب "روما والقدس"،  ليم فييا.
ثم جاءت وفود الرحالة األوروبيين تباعًا إلى فمسطين  .دعا فييما إلى عودة الييود إلى فمسطين

والى المشرق اإلسبلمي؛ وتركزت جيودىم عمى غرس مفاىيم تحمل معاني تخدم المشروع 
ؼ الكبير؛ ومن ذلك: التركيز في دراسات الرحالة األوروبي عمى إطبلق تسميات، مثل: الييود

)التركي الرىيب(، )الكافر الفع(، )الوباء الذؼ أصاب فمسطين بسبب سيطرة اإلسبلم عمييا( وأن 
أىميا األصميين ىم الييود )شعب هللا المختار( وضرورة تتبُّع اآلثار الييودية فييا وا عادة مجد 

كان أول سياسي أوروبي  0798وتذكر المصادر التاريخية أن نابميون بونابرت  .(03) ييود إليياال
ينادؼ عبلنية، بإقامة دولة لمييود عمى أرض فمسطين، وىو صاحب النداء المشيور "الييود 

  (09)ورثة أرض )إسرائيل( الشرعيين"،
مؤسسات تعنى بالمشرق، وتضخ ونت تي وصمت إلى المشرق بعد فرنسا فكأما بريطانيا ال

 لو الميزانيات المالية والعقول البشرية، وكان من تمك الجمعيات:
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ل التقارير استقبعمل عمى إت تأخذ، 0810سنة في لندن جمعية فمسطين وتأسست -
نشرت كانت قد وتحميميا، و  من ثم تعكف عمى دراستياو  يفمسطينالشأن الالخاصة بوالمعمومات 

مترجمة تصف األراضي المحيطة ببحيرة طبرية، ونير دراسة  وع منياات حول الموضدراس
 .(02)تفيد الطمبة والباحثين وتفيد القادة العسكريين، لبدقة األردن

والتي أصدرت عددًا من االبحاث حول  ،0831الجمعية الجغرافية الممكية تأسست سنة -
فمسطين والحركة الييودية، ومن أعماليا الدراسة التي قام بيا القس األمريكي )روبنسون( بعنوان 
)أبحاث توراتية في فمسطين( وىي دراسة ميدانية لفمسطين إستغرقت ثبلث سنوات، وقدم دراسة 

كوثو عشر سنوات، بعدىا قام سبلح ثانية بعنوان )أبحاث توراتية جديدة في فمسطين(، بعد م
 .  (06)اليندسة البريطاني بمسح المنطقة الممتدة بين يافا إلى القدس حتى البحر الميت

وكان الصندوق المعروف بـ  صندوق استكشاف فمسطين الذؼ تأسس في بريطانيا،-
(Palestine Exploration Fundيعد من ا )درست التي األوروبية اآلثار عمم مؤسسات ولى 

 الدينية البمد مؤسسات في بارزة شخصيات 0862 سنة نكمتراتو في انشأٔ  ا وقد. فمسطين
مثل، )تشارلز ويمسون( الرجل الفاعل في تأسيس نظام استخبارات  والتجارية واألرستقراطية

عسكرؼ بريطاني منظم، و)تشارلز وارين(، الذؼ أصبح مفوض شرطة العاصمة، وعمماء اآلثار 
 الببلد ثارالسير )ويميام فميندرز بيترؼ(، و)فريدريك جونز(، عممت ىذه الجمعية بدراسة ا

افيتيا، وجيولوجيتيا، وعموميا الطبيعية )عمم النبات، وعمم ر وطوبوغ وعاداتيا، وسموكيا المقدسة،
اإلىتمام  محطّ  يكون  ن: "ما من بمد يجب االمقولة ساسالحيوان، وعمم األرصاد الجوية(، عمى ا

الشديد الذؼ كتبت فيو الوثائق الدينية، ووقعت فيو األحداث التاريخية، مثل فمسطين". وقد ميدت 
اآلثار التوراتي في القرن التالي. وكان ىدفيم المشترك دراسة األرض ىذه الحمبلت المبكرة لعمم 

  .(07) التوراتية الرواية" ثباتومسحيا لـ"ا
وبعدىا دارت قضية الييود بين مطالبات األمريكيين وسعي البريطانيين حول ضمان 

 John سبلمة الييود وصيانة ممتمكاتيم وسرعان ما تمقف الرئيس األميركي )جون آدامز(
Adam(08) قامة حكومة  0808في سنة   الفكرة، فدعا إلى "استعادة الييود إلى فمسطين وا 

Lord Palmerston مستقمة ليم"، ثم تبنى رئيس وزراء بريطانيا المورد )بالمرستون(
الفكرة، ( 09) 

أصدرت الحكومة البريطانية تعميماتيا إلى القنصل البريطاني في القدس وليام  0839وفي سنة 
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غ، بمنح الييود في فمسطين الحماية البريطانية لضمان سبلمتيم، وصيانة ممتمكاتيم يون

 (81)وأمواليم
واستمرت المطالب الغربية حول تقديم مزيد من الرعاية والدعم لمييود في فمسطين  

ووصمت بعض تمك المطالب حد التطرف، وعد البعض منيم المشروع الصييوني، بانو مشروع 
-1845) ((William Hishler تبّنى األسقف اإلنغميكاني )وليم ىشمر( 0881إليي، ففي سنة 

ىذه النظرية، وعد "العمل من أجل تحقيقيا إستجابة لمتعاليم التوراتية"، ووضع كتابًا في  (1931
ذلك بعنوان "عودة الييود إلى فمسطين حسب النبوءات". وىكذا تعاضم التأييد حتى تمخضت تمك 

 .              (80)بإنشاء وطن قومي لمييود 0907عن الوعد الذؼ أطمقو بمفور سنة  التحركات النصرانية
أمريكية إلى أن الطمب بتأسيس "دولة  -، خمصت لجنة التحقيق األنجمو0996وفي سنة 

. وبالرغم من أن (88)ييودية" لم يكن جزءًا من التزامات إعبلن بمفور أو االنتداب البريطاني
(، إال أن وزارة الخارجية األمريكية أوصت بإنشاء 080الواليات المتحدة أيدت القرار المرقم )

وصاية لؤلمم المتحدة مع فرض قيود عمى اليجرة الييودية، وتقسيم فمسطين إلى مقاطعات 
زيادة دور ييودية وعربية منفصمة ولكن ليس دولتين. ، وذكرت بانيا تشعر بالقمق من احتمال 

مكانية فرض قيود من جانب الدول العربية المنتجة لمنفط  االتحاد السوفيتي في العالم العربي وا 
عمى إمدادات النفط إلى الواليات المتحدة، ونصحت بعدم التدخل األمريكي نيابة عن الييود. في 

ة تشعر بالقمق وقت الحق، مع اقتراب موعد مغادرة بريطانيا من فمسطين، أصبحت وزارة الخارجي
إزاء احتمال نشوب حرب شاممة في فمسطين حيث ىددت الدول العربية باليجوم تقريبًا بمجرد 
موافقة األمم المتحدة عمى قرار التقسيم. عمى الرغم من النزاع المتزايد بين العرب الفمسطينيين 

فقد قرر ترومان في والييود الفمسطينيين وعمى الرغم من موافقة وزارة الخارجية عمى الوصاية ، 
 .(83)نياية المطاف االعتراف بالدولة اإلسرائيمية

أيار/مايو  09تم إنياء االنتداب البريطاني عمى فمسطين رسمًيا في منتصف الميل ، 
، وفي تمام الساعة الرابعة عصًرا أعمن )ديفيد بن غوريون( قيام دولة )إسرائيل( وأصبح 0998

-0879) (89)القديم لمصييونية في بريطانيا )حاييم فايتسمان(أول رئيس وزراء. وأصبح الداعية 
أيار/مايو، إعترفت الواليات المتحدة بدولة )إسرائيل(،  02( أول رئيس لـ)إسرائيل(، وفي 0928

 .(82)وتبعيا االتحاد السوفيتي مباشرةً 
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، الذؼ فضل إنشاء  0907وبالرغم من أن الواليات المتحدة دعمت إعبلن بمفور لسنة 
 Franklin Delano)وطن قومي لمييود في فمسطين ، فقد أكد الرئيس )فرانكمين دؼ روزفمت(

Roosevelt)  (86  ) أن الواليات المتحدة لن تتدخل دون استشارة كل من  0992لمعرب في سنة
قام   ،الييود والعرب في تمك المنطقة. وبعد فترة وجيزة من تولي الرئيس )ترومان( ميام منصبو

، أنشأ )ترومان(  0996العديد من الخبراء لدراسة القضية الفمسطينية. وفي صيف سنة  بتعيين
لجنة حكومية خاصة برئاسة )ىنرؼ ف. جرادؼ(، مساعد وزير الخارجية، الذؼ دخل في 

