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 الملخص

لمدنية كمشروع تتبناه دولة إسرائيؿ وفرضو عمى فمسطينيي الداخؿ في تناولت ىذه الدراسة الخدمة ا
إسرائيؿ، بعد تقنينو في الكنيست تحت ما يسمى في ظاىره تطبيقا لنظرية الحقوؽ مقابؿ الواجبات، في 
محاولة جادة مف قبؿ المؤسسة اإلسرائيمية مف خبللو دمج المجتمع العربي داخؿ إسرائيؿ، بالمجتمع 

قتصاديا. اإلسرائيمي،  اجتماعيا، وثقافيا، وا 

وكاف مف أىـ الدوافع ليذه الدراسة: الرغبة في تبياف خطورة ىذا المشروع عقديا وسياسيا عمى ىوية 
ووالء وانتماء فمسطينيي الداخؿ، وما تيدؼ إليو المؤسسة اإلسرائيمية في إحداث تغيير في ىوية ووالء 

لمدولة والمجتمع اإلسرائيمي، بغية الحفاظ عمى كياف عرب الداخؿ مف خبلؿ الخدمة المدنية، خدمة 
 الدولة الييودية اإلثنية العرقية مف الذوباف بيف العرب، ومف ثـ التبلشي.

وتكمف أىمية الدراسة كما تبدو مف انعكاساتيا الخطيرة عمى فمسطينيي الداخؿ، ومعرفة رأي الشريعة 
 ى المجتمع الفمسطيني في الداخؿ.اإلسبلمية فييا، ومف ثـ كيفية مواجيتيا حفاظا عم

ولقد قامت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي، في وصؼ ظاىرة ومشروع الخدمة المدنية عند عرب 
الداخؿ مف خبلؿ جمع الوثائؽ واالستطبلعات والدراسات المتعمقة بالخدمة المدنية، وتدوينيا ثـ شرحيا 

ح وجية نظر اإلسبلـ فييا، ثـ نقد ليذه الخدمة وتحميميا عمى طريقة المنيج التحميمي، ومف ثـ توضي
 في ضوء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية:

وتيدؼ ىذه الدراسة إلى إبراز حقيقة مقاصد السياسييف اإلسرائيمييف بجعؿ الخدمة المدنية لتصبح 
حاجًة لمناس، ثـ تكشؼ انعكاسات ىذ الخدمة المختمفة بكؿ أبعادىا وأشكاليا المستقبمية عمى 

يي الداخؿ، ثـ تُبيف وجية نظر الشريعة منيا؛ حتى يتجنبيا المجتمع الفمسطيني في داخؿ الخط فمسطين
 األخضر.

 وقد دوف الباحث في الخاتمة أبرز النتائج ومنيا:

حكـ اإلسبلـ في الخدمة المدنية في دولة إسرائيؿ، ىو عمى الحرمة اتفاقا، لكوف الخدمة المدنية ىي 
النصرة والتأييد عند فمسطينيي الداخؿ لدولة إسرائيؿ كدولة معادية لئلسبلـ وسيمة لتغيير الوالء؛ أي 

أخرجت الشعب الفمسطيني مف أرضو ودياره، وظاىرت عمى إخراجو، وىذا يتعارض مع والء المؤمف 

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  چ  :هلل ولرسولو ولجماعة المسمميف لقوؿ اهلل عز وجؿ
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ڀ   ڀ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  و عز وجؿ:، ولقول1 چوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  

لذلؾ يعد الوالء لدولة إسرائيؿ كبيرة مف ؛ 2چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺڀ
الكبائر العظيمة في حيف إذا كاف الوالء غير مطمؽ، أما إذا كاف الوالء مطمقا فيصؿ إلى حد الردة 

 والخروج عف اإلسبلـ.
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Abstract 

This study examined the civil service as a project sponsored by the State of Israel and to 

impose on the Palestinians inside Israel, after codified in the Knesset under what is called 

in the face of an application of the theory of rights versus duties, in a serious attempt by the 

Israeli establishment from which to integrate the Arab community inside Israel, Israeli 

society, socially, and culturally, and economically. 