، أعمن ترومان 0996مفاوضات مع لجنة بريطانية موازية لمناقشة مستقبل فمسطين. في مايو 
( نازح ييودؼ في فمسطين، وفي أكتوبر أعمن عمنًا دعمو 011111) موافقتو عمى توصية بقبول

، بحثت لجنة األمم المتحدة الخاصة المعنية بفمسطين 0997إلنشاء دولة ييودية. طوال سنة 
، 0997نوفمبر  89القضية الفمسطينية وأوصت بتقسيم فمسطين إلى دولة ييودية وعربية. في 

عروف أيًضا باسم قرار التقسيم( الذؼ يقسم التفويض )الم 080تبنت األمم المتحدة القرار 
عندما كان من  0998البريطاني السابق لبريطانيا العظمى إلى دولتين ييودية وعربية في مايو 

المقرر إنياء االنتداب البريطاني. وبموجب القرار ، ستبقى المنطقة ذات األىمية الدينية المحيطة 
 . (87)لدولية التي تديرىا األمم المتحدةبالقدس ىيئة مستقمة تحت السيطرة ا

 المتغيرات والظروف الدولية.  ياا:ثان
قبل راحل الصراع والمفاوضات عمى مدػ عقود مضت )إسرائيل( في جميع م طمبلم ت

صراع، إلنياء ال ة دولتيابييودي عترافالفمسطينيين اإل من )بنيامين نتانياىو( ئياعيد رئيس وزرا
ل ما تطمح اليو ك فيما كانتشرطًا أساسيًا لمتوصل إلى حل مع الفمسطينيين. وقد عده األخير 

، وبداية مفاوضاتيا مع العرب إنتزاع اعتراف 0973و 0967بعد حربي سنة من قبل )إسرائيل( 
منيم بحقيا في الوجود والعيش ضمن حدود آمنة، وكذلك كان مطمبيا عندما عقدت إتفاقيات 

، أو إتفاقية أوسمو سنة 0990، ومحادثات مدريد سنة 0979كامب ديفيد األولى سنة 
0993(88). 

درج مصطمح ييودية الدولة في مفاوضاتيا ومحادثاتيا مع الفمسطينيين تبدأت )إسرائيل( 
، وذلك في إطار البحث حول الحل النيائي. فجرػ 0999خبلل لقاءات كامب ديفيد الثانية سنة 

ى جانب آخر لمفمسطينيين، لكن من دون مطالبة الحديث عن تشكيل بيت قومي لمييود إل
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ستخدم وزير الخارجية األميركي األسبق )كولن  الفمسطينيين باإلقرار بييودية دولة )إسرائيل(. وا 

، كذلك فعل الرئيس األميركي السابق )جورج بوش( في 8110باول( تعبير الدولة الييودية سنة 
معيود وتنسيق متعارف عميو في المواقف ، في إطار تفيم أميركي 8113قمة العقبة سنة 

السياسية مع اإلسرائيميين. وأصر رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبق )آرييل شارون( عمى إستخدام 
، وىي السنة التي سن خبلليا الكنيست قرارًا يدعو إلى 8113تعبير الدولة الييودية خبلل سنة 

 .(89)ف فمسطيني تجاىوتعميق فكرة ييودية الدولة والعمل عمى إنتزاع موق
قبول الفمسطينيين بال تيممطالب يتطور حول( يسرائيماإلموقف )ال أخذ، 8119سنة  عدوب

تضحييودية دولة )إسرائيل(، و صفة  عمى  كمعالم ياجعمتاألربعة عشر التي  مطالبذلك في ال ا 
 ضرورة. الفمسطينيين بييودية )إسرائيل( إعتراف عدالسادس الذؼ  مطمبال سيماطريق،  ارطةخل

الواليات  حرصت في وقت جاء اعتراف نتانياىو بحل الدولتين تحت الضغط األميركيثم 
عقد بحجة أكثر من  حروب دامت سبلمي بعدعربي واإلالتقرب من العالمين ال عمىالمتحدة 

في تراجع  ووضع شرط اإلقرار بدولة فمسطينية، )نتنياىو( رفض وفي حينيامحاربة اإلرىاب. 
وقد أفصح عن موقفو يا االعتراف بييودية )إسرائيل(. منعن موقفو، تمبية الفمسطينيين شروط 

)باراك االمريكي بعد أيام من خطاب الرئيس  ( وذلكجامعة بار إيبلن)خطابو في ىذا في 
ميركي الذؼ وصفو البعض بأنو إعبلن أ 8119أوباما( في جامعة القاىرة في حزيران/يونيو 
 .( 31) لمتصالح مع شعوب الببلد العربية واإلسبلمية

صرار نتنياىو عمى إصداره ىو إنعكاس 8108ن إقرار قانون ييودية الدولة عام إ ، وا 
بمواقف إدارة حكومة الرئيس  أواًل:لمتغيرات جديدة حدثت عمى الساحة السياسية في العالم ترتبط 

التي تجاوزت الخطوط الحمراء لمحكومات األمريكية السابقة، (األمريكي الحالي )دونالد ترامب
ندفاعو باتخاذ قرارات جريئة أضرت بالعرب وقضيتيم القضية الفمسطينية، باعترافو بالقدس  وا 
عاصمة لـ)إسرائيل( وموافقتو عمى نقل السفارة األمريكية عمييا، وا عترافو موخرًا بضم الجوالن 

عطى القيادة اإلسرائيمية والكنيست إحساسًا بالحماية من أؼ ردود السورية إلى إسرائيل، كل ذلك أ 
فعل مؤثرة في العالم وخاصة بعد األحداث الجسيمة التي حمت بالمنطقة. ثانيا؛ تمادؼ )إسرائيل( 
في مواقفيا بسبب مواقف دول عربية وافقت عمى التطبيع في العبلقات مثل، مصر والمممكة 

العربية المتحدة ومممكة البحرين ودولة قطر، وتقديميا تتنازالت عن العربية السعودية واإلمارات 
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حقوق الفمسطينيين، وبتحالفيا ضمنيًا مع )إسرائيل( لمتغمب عمى مشكمة أخرػ سببيا تمدد النفوذ 
  (30)اإليراني في مناطق متعددة في المشرق العربي وفي اليمن

وط األميركية، خبلل مرحمة سعت وجاء اعتراف نتانياىو بحل الدولتين، تحت وطأة الضغ
فييا الواليات المتحدة إلى التقرب من العالمين العربي واإلسبلمي، بعد قياميا بشن حرب عمى 
عدد من دول المنطقة بحجة اإلرىاب. فبعد رفضو اإلقرار بدولة فمسطينية، اشترط في أول 

دية دولة )إسرائيل(. جاء ذلك تراجع لو، بضرورة تنفيذ الفمسطينيين شروطًا أىميا االعتراف بييو 
بعد عشرة ايام من خطاب الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما في جامعة القاىرة في 

 .(38)، الذؼ عده البعض بأنو إعبلن أميركي لمتصالح مع الشعوب العربية8119حزيران/يونيو 
  : إقرار قانون يهودية الدولة.اا ثالث

 أقرار القانون. -2
اإلسرائيمي قانونًا مثيرًا لمجدل وصف الدولة االسرائيمية بأنيا "دولة ييودية"، أقر البرلمان 

األمر الذؼ أثار غضب الجيات العربية. لذا ُعَد وضع القانون قضية مثيرة لمجدل من الناحية 
السياسية كونو يغمط حقوق اآلخرين، من ناحية أخرػ فإن بعض السياسيين الييود يعتبرون أن 

سسة لـ)إسرائيل(، كدولة لمييود في وطنيم القديم، ميددة وقد تصبح أقل أىمية، أو المبادغ المؤ 
 .(33)يعفى عمييا الزمن في المستقبل، فيذا القانون بمثابة حجر الزاوية لتمك الدولة

)بنيامين نتنياىو( رئيس وزراء )إسرائيل( حول الموضوع: "بعد مائة واثنين وعشرين قال
كة الصييونية الحديثة )ثيودور ىيرتزل( رؤيتو، بيذا القانون حددنا سنة من إعبلن مؤسس الحر 

المبدأ المؤسس لوجودنا". ينص قانون "الدولة القومية" عمى أن لمييود حقًا منفردًا في تقرير 
المصير القومي، ويضع العبرية لغة رسمية. وشدد القانون عمى أىمية "تطوير اإلستيطان 

"، رغم أنو من غير الواضح ما إذا كان ىذا يشير أيضًا إلى الييودؼ عمى أنيا قيمة وطنية
 . (39) اإلستيطان في الضفة الغربية التي تحتميا )إسرائيل(

 لماذا تم إنشاء هذا القانون؟. -1
بعد مناقشات مطولة واختبلف محتدم بين مؤيد  09/7/8108في ( 32)ُأقر القانون 

( بينيم نواب 22( عضوًا، وعارضو )68) النصاالسرئيمي، وأيد ومعارض من أعضاء الكنيست 
( بند تكرس الوجود الييودؼ، وتمنحو وحده "حق تقرير 02القائمة العربية. والقانون جاء في )
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المصير"، و"حماية شخصية دولة الشعب الييودؼ"، متخذًا ليا نشيد وعمم ورمز خاص، وعد 

الدولة قد "، و"عربية مكانة خاصة في الدولةالعبرية ىي المغة الرسمية لمدولة، مقابل "منح المغة ال
 .(36)تسمح لطائفة بما فييا أعضاء دين واحد أو قومية واحدة بإقامة مستوطنات ليم"

كما نص اإلعبلن عن ميمة حيوية لمدولة، بأن "تفتح أبواب الوطن عمى مصراعيو أمام 
انين العنصرية ويطمق كل ييودؼ في أؼ بقعة كانت في العالم"، عد ىذا الباب من أبرز القو 

العودة والجنسية، فيو يسمح "لمييود" فقط بالذىاب إلى فمسطين والحصول عمى  عميو قانون 
جنسيتيا دون شروط تذكر، بينما تنكر عمى الفمسطينيين ىذا الحق وىم الذين يعيشون ىناك منذ 

يجعل معظم ىذه  قرون. وفي تمك القوانين اإلسرائيمية تضاف غالبا كممة "ييودؼ"، األمر الذؼ
القوانين قوانين عنصرية عمى أساس الدين، وذلك ألنيا تربط بين تقديم الخدمات والمعونات 

    .(37)والمنح المالية وبين كون المستفيد الوحيد ييودياً 
ىذا القانون يقوم عمى ثبلثة أشياء كبيرة فييا بيان واضح ال لبس فيو عن كيفية رؤية  أن

 قادة الدولة الييودية الحالية لمببلد واألشخاص المتنوعين الذين يطمقون عمييا وطنيم: 
أواًل: ينص عمى أن "الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني" في )إسرائيل( "فريد 

يصف المؤيدون ىذا القانون )إسرائيل( بأنو "لحظة حاسمة". ويقول و وعمي لمشعب الييودؼ".
 منتقدوه: "إنو نظام عنصرؼ".

وىي لغة  -)إسرائيل(، وتخفيض المغة العربية ـثانيًا: تحدد المغة العبرية لغة رسمية ل
 إلى "وضع خاص". -يتحدث بيا العرب عمى نطاق واسع 

ية وا عتبارىا قيمة وطنية، وُتمزم الدولة بالعمل ثالثًا: أسس القانون إلنشاء مستوطنة ييود
 .(38)من أجل تشجيع وتعزيز تطويرىا

أجمعت األحزاب في ")إسرائيل(" في موقفيا عمى ييودية الدولة وعدت القانون، حجَر 
أساس في إقامة الوطن القومي لمشعب الييودؼ، وىي تحاول من خبللو تأصيل وجودىا من 
منطمق ديني قومي، األمر الذؼ جعل أىم صفاتو؛ العنصرية كونو إستيدف الوجود الفمسطيني 

، وعرضيم لخطر التيجير )الترانسفير(. حيث شددت معظم بنود 0998في أراضييم منذ سنة 
القانون عمى أن الرموز الييودية والصييونية ىي األساس في النشيد الوطني وعمم الدولة، مع 

لكل مواطن -منح األفضمية لمطابع الييودؼ عمى النظام الديمقراطي، عمى أن يضمن التشريع 
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راثو، وتكون الدولة صاحبة الحق في إقامة بمدات خاصة والحفاظ عمى ثقافتو وت -ودون تمييز
 .(39)بالمجموعات الدينية وأبناء القومية الواحدة

 تفسير قانوني للقرار.  -3
مرة أن )إسرائيل( ول وأل بشكل صريح اإلسرائيمي الجديد، نَص ” القومية“أن مشروع قانون 

 تأثيره وكداً يا لغة رسمية، مكونالمغة العربية  وضع وبذلك يمغيمشعب الييودؼ، لدولة  تعد
المبليين من النازحين الفمسطينيين في  بذات الوقت ُيعممو  ىناك، يينعمى العرب الفمسطين يسمبال

، فضبًل عن المواطنين (الدولة الييودية)ليس لدييم مكان رسمي في  أن ؛األراضي المحتمة
وأنو من المؤكد ن من الدرجة الثانية. نو مواطعمى أنيم الذين يعاممون بالفعل  يان فييالفمسطيني

  .( 91)في المستقبل القانون وضعيم أسوأ ذلكيجعل  سوف
عبر عن ىذا التفسير القانوني المحامي )دمحم دحمو(، والخبير في القانون اإلسرائيمي 
بالقول:"المشروع لقانون الذؼ أقرتو الحكومة اإلسرائيمية، يتضمن لغة صريحة، وألول مرة، بأن 

رائيل( ىي دولة الشعب الييودؼ، عممًا بأن القوانين الموجودة تنص عمى أن )إسرائيل( دولة )إس
ييودية، وىناك فرق بين العبارتين".كما أوضح أن "دولة ييودية" يعني أنيا دولة ليا صفة 
ييودية، أما دولة الشعب الييودؼ فيي تعني أنيا دولة لمييود فقط، وىذا خطير جدًا ولو تأثيراتو 

من جدة مستالقانون أمور ىذا يترتب عمى  وقد. (90)عمى األقمية العربية الفمسطينية في )إسرائيل(
مغة ال ى جانبكانت السيما وقد لغة رسمية، ونيا إلغاء المغة العربية ك ثليا، محدوث مكنالم

اإلنجميزية وصارت المغة تم إلغاء  0998سنة بعد و أيام االنتداب، منذ ن ان رسميتتالغ االنكميزية
   (98).العربيةالى جانب المغة المغة العبرية لغة رسمية 

كانت أولى ردود االفعال الفمسطينية أن قام أعضاء الكنيست من الفمسطينيين بتمزيق 
نسخ من القانون، حالما تم تمريره، وعمى إثر ذلك تم طردىم من قاعة الكنيست، عندىا صرخ 

منيم بوجو نتنياىو، قائمين: "لقد صنعت قانون أبارتيايد، إنو قانون عنصرؼ". أشرت ىذه  إثنان
الحادثة أمرين أواًل: أن الديمقراطية إذا تعارضت مع المصالح والثوابت اإلسرائيمية فالمرجح أن 
تنحى الديمقراطية ويؤسس وفق الثوابت، والمؤشر اآلخر: ىو مدػ االستخفاف بالطرف 

 .(93)ميما بمغ الفمسطيني
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 ي في فلسطين.سكان: أثر العامل الاا رابع

يعد العامل السكاني من العوامل التي أثرت في واقع العرب والييود في فمسطين عمى 
السواء، وقد حدثت تقمبات في أعداد السكان ىناك خاصة مع بدء اإلحتبلل اإلسرائيمي لفمسطين 

رجية الى فمسطين والتيجير القسرؼ لمفمسطينيين الى وكان ليا أسباب، أىميا اليجرة الييودية الخا
تبعت الحركة الصييونية في ذلك وسيمتين لتحقيق غاياتيا؛ تمثمت األولى خارج فمسطين، و  ا 

بحق أصحاب  بجذب ييود العالم إلى فمسطين وتقديم الدعم الكامل ليم، وفي المقابل إرتكبت
، وعميو يبقى عامل األرض الشرعيين مجازر عديدة لدفعيم إلى اليروب خارج وطنيم فمسطين

اإلسرائيمي ومستقبمو،  –المتغير السكاني من العوامل الميمة التي تؤثر في الصراع الفمسطيني
عقدت مراكز األبحاث  وستبقى محط إىتمام كل األطراف المعنية، ونظرًا ألىمية الموضوع

اإلسرائيمية عشرات الندوات لتوصيف واقع الصراع الديمغرافي في فمسطين وآفاقو، وصواًل إلى 
تييئة الظروف لقمب الميزان الديمغرافي لصالح المستوطنين الييود  تسجيل توصيات من شأنيا

 .(99)في نياية المطاف
سطين تتحدث الدراسات عن التحوالت التي أصابت المجموعات السكانية عمى أرض فم

، حيث لم تكن تتعدػ نسبة 0998بعد الحرب العالمية األولى وقبل إعبلن دولة )إسرائيل( سنة 
حسب تقدير الدولة العثمانية آنذاك، ثم  0909% سنة 8الييود من إجمالي سكان فمسطين 