One of the main motives of this study: the desire to demonstrate the seriousness of this 

project nodal and political identity and loyalty and of the   affiliation Palestinians inside, 

and aims to Israeli establishment in a change in the identity and loyalty of Arabs inside 

through the civil service to the state and Israeli society, in order to maintain the entity of 

the ethnic Jewish state as alleged leaders. 

The importance of the study also looks at the serious implications for the Palestinians 

inside, and knowing where the opinion of Islamic law, and then how to address them in 

order to preserve the Palestinian community at home. 

This study was based descriptive approach in the description of the phenomenon and the 

progect of Civil Service of the Arabs inside through the collection of documents, surveys 

and studies relating to the civil service, and audit, and then explained and analyzed the way 

the analytical method, and then clarify the viewpoint of Islam where, then criticism for this 

service in light of the provisions of islamic. 

The aim of this study was to highlight the fact of the purposes of Israeli politicians making 

the civil service to become the people's need, and then detect reflections of this service 

different forms of the future in.  

all its dimensions on the Palestinians inside, then demonstrate their point of Islamic law 

which, even shunned by the Palestinian community inside the State of Israel. The 

researcher at the conclusion without the most prominent results, including 

The researcher at the conclusion without the most prominent results, including the rule of 

Islam in the civil service in the State of Israel, is a privacy agreement, The fact that the 

civil service is a way to change allegiance; any "Nosra" and  support when the Palestinians 

inside the State of Israel as anti-Islam drove the Palestinian people from their land and 

homes, made an effect to get thim out, and this is inconsistent with the loyalty of the 

believer to God and His Messenger and the believers of the words of God Almighty, " but 

complements Allah and His Messenger and those who believe" (1), and the Almighty said: 

"O ye who believe, do not take Jews and Christians, some parents of some of you, it turns 

them that God does not guide the unjust people" (2 ), so loyalty to the State of Israel is a 
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major sin was great while loyalty is not absolute, but if loyalty was never to the extent 

"Faisal" apostasy and Islam. 
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 المقدمة
 الحمد هلل رب العالميف، وأتـ الصبلة وأتـ التسميـ عمى سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمـ،

 وبعد:

لدر  1948عرب الداخؿ الفمسطيني المحتؿ قبؿ عاـ  الدراسة توضح كيفية استغبلؿ حاجةفإف ىذه 
وكيؼ يتـ استغبلؿ نظرية الحاجة عند ىؤالء، مف أجؿ  صناع السياسة في المؤسسة اإلسرائيمية،

ربطيـ بمشروع الخدمة المدنية تحت شعار: الواجبات مقابؿ الحقوؽ؟ وفي ذلؾ خطورة عمى انتماء 
الداخؿ، وتذويب ليـ في البوتقة اإلسرائيمية، ويستوجب األمر عمى الباحث كذلؾ معرفة  فمسطينيي

وجية نظر الشريعة اإلسبلمية في ىذه الخدمة المدنية، مف ىنا كانت ىذه الدراسة حوؿ ىذا الموضوع، 
رائد وتشجيع مشرفي الدكُتور حسيف الدراويش مف جامعة القدس، والدكُتور ، -عز وجؿ-بعد عوف اهلل 

 .فتحي مف مركز الدراسات في أـ الفحـ، عمى ىذه الدراسة، التي القت مني القبوؿ

 :أىداف الدراسة
 أوال: بياف حقيقة مقاصد السياسييف اإلسرائيمييف مف صيرورة الخدمة المدنية لتصبح حاجة.

ى فمسطينيي ثانيا: وكشؼ انعكاسات الخدمة المدنية المختمفة بكؿ أبعادىا وأشكاليا المستقبمية عم
 الداخؿ.