بدأت أعداد الييود بالتزايد في مرحمة االنتداب البريطاني بسبب موجات اليجرة إلى أن وصمت 
%، ويوضح الجدول التالي تطور نمو سكان فمسطين ونسبة 30إعبلن دولة )إسرائيل(  عشية

 .(92)(0الجدول رقم ) :0998 -0909 بين عاميالعرب إلى الييود 
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  اليهود السكان  العرب السكان  

 اليهود نسبة العدد العرب نسبة العدد السكان مجموع السنة

1914 689.775 634633 92% 55.142 8% 
1918 694000 644000 92.8% 50000 7.2% 
1922 757182 673.388 88.9% 83.794 11.1% 
1931 1.039.821 861.211 83.14% 178610 16.86% 
1944 1.739.624 1.210.922 69.6% 528.702 30.4% 
1947 1.977.626 1.363.387 69% 614.239 31% 
1948 2065000 1.415.000 68.5% 650000 31.5% 

 
السكان العرب تراجعا في  ت نسبةلييود في حين شيدفي نسبة اويبلحع من الجدول الزيادة 

الى  حتى بمغت نسبة الزيادة عن طريق اليجرة الييودية 0998و 0909بين عامي المدة 
واستمر  .ىناكي سكانمما أثر عمى التركيب ال مقابل التيجير القسرؼ لمعرب، %،37 فمسطين
حتبلل الضفة الغربية وقطاع غزة، فتم طرد ما يقرب 0967سنة بعد حرب حتى الحال  ، وا 

 (96).0979ألف من السكان الفمسطينيين حتى سنة  (961)
وقد أشارت اإلحصائيات الصادرة عن مكتب اإلحصاء الفمسطيني بدمشق بأن مجموع 

بنحو  8118قدر عددىم أواسط سنة  0998ّجروا في سنة البلجئين الفمسطينيين الذين ىُ 
بناء عمى تقارير األونروا،  8112مميون سنة  (9.2)الجئًا، وارتفع العدد إلى  (1.336,397)

كان المبرر األساسي لنظام  .بيد أن ىناك تقديرات أخرػ تصل إلى خمسة مبليين الجئ
 .(97)ر الييودؼ كّمًا ونوعاً في )إسرائيل( في ذلك ىو ضمان سيطرة العنصاالحتبلل 
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إستمر المعيار الديموغرافي لصالح اإلسرائيميين حتى األلفية الثالثة إذ أخذ الميزان 
السكاني يرجح لصالح الفمسطينيين فأخذت نسبة الزيادة السكانية الفمسطينية تزيد عن مثمتيا 

نحسار اليجرات الييودية نسبياً  فأصبحت المواجية عمى . الييودية بسبب الزيادة الطبيعية، وا 
 ةالطبيعي ةالسكاني ةدابصورة جمية في معدل الزي ضحتت جانبينالصعيد الديموغرافي بين ال

 .في صفوف الييود (%8)تجاوز ت م، بينما ل(%9) نسبة الزيادة حيث تجاوزت ينمفمسطينيل
نسبة المواليد السمطات الفمسطينية تاريخيًا شجعت  وبحسب ما تناقمو الُكتاب االسرائيميون أن

، من الداخل العالية بين السكان العرب كوسيمة لتقويض الدولة الييودية بالوسائل الديموغرافية
وىكذا، إعتبر كل من العرب والييود وجود أسر كبيرة واجب وطني خبلل العقود األربعة األولى 

  .(98)لنشأة )إسرائيل(
بين الكتاب والباحثين الفمسطينيين والييود عمى السواء بأن  شبو إتفاق وعميو أصبح ىناك

تجاه  المشكمة القادمة بين الجانبين ىي ديموغرافية بسبب إرتفاع معدل نمو الفمسطينيين، وا 
موضوع السكان  كون أصبح من غير المفاجئ أن ي عميوو  .(98)اإلسرائيميون نحو فقدان أغمبيتيم

القصير  بعدينال فيالبمد الداخمية  أوضاعكمن في ذؼ يأثره ال ليًا في )إسرائيل(، بالنظر إلىدج
تزايد  يتوقع الباحثون بأنو في حال إستمر من ثمو  .(21)شؤون الخارجيةتأثيره عمى الوالطويل وفي 

معّدالت نمو المجتمع الفمسطيني ولم يرتفع معدل نظيره اإلسرائيمي، سيغمب ميزان الديموغرافية 
مبليين بالضفة والقطاع والداخل  7.09ببل شك لصالح الفمسطينيين، إذ سيبمغ عددىم 
قد أكدت ىذه اإلحصائية  .مميون فقط 6.87الفمسطيني والقدس، في حين سيكون عدد الييود 

رة التصريحات الصادرة مؤخرًا عن كبير الديموغرافيين اإلسرائيميين، البروفيسور )سيرجيو األخي
ديبل فيرغوال( من الجامعة العبرية في القدس، والتي قال فييا إن نسبة الييود الحالية في فمسطين 

يخص وفيما  .بالمئة، إذا ما تم ضم قطاع غزة والجوالن والضفة لمحسابات 21التاريخية أقل من 
وبحسب تحميل خاص نشره "الخميج أونبلين" سابقًا بعنوان ")إسرائيل( تخسر الحرب  -القدس

جاء أن اليجرة العكسية الداخمية في دولة اإلحتبلل اإلسرائيمي تكون  -الديموغرافية في القدس"
من القدس باتجاه مدن المركز مثل تل أبيب وما حوليا، األمر الذؼ سيؤدؼ مع الوقت إلى 

بية فمسطينية كبيرة في المدينة المقّدسة، وأن يتغير تركيب السّكان بشكل ممحوظ، فيبقى ىناك أغم
قتصادية منخفضة إذ  .الفئات المتدينة من الييود وتحديدًا تمك التي تنتمي لطبقة إجتماعية وا 

 يشير التقرير األخير لدائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيمية إلى أن مدينة القدس سجمت سنة
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إسرائيمي، وىو عدد  7911أكبر عدد في ميزان اليجرة السمبية؛ فقد رحل في ىذا السنة  8103
في  مشابو لمسنوات السابقة، وىو مرشح لمزيادة مع ازدياد التوتر السياسي في المدينة

8107(20). 
ما تقدم فإنو ليس من الغرابة ان تقوم فكرة تيجير الشعب الفمسطيني من أرضو  اثرعمى و 

عمى الى خارج البمد، وتيجير الييود من أرض الشتات التي يقيمون فييا وفق المبدأ الصييوني 
 فمسطينيينل ممكية األرض من التحويو  لّم شمل المنفيين، وتوطينيم في فمسطين،“الداعي الى 

بة عن فمسطين و صفة العر  الغاء، و لمييود الجديدة رغبةال حسبالبمد  تشكيلادة الى الييود، وا ع
قامة دولة  اخرػ واستبداليا ب اتيا العربية االصيمةصفوضح وتغيير المعالم التي ت ييودية، وا 

  .(28)”دولة الييود“صييونية عنصرية خالية من أؼ شعب آخر، ويطمق عمييا اسم 
من النتائج الميمة التي تتمخض عن الصراع الديمغرافي بين العرب الفمسطينيين والييود 
ومستقبمو تنبئ في بعض جوانبيا أنيا في صالح العرب في المدػ البعيد، سيما إذا أخذنا بعين 
اإلعتبار معدالت النمو العالية بين العرب مقارنة بمثيبلتيا بين الييود، فضبًل عن تراجع أرقام 

ليجرة الييودية باتجاه فمسطين المحتمة، بفعل تراجع عوامل الجذب المحمية لمييود إلى فمسطين ا
المحتمة في المقام األول، في حين أنو ال توجد عوامل طاردة لمييود باتجاه فمسطين المحتمة من 
 الدول األوروبية والواليات المتحدة األميركية، خاصة وأن أكثر من نصف مجموع الييود في
العالم موجودون حاليًا في دول أكثر جذبًا من االقتصاد اإلسرائيمي، مثل الجالية الييودية في 

( مبليين ييودؼ، وبالمقابل يشعر معظم الييود اإلسرائيميين بأنيم 2.6الواليات المتحدة )
 يشتركون في مصير مشترك مع الييود األمريكيين ويعتقدون أن الييود األميركيين لدييم تأثير

، وىنا قد يكون صمود الفمسطيني فوق أرضو العامل األىم في (23)جيد عمى الشؤون اإلسرائيمية
الصراع المذكور، خاصة وأن الحركة الصييونية و)إسرائيل( اعتمدت فكرة التيجير القسرؼ 
)الترانسفير( لمعرب الفمسطينيين مدخبًل أساسيا من أجل تحقيق التفوق الديمغرافي في المدػ 

 .(29)دالبعي
وبالقابل فقد حذرت قيادات ييودية في الواليات المتحدة التي يعيش فييا نحو ستة مبليين 

من  8117ييودؼ في مؤتمر "مركز تخطيط الشعب الييودؼ" الذؼ عقد في القدس المحتمة سنة 
خطورة تيجير ييود أميركا الشمالية إلى )إسرائيل( ألن وجود الييود في شمال أميركا يحقق 

 .(22)ة )إسرائيل( بسبب نفوذىم في مؤسسات ودوائر صنع القرار في واشنطنمصمح
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                                                     .الدولة بيهودية الفلسطيني اإلقرار تبعات: خامساا 

إن إقرار مشروع قانون أساس ييودية الدولة، يفرض واقعًا جديدًا؛ فيو يخبر أن األدوات 
اإلسرائيمية القديمة والممارسات السابقة لمفصل العنصرؼ، لم تعد كافية، بحيث صار من 
الضرورؼ لدػ الييود تحويل إجراءاتيم إلى قانون دستورؼ لتثبيت مبدأ الفصل. فبعد سبعين سنة 

ل وا عبلن الدولة العبرية، ظيرت الحاجة لدييم إلى تشريع عام ينظم السياسات من اإلحتبل
فمثل ىذا التحول فرضتو الضغوط الناتجة عن وجود مجموعتين ليما  .اإلسرائيمية القادمة

تأثيرىما داخل المجتمع اإلسرائيمي؛ وىما: الفمسطينيون مواطنو )إسرائيل( من جانب، 
 .(26)نب اآلخروالمستوطنون الييود من الجا

ىناك أسباب موضوعية تمنع الفمسطينيين من القبول بقانون ييودية الدولة، بالرغم من 
إشتراط الحكومة اإلسرائيمية الحالية، وبالرغم من الدعم األميركي ليذا الشرط، ومطالبة الواليات 

بأن )إسرائيل( ىي بضرورة تحقيقو، إال أن الفمسطينيين أدركوا أن اإلقرار  المتحدة الفمسطينيين
الدولة القومية لمشعب الييودؼ، يعد شرطًا تعجيزيًا، وعقبة كبيرة أمام التوصل إلى السبلم، وىو 
يعكس التشدد الذؼ تتبناه الحكومة اإلسرائيمية اليمينية الحالية، ويؤكد عدم صحة نيتيا لمتوصل 

 .(27)إلى حل مع الفمسطينيين عمى اإلطبلق
ين في األراضي الخاضعة لمسيطرة اإلسرائيمية، الذين يشكمون بالنسبة لمعرب الموجود

ُخمس مواطني )إسرائيل(، فإن القانون الجديد )قانون الدولة الييودية( كان صفعة في الوجو. 
بأخذ نسخ من مشروع القانون ( 28)عندما ُأقر، فما كان من أعضاء البرلمان العربي اال أن قاموا 

وىتفوا في داخل الكنيست )البرلمان اإلسرائيمي(، الفصل العنصرؼ، وقال )أيمن عودة(، زعيم 
تحالف األحزاب العربية والموجود حاليا في المعارضة، في بيان: "إن )إسرائيل( أقرت قانون 

ثانية". وقف ىؤالء الفمسطينيون التفوق الييودؼ وأخبرتنا أننا سنكون دائًما مواطنين من الدرجة ال
ومعيم بعض الييود األميركيون الميبراليون والعديد من اإلسرائيميين من اليسار، وشجبوا القانون 
بإعتباره عنصريًا، وغير ديمقراطي. ووصف )يوىانان بميسنر(، رئيس معيد )إسرائيل( 

لجديد "مثير لمجدل واإلنقسام" لمديمقراطية غير الحزبي الذؼ يتخذ من القدس مقرا لو، القانون ا
 .(29)و"إحراج غير ضرورؼ لـ)إسرائيل("

كما وثقت جمعية الحقوق المدنية في )إسرائيل(، وىي منظمة إسرائيمية لحقوق اإلنسان، 
وىي من المجاميع التي ترددت أصواتيم وأظيرت نوعًا من التعاطف واإلنصاف وأقرت بجزء من 

واالختبلفات االجتماعية واالقتصادية عمى األرض، وأوضحت الحقيقة، ووصفت التمييز الواضح 
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أكثر من  -التخطيط الحضرؼ، واإلسكان، والبنية التحتية، والتنمية االقتصادية، والتعميم-أن 
نصف األسر الفقيرة في )إسرائيل( ىم من العرب، والبمديات العربية ىي األشد فقرًا في 

ة(. وفي ذات الرأؼ نشر معيد )إسرائيل( لمديمقراطية، )إسرائيل(، طبقًا )جمعية الحقوق المدني
القول أن العرب اإلسرائيميين يعاممون "بالعداء وعدم الثقة" وأن "شرائح كبيرة من الجميور 

 .(61)اإلسرائيمي ترػ األقمية العربية كطابور خامس وتيديد سكاني"
ول: إن القانون الييودؼ الشاكمة أورد )مردخاؼ كريمنيتزر( من المعيد ذاتو الق ىذهوعمى 

كأداء بشأن "الطموح الصييوني بتشكيل مجتمع عادل قائم عمى قيمة المساواة موضع تساؤل". 
ويقول )تشيمي شاليف( من صحيفة ىاآرتس إن القانون "كراىية ومدمرة ومسببة لمخبلف وال لزوم 

 .(60)ليا" 
ال يقول فقط ليم أن  أما بالنسبة لئلسرائيميين من اصول عربية، فإن ىذا اإلعبلن

)إسرائيل( ىي موطن الييود التاريخي، وىو جزء أساسي من األيديولوجية الصييونية لوجود 
الدولة الييودية. بل يذىب ىذا الفريق أبعد من ذلك إلى الحالة التي ال لبس فييا أن الييود فقط 

لمييود وحدىم ليم الحق الحصرؼ في "تقرير المصير" داخل )إسرائيل(. بمعنى آخر، يحق 
تحديد نوع الدولة والمجتمع الذؼ يعيشون فيو. وىذا يعني أن غير الييود، من المواطنين 
الفمسطينيين في )إسرائيل(، من المسممين ومن المسيحيين، ال يحق ليم التمتع بنفس الحقوق. 

ىذا ويقول مؤيدو ىذا الرأؼ: إن لمييود الحق في مكان معين خاص بيم مثمما لآلخرين، وأن 
 .(68)المبدأ في القانون يعد ضرورة لضمان بقاء )إسرائيل( تحت السيطرة الييودية

قرارىم  قبوليممن جانب آخر يرػ الفمسطينيون أن  ييودية الدولة يعني مساعدة قانون بوا 
)إسرائيل( عمى تثبيت مقولتيا الخاطئة تاريخيًا ويمنحيا فرصة لمتمادؼ مستقببًل، فالبلجئون 
نكار الحق. كما أن اإلقرار  الفمسطينيون منتشرون في أرجاء العالم يعانون من القير والغربة وا 

، ويعفي 0967ي ُأحتمت سنة الفمسطيني يعني التنازل عن حقوقيم في أراضييم بما فييا الت
)إسرائيل( من تحمل أية تبعات أخبلقية أو قانونية. وما يمفت النظر أن ـ)إسرائيل( لم ُتَثِبت حدود 
دولتيا حتى اآلن، ويعد ىذا سببًا آخر من أسباب عدم إمكانيتيا في وضع دستورىا حتى اليوم، 

الدولية. فـيي دولة متأثرة بالفكر الديني التي أيدتيا قرارات الشرعية  0967أو اإلقرار بحدود سنة 
 تيجيرمل ًا جديداً يفتح باب آخر ضعالصييوني التوسعي. من جية ُأخرػ أن اإلقرار بو يؤسس لو 

، والذين يشكمون ربع سكان )إسرائيل( تقريبًا ويحممون الجنسية ثمانية وأربعينفمسطينيي ل المبرمج
 . (63)اإلسرائيمية
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 يهودية الدولة اإلسرائيلية وماآلت القضية الفلسطينية  
ردنية عمى لسان جورج ظريف حول مخاطر االقرار بالقانون كتبت جريدة "الرأؼ" األ

إن إقرار الكنيست ليذا القانون يعد "تكريسا لنظام الفصل العنصرؼ والتطيير "الييودؼ وقالت: 
العرقي )األبارتيايد( الذؼ أخذت بو األقمية البيضاء في جنوب أفريقيا ومارستو )إسرائيل( ضد 

ن "من اإلجراءات التي تقوم بيا الصييونية العالمية والحكومة وأضاف، أن القانو  ."الفمسطينيين
اإلسرائيمية منذ إنشاء )إسرائيل( وحتى يومنا ىذا في ضوء تحقيق مرامييا في مصادرة أمبلك 

كما أشار إلى  وأراضي الفمسطينيين وتيجير قسرًا بحجة أن لمييود حقا في تقرير مصيرىم،
وبذلك ألغى  ."في وضع القدس وضميا كميًا لـ)إسرائيل(خطورة أخرػ تكمن في القانون تتمثل 

القانون كل أمل في تحقيق السبلم بين الفمسطينيين واإلسرائيميين، كما إستبعد أؼ فرصة لمتعايش 
  .(69)بدأ نتنياىو يصعد بسببو شروطوف، يمبين

أن مدعيًا إعبلمية تحريضية،  ةحمم قادمعركة قوية، و  ة بدأ بشنحكومال وميشكت وبعد
: "حين يعترف بالقولدليل عمى إستعدادىم لمسبلم، مؤكدًا وحده إعتراف الفمسطينيين بـ)إسرائيل( 

شركاؤنا يقصد الفمسطينيين بـ)إسرائيل( كدولة ييودية سيكونون مستعدين لمسبلم"، مضيفًا: "أنو 
ما ىو و إلى سيرغم الفمسطينيين عمى االعتراف بـ"ييودية )إسرائيل(" أؼ بالقوة، بل ذىب نتنياى

من ذلك، إذ قال الحقا لصحيفة ")إسرائيل( اليوم": "نحن ال نريد لمعرب أن يكونوا أخطر 
 .( 62)"مواطنين وال رعايا لنا

، وأتت بنوده لتوكد ما اعتبرتو (98عرب الـ)يبدو القانون وكأنو يستيدف فمسطينيي 
الكبرػ" عاصمة لدولة الشعب الييودؼ وتعزيز  القدس" لمييود، وأن تقرير المصير )إسرائيل( حق

بينما إعتبرت المجموعات الوطنية و"القائمة المشتركة" التي تضم  العبلقة مع ييود الخارج،
مديمقراطية، ويحمل النواب العرب الممثمة بالكنيست "قانون الييودية" قانونًا إستعماريًا مناىضًا ل

الفمسطينيين برفع مستوػ وسائميم بعض  طالبسمات نظام الفصل العنصرؼ )االبارتيايد(، كما 
القانون  تجريمإتفاقيات أوسمو، و  ب السمطة الفمسطينية مننسحاباتباع وسائل إجرائية اخرػ مثل إ

نشاط الييود إلى  ذلك إلى مد ميدوي يابكامموقضيتيم  ينلفمسطينياتصفية  برركونو يوفضحو 
قامة وطن قومي لمييودفمسطين التاريخية و  فمم يبقى والوضع ىكذا لدػ آخرين؛ سوػ  فييا. ا 

عرض البدء بضرابات، و اإلعتصامات و إلمظاىرات واعتمد اليواسع نضال جماىيرؼ بالشروع 
 .(66)يةعالمالمحافل ال فيمجددًا الفمسطينية القضية 
 
 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/e4cb0af6-c967-47cb-a180-d8e1ad7225bf
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/e4cb0af6-c967-47cb-a180-d8e1ad7225bf
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
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 خاتمة
تي، بعد أكثر من سبعين استنتاجات معينة وتوصيات نجمميا في اآلتوصل البحث الى 

سنة من تأسيس دولة )إسرائيل( أقرت قانون ييودية الدولة االسرائيمية، الذؼ دارت حولو الكثير 
من الشبيات، وانتقدتو أطراف عربية، وحتى أطراف ييودية ليبرالية ويسارية من داخل اسرائيل 

بلب عمى الديمقراطية التي طالما تغنت بيا )إسرائيل(، وكذلك متجاوزًا ووصفتو باالنتكاسة واالنق
كل االتفاقات الدولية لحل القضية الفمسطينية، والمساعي التي تم اإلتفاق عمييا في طرح 

  .موضوع حل الدولتين
يأتي القانون بصيغتو العنصرية، بعد قرابة شيرين من نقل السفارة األمريكية إلى القدس 

، وا عبلن الرئيس األمريكي دونالد ترمب المدينة عاصمة لـ"إسرائيل"، وفي ظل الحديث المحتمة
  عن حمول إقميمية ودولية تستثني القدس، باعتبارىا ممتقى االديان الثبلثة.

يفضي القانون الى تعديل، وىو أن الدولة ىي دولة لمييود فقط، وليست لجميع مواطنييا، 
يتوج عشرات القوانين العنصرية التي تميز ضد كل من ىو غير وىذا األمر ليس جديدًا النو 

ييودؼ، ويقنن وضعًا عنصريًا قائما منذ زمن، ويكشف من زيف االدعاء بأن الكيان اإلسرائيمي 
 .دولة ديمقراطية

وواقع األمر أن دولة االحتبلل اإلسرائيمي ىي البمد الوحيد الذؼ يعتمد العنصرية تجاه كل 
ة نقاء الدولة التي تقوم عمييا فكرة "ييودية الدولة" تعني الغاء حقوق فمسطينيي غير الييود، وفكر 

وتمييد لحل الترانسفير جديد، أؼ طرد كل الفمسطينيين من مسيحيين ومسممين، كما  0998
الصادر عن الجمعية العامة  099سيؤدؼ ىذا القانون إلى إنياء حق العودة نيائيا حسب قرار 

  والذؼ يقر بعودة البلجئين وتعويضيم. 0998ديسمبر/كانون األول  00لؤلمم المتحدة في 
كما سيترتب عمى القانون الجديد بعض األمور المزمع استكماليا، مثل إلغاء مكانة المغة 
العربية باعتبارىا لغة رسمية، حيث كانت المغتان العربية واإلنجميزية لغتين رسميتين أيام 

 اء اإلنجميزية وصارت المغة العبرية لغة رسمية مع العربية.تم إلغ 0998االنتداب، ثم بعد 
القانون يسرق األرض بدافع ديني متعصب، مغمفًا برداء قومي عنصرؼ يستيدف 

، وييدف إللغاء اليوية العربية، والحقوق 98الفمسطينيين في األراضي الفمسطينية المحتمة عام 
 ر والعنصرية.الجماعية لمشعب الفمسطيني، ويعرضيم لخطر التيجي

ويؤكد القانون الخطر الوجودؼ الذؼ يواجو ما يقارب مميون ونصف عربي فمسطيني في 
األراضي المحتمة، فيو يؤسس لفوقية ييودية عمى ضوء تشريعات جديدة في "إسرائيل"، مع 
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 يهودية الدولة اإلسرائيلية وماآلت القضية الفلسطينية  
ىذه  وحرمانيم من أؼ امتيازاتيم التشريعية. وأبرز 98إقصاء المكانة القانونية لفمسطينيي 

القوانين العنصرية قانونا العودة والجنسية المذان يسمحان "لمييود" وحدىم بالذىاب إلى فمسطين 
فضبًل عن  .والحصول عمى جنسيتيا دون شروط يذكر، بينما تنكر عمى غيرىم ىذا الحق

مشروع قانون قدمو وزراء في اليمين اإلسرائيمي المتطرف لمتخمص من األحزاب العربية في 
 .تالكنيس

يواجو الكيان اإلسرائيمي مشكمة ديمغرافية وىي أن ىناك ىجرة عكسية من الكيان. 
 -التي يعيش فييا نحو ستة مبليين ييودؼ-وبالمثل، حذرت قيادات ييودية في الواليات المتحدة 

من خطورة تيجير ييود أميركا الشمالية إلى  8117في مؤتمر عقد في القدس المحتمة عام 
ودىم في شمال أميركا يحقق مصمحة إسرائيل بسبب نفوذىم القوؼ في مؤسسات إسرائيل ألن وج

ودوائر صنع القرار في امريكا، وىذا أمر ميم ألن التحالف مع القوػ الكبرػ وضمان دعميا من 
 ثوابت المشروع الصييوني.

الحديث عن ييودية الدولة بيذا الشكل السافر يرتبط بعدة أسباب، يأتي عمى رأسيا 
لجانب العربي وانقسام الصف الفمسطيني، غير أنو توجد عوامل أخرػ ميمة يتصل ضعف ا

بعضيا بالمجتمع اإلسرائيمي مثل تزايد الشعور بالقمق جراء التفوق الديمغرافي الفمسطيني، 
مع قضايا الصراع، وارتفاع وزن المقاومة الفمسطينية،  0998وتصاعد تفاعل فمسطينيي 

   االعتراف بالدولة الفمسطينية.وتصاعد االىتمام الدولي ب
يجب التأكيد عمى توصية ميمة أن مواجية ىذه اليجمة الصييونية االستعمارية تتطمب 
لى أن يتحقق ىذا  إنياء االنقسام الفمسطيني وتحقيق التضامن العربي، فالقوة ال توقفيا إال القوة وا 

تمسك بالثوابت الوطنية أال نتوقف عن المساىمة في دعم األعمال التي تسيم في ال يجب
التاريخية والقانونية لمشعب الفمسطيني، وعمى رأس ىذه األعمال تأتي ميمة توعية األجيال 
الجديدة التي نشأت في حقبة اليزيمة وىيمنة االستبداد وخضعت لمتحريف السياسي والتثقيف 

الصراع، والدفاع عن المكثف بالطبيعة العنصرية واالستعمارية لدولة االحتبلل، وكذلك بأبجديات 
  .المقاومة بكافة أشكاليا وتعزيز شرعيتيا جماىيريًا ودوليًا وا عبلمياً 
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 الهوامش والمصادر
يديولوجية تعبر عن رغبات وطموحات الشعب الييودؼ في العصر الحديث وفي  (0) اسم لحركة وا 

وكان أول من استخدم ىذا المصطمح  ة.مقدمتيا "العودة" إلى"أرض إسرائيل"، عمى حّد تعبير ىذه الحرك
(، مقتبسا المصطمح من كممة "صييون" 0937 - 0869المفكر والكاتب الييودؼ نتان بيرنبويم )

لئلشارة إلى الحركة المتجددة التي تؤيد "عودة" الشعب الييودؼ الى فمسطين وتحقيق أحبلمو وُأمنياتو، 
وقد تعرضت الحركة الصييونية إلى عدة  (والتي أطمق عمييا اسم "محبو صييون" )حوففي تسيون 

والصييونية العممية والصييونية السياسية  الصييونية الدينية انقسامات، فظيرت تيارات متنوعة ومنيا
 . وغيرىا 

.  متاح 8181يناير  09مدار بتاريخ  المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية"الصييونية"، مقال نشره 
  عمى الرابط،

              https://www.madarcenter.org/ الصييونية-81/المصطمحات-موسوعة  
 الجزيرة شبكة عمى منشورييودية الدولة" ال تعرف من ىو الييودؼ، مقال ماضي،" الفتاح عبد (8)

  متاح عمى الرابط، االعبلمية

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/11/30-ييودية-دولة-ال/
  تعرف-من-ىو-الييودؼ
(3)

 
Sari Nusseibeh, "Why Israel can't be a 'Jewish State'".  

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/09/201192614417586774.ht

ml  

(4)
 
Daniel J. Elazar, " Jerusalem Center for Public Affairs",  

http://www.jcpa.org/dje/articles2/isrjewstate.htm  
ب ابو الصييونية السياسية قميصحفي نمساوؼ مجرؼ وكاتب مسرحي، وناشط وكاتب سياسي، ( 2)

ة أسبغت عمى الييود صفة القومية المؤسس الحقيقي لمحركة الصييونية كحركة سياسييعد الحديثة، و 
وعارضت اندماج الييود باوطانيم االصمية ودفعتيم لميجرة الى  ،ونادت بحل لممشكمة الييودية ،واالنتماء
زاعمة ان ليم حقوقًا تاريخية. شكل ىرتزل المنظمة الصييونية وشجع اليجرة الييودية إلى  ،فمسطين

لرغم من أنو توفي قبل إنشائيا، فضبًل عن كونو ال يتكمم فمسطين في محاولة لتشكيل دولة ييودية. با
العبرية ولم يزور فمسطين في حياتو. دعاء جمال، من ىو تيودور ىرتزل "أب إسرائيل" ومؤسس الحركة 

 ،، عمى الرابط31/6/8109الصييونية؟، مقال منشور بتاريخ 
 https://www.baladnaelyoum.com/news/5d1926c8a24321206d683302خا/

https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1700-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/1700-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.madarcenter.org/موسوعة-المصطلحات/80-الصهيونية
https://www.madarcenter.org/موسوعة-المصطلحات/80-الصهيونية
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/11/30/يهودية-دولة-لا-تعرف-من-هو-اليهودي
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/11/30/يهودية-دولة-لا-تعرف-من-هو-اليهودي
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/09/201192614417586774.html
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/09/201192614417586774.html
http://www.jcpa.org/dje/articles2/isrjewstate.htm
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 ةالصييوني-الحركة-ومؤسس-إسرائيل-أب-ىرتزل-تيودور-ىو-رجي/من

(6)  Nusseibeh, op.cit.       
(7)

  
Daniel J. Elazar,  Jerusalem Center for Public Affairs,  

http://www.jcpa.org/dje/articles2/isrjewstate.htm  
 االنباء وكالة نشرتو مقال ،"إسرائيل؟ دولة بييودية اإلقرار الفمسطينيون  يرفض لماذا" الحسيني، سنية (8)

 الرابط، عمى متاح 9/9/8106 بتاريخ وفا الفمسطينية
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=25Snsda688834089009a25Snsd    

  المصدر نفسو. ( 9)
في  من أكبر أغنياء الييـود (Hirsch de Maurice, Baronيعد البارون مورس دؼ ىيرش )( 01)

ولد ىيرش في . عشر الذين أبدوا عطفا عمى أحوال الييود السيئة في شرق أوروبا وروسياالقرن التاسع 
تمقى ىيرش تعميمو في ميونخ ثم بروكسل وكان ، 0830ميونخ في ألمانيا في التاسع من كانون أول 

ض وتجار في بع ليعيشوا حياة طبيعية كمزارعين البارون مقتنعا بضرورة إنقاذ الييود من حياة الجيتو
الدول كالواليات المتحدة األمريكية واألرجنتين. وبدأ بتقـديم المسـاعدات المساعدات لمبؤساء من الييود، 

 مورس) الييودؼ البارون  جرار، جيود فريد مروان فأسس مدارس حرفية وزراعية لتدريب الييود الروس.
 سمسمة) اإلسبلمية الجامعة وروسي، مجمة أوروبا شرق : في معاناة الييود تخفيف في( ىيرش دؼ

 .916ص األول، العدد عشر، السابع المجمد( اإلنسانية الدراسات
 السابق. المصدر ماضي، (00)
 في اإلصبلح عيد وفاتح لبلىوت، وأستاذ وقسيس، ألماني، راىب( 0296 -0983) لوثر مارتن( 08)

 (92) من المؤلفة الشييرة رسالتو 0207 سنة نشر. الغفران لدػ البابوية صكوك عمى اعترض أوروبا،
 فكر مقومات أبرز ؛"لمخطيئة الزمني العقاب" من الحل في البابا وسمطة التحرير ببلىوت تتعمق نقطة
 خبلل من هللا ونعمة مجانّية ىدّية ىو الخطايا غفران أو الخبلص عمى الحصول أنّ  ىي البلىوتي لوثر

 السمطة» رفض وثانًيا صالح، أو تكفيرؼ  عمل بأؼ القيام الغفران نيل شروط من ليس اإليمان وبالتالي
سكوت إتش ىندريكس، مارتن لوثر مقدمة قصيرة جدًا، ترجمة كوثر محمود دمحم،  التعميمية في الكنيسة.

   .02(، ص 8109، مؤسسة ىنداوؼ لمتعميم والثقافة، )القاىرة، 0ط
الصييونية، مقال منشور في مجمة البيان، العدد، جياد العايش آل عممة، ىيمنة مراكز االبحاث ( 03)

   الرابط، متاح عمى ،8/81/8108 ، بتاريخ896

 
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=1831                          

http://www.jcpa.org/dje/articles2/isrjewstate.htm
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=25Snsda688834089009a25Snsd
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=1831
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 ، مقال متاح عمى الرابط،فمسطين.. من بمفور إلى ييودية الدولة، نواف الزرو (09)
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/11/14/%D9 

  آل عممة، المصدر السابق.( 02)
  آل عممة، المصدر السابق.( 06)

(17) John James Moscrop, Measuring Jerusalem: The Palestine Exploration 

Fund and British Interests in the Holy Land .  

https://www.amazon.com/Measuring-Jerusalem-Palestine-Exploration-

Interests/dp/0718502205. 
-0797يات المتحدة )جون آدمز ، الفيمسوف السياسي البارز ، شغل منصب الرئيس الثاني لموال (08)

ولد آدمز في ، ( ، بعد أن شغل منصب النائب األول لمرئيس في عيد الرئيس جورج واشنط0810
. وىو محام تمقى تعميمو في جامعة ىارفارد ، أصبح في 0732مستعمرة خميج ماساتشوستس في عام 

والثاني ، قاد في الحركة وقت مبكر يتعرف عمى السبب الوطني ؛ مندوب في المؤتمرين القارؼ األول 
 من أجل االستقبلل.

 John Adams: The White House. https://www.whitehouse.gov/about-
the-white-house/presidents/john-adams / 

(. بدأ حياتو كمصمم أزياء ورجل فكاىي في مقاىي لندن ثم 0862 -0789سياسي بريطاني )( 09)
تمكن الحقا من تولي منصب وزير الخارجية البريطاني في ثبلث مناسبات وخدم مرتين كرئيس وزراء 

 0822فبراير  6من  كان لو شأن كبير في توسيع دائرة بريطانيا الدبموماسية الخارجية. فترتي حكمو:
 .0862أكتوبر  08إلى  0829يونيو  08ن م .0828فبراير  09إلى 

Deepika Rajani, Lord Palmerston: real story of the foreign secretary 

portrayed by Laurence Fox in Victoria, Updated Friday, 6th September 2019,  

https://inews.co.uk/culture/television/lord-palmerston-queen-victoria-foreign-

secretary-actor-laurence-fox-real-story-502166  

 المصدر السابق.   ،الزرو ( 81)
 المصدر نفسو.  (80)

(22) 
Nusseibeh, op.cit.   

 099و 080في قرارؼ الجمعية العامة لؤلمم المتحدة  أحمد حسن دمحم أبو جعفر، دراسة نقدية (83)
، رسالة ماجستير مقدمة لكمية الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية المتعمقين بالقضية الفمسطينية

 . 99، ص8118في نابمس، فمسطين، 

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/authors/2010/2/10/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%88
https://www.amazon.com/John-James-Moscrop/e/B001HOJ95A/ref=dp_byline_cont_book_1
https://inews.co.uk/culture/television/lord-palmerston-queen-victoria-foreign-secretary-actor-laurence-fox-real-story-502166
https://inews.co.uk/culture/television/lord-palmerston-queen-victoria-foreign-secretary-actor-laurence-fox-real-story-502166
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/authors/2010/2/10/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%88
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إلكمال دراستو. وفي  في مدينة موتول في روسيا، ثم انتقل الى بينسك 0879ُولد فايتسمان عام ( 89)

انتقل الى  0898الوقت نفسو بدأ بممارسة نشاطاتو الصييونية وبدأ يظير كعالم موىوب. وفي عام 
في جيل الخامسة والعشرين حصل عمى شيادة  0899ألمانيا إلكمال دراستو األكاديمية. في عام 

لموضوع الكيمياء كما بدأ نشاطو الدكتوراة لمعموم في جامعة بسويسرا وبعدىا بسنتين بدأ يعمل محاضرًا 
(، 0928-0879السياسي من خبلل توزيع حياتو بين النشاطات الصييونية والعمم. حاييم فايتسمان)

  ،عمى الرابطمقال منشور عمى موقع وزارة الخارجية االسرائيمية متاح 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xKwF5TZhvxEJ:http

s://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/haim

%2520weizmann.aspx+&cd=11&hl=ar&ct=clnk&gl=iq&client=opera 
(25)

  
Creation of the State of Israel 

https://www.adl.org/resources/backgrounders/creation-of-the-state-of-israel 

في عمر الرابعة عشر تم و في منزل عائمتو في ىايد بارك،  0888 فرانكمين دؼ روزفمت ولد( 86)
التحق بمدرسة  0912في عام و  و ألول مدرسة رسمية في المدرسة الداخمية اإلعدادية المرموقة ،إرسال

عمل لسنوات في مكتب محاماة في نيويورك، دخل روزفمت السياسة في بعد تخرجو و  كولومبيا لمحقوق 
رو ، وعمل في مجمس الشيوخ في والية نيويورك، ثم مساعد وزير البحرية تحت قيادة وود0901عام 

. 0992حتى وفاتو في عام  0933الرئيس الثاني والثبلثين لمواليات المتحدة من عام  ويمسون. أصبح
فاز في أربعة انتخابات رئاسية متتالية وبرز كشخصية مركزية في  ىو سياسي ديمقراطيو روزفمت 

 .األحداث العالمية خبلل منتصف القرن العشرين
Curtis W. Hart, Franklin Delano Roosevelt: A Famous Patient, Article  in  

Journal of Religion and Health,  (New York, May 2014), p, 1103.  
(27)Ibid. 

 . الحسيني، المصدر السابق (88)
 .المصدر نفسو  (89)
 المصدر نفسو. (31)
 لمفمسطينيين، عمى الرابط،قانون القومية الييودية... تيجير آخر ( 30)

https://www.france24.com/ar/20180720%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A

1%D8%A9 

 المصدر السابق. الحسيني،( 38)
(33)

 
Jewish nation state: Israel approves controversial bill 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44881554.   
(34)Ibid. 

https://www.adl.org/resources/backgrounders/creation-of-the-state-of-israel
https://www.france24.com/ar/20180720%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20180720%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-44881554
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 (35) 
Bernard Avishai, "Israel Passes a Law Stating What’s Jewish About a 

“Jewish and Democratic State". 

https://www.newyorker.com/news/daily-comment/israel-passes-a-law-stating-

whats-jewish-about-a-jewish-and-democratic-state.  
يوليو  09نص قانون القومية لمشعب الييودؼ، نص القانون منشور في جريدة الشرق بتاريخ  ( 36) 

-القومية-قانون -نص/https://al-sharq.com/article/19/07/2018، متاح عمى الرابط، 8108
 الييودؼ -لمشعب

  السابق. المصدر ماضي، (37)
(38) Miriam Berger ,"Israel’s hugely controversial “nation-state” law, 

explained"   

https://www.vox.com/world/2018/7/31/17623978/israel-jewish-nation-state-

law-bill-explained-apartheid-netanyahu-democracy.  

/يوليو 09، مقال نشره المركز الفمسطيني لبلعبلم بتاريخ قانون "ييودية الدولة".. القصة كاممة( 39)
-ييودية-قانون /https://www.palinfo.com/news/2018/7/19 متاح عمى الرابط،  8108
 كاممة-القصة-الدولة

عمى  80/7/8108، مقال منشور بتاريخ إبراىيم كالن، قانون الدولة القومية الييودية العنصرؼ ( ا91)
 الرابط،

 kalin/2018/07/21-https://www.dailysabah.com/arabic/columns/ibrahim/ قانون-
  العنصرؼ -الييودية-القومية-الدولة

 8109  نوفمبر 89مقال منشور عمى إرم نيوز بتاريخ في إسرائيل؟، ” الدولة ييودية“ماذا تعني ( 90)
  https://www.eremnews.com/news/world/160231 عمى الرابط،متاح 

 السابق. المصدر ماضي، (98)
، مقال نشر بتاريخ نتنياىو بمشروع قانون ييودية الدولة اآلن؟باسل درويش، إندبندنت: لماذا دفع  (93)

 متاح عمى الرابط،  8108يوليو  81
https://arabi21.com/story/1110151-إندبندنت-لماذا-دفع-نتنياىو-بمشروع-قانون -ييودية/
  الدولة-اآلن

نبيل السيمي، إسرائيل وعقدة الديمغرافيا، مقال منشور عمى شبكة الجزيرة االعبلمية متاح عمى ( 99)
 الرابط،

 https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/7/2 وعقدة-/إسرائيل-
  الديمغرافيا

https://www.newyorker.com/news/daily-comment/israel-passes-a-law-stating-whats-jewish-about-a-jewish-and-democratic-state
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/israel-passes-a-law-stating-whats-jewish-about-a-jewish-and-democratic-state
https://www.vox.com/world/2018/7/31/17623978/israel-jewish-nation-state-law-bill-explained-apartheid-netanyahu-democracy
https://www.vox.com/world/2018/7/31/17623978/israel-jewish-nation-state-law-bill-explained-apartheid-netanyahu-democracy
https://www.dailysabah.com/arabic/columns/ibrahim-kalin/2018/07/21/قانون-الدولة-القومية-اليهودية-العنصري
https://www.dailysabah.com/arabic/columns/ibrahim-kalin/2018/07/21/قانون-الدولة-القومية-اليهودية-العنصري
https://www.eremnews.com/news/world/160231
https://arabi21.com/story/1110151/إندبندنت-لماذا-دفع-نتنياهو-بمشروع-قانون-يهودية-الدولة-الآن
https://arabi21.com/story/1110151/إندبندنت-لماذا-دفع-نتنياهو-بمشروع-قانون-يهودية-الدولة-الآن
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/7/2/إسرائيل-وعقدة-الديمغرافيا
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/7/2/إسرائيل-وعقدة-الديمغرافيا
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/7/2/إسرائيل-وعقدة-الديمغرافيا
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عمي آل ثاني ومي الزعبي، السكان في فمسطين التاريخية، مقال منشور عمى شبكة الجزيرة ( 92)

-https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/e8810bdbاالعبلمية متاح عمى الرابط، 

e142-43ed-adc6-f98f18626423 

 .88(، ص 0988رزق الياس، الخارطة السياسية داخل الكيان الصييوني، )دمشق ، ( 96)
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