 ثالثا: وبياف وجية النظر الشرعية مف ىذه الخدمة المدنية؛ حتى يتجنبيا الناس، ويبتعدوا عنيا.

 وتجيب الدراسة عمى األسئمة التالية: مشكمة الدراسة:

 أوال: ما مدر خطورة الخدمة المدنية عمى عرب الداخؿ؟ 

 ومف ىذا السؤاؿ تتفرع عدة أسئمة، منيا: 
 ؟ عرب الداخؿ سمبا عمىأثير الخدمة المدنية ما مدر ت 

 ؟ دولة إسرائيؿ إيجابا عمىوما مدر تأثير الخدمة المدنية 

 ؟ وما وجية نظر اإلسبلـ في ىذه الخدمة؛ وسبؿ معالجتيا 
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 الصعوبات التي واجيت الدراسة:
 ولقد واجيت ىذه الدراسة عدة صعوبات منيا:

 حوؿ حقيقة الخدمة المدنية، وتكتُّميا عمييا. أوال: قمة المصادر مف الجانب اإلسرائيمي

 ثانيا: ندرة الدارسيف لمشروع الخدمة المدنية، رغـ أىمية ىذه الدراسة.

 ثالثا: العمؿ السري الذي يكتنؼ واقع ىذه الخدمة ثـ محاولة الكشؼ عنو.

 رابعا: عدـ توضيح حكـ اإلسبلـ في ىذه الخدمة؛ مما استوجب ىذه الدراسة.

 ية ىذه الصعوبات:كيفية مواج

 عمى ىذه الصعوبات بالطرؽ التالية:-تعالى–وقد تغمب الباحث بفضؿ اهلل 

 أوال: تقصي المصادر والمراجع التيُ كتبت حوؿ الخدمة المدنية مف مصادرىا العربية والعبرية.

أسباب ثانيا: ومحاولة االستنباط والتحميؿ، مف خبلؿ استبياف كشؼ مبلبسات حقيقة الخدمة المدنية، و 
 يجاِبّياتيا، وسمبياتيا، وانعكاساتيا عمى فمسطينيي الداخؿ.ا  انتشارىا، و 

  :مناىج الدراسة

 واعتمد الباحث عمى المنيج التكاممي، ومنو: 

 أوال: المنيج الوصفي: في وصؼ ظاىرة الخدمة المدنية، عند عرب الداخؿ.

 الخدمة.ثانيا: المنيج التحميمي: في توضيح وجية نظر اإلسبلـ في ىذه 

 ثالثا: المنيج النقدي ليذه الخدمة في ضوء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية.
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 :الدراسات السابقة

ىناؾ دراسات سابقة تمـ بأطراؼ الموضوع دوف معالجتو مف جميع جوانبو، ومف ىذه 
الدراسات: وثيقة الخدمة المدنية "شروت لئومي"، إصدار مركز السمطات المحمية إسرائيؿ، 

وف التطرؽ لوجة د في بياف وجية النظر اإلسرائيمية مف ىذه الخدمة المدنية، دوىي تفي
 النظر اإلسبلمية.

 :فصول الدراسة

مؿ عمى نتائج، وتوصيات، وفي توقد جاءت الدراسة في مقدمة، وثبلثة فصوؿ وخاتمة تش
ومناىج البحث فييا، والدراسات السابقة،  قدمة وضح الباحث، دوافع الدراسة،الم

عوبات التي ستواجو ىذه الدراسة، وسبؿ التغمب عمييا، وأىـ المصادر والمراجع التي والص
 اعتمد عمييا.
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 وأما فصول الدراسة فقد جاءت عمى النحو التالي:

 : فمسطينيو الداخؿ في دولة إسرائيؿ، وفيو خمسة مباحث ىي:الفصؿ األوؿ

 ؿ.المبحث األوؿ: تعريؼ بفمسطينيي الداخؿ في إسرائي

 المبحث الثاني: البنية الثقافة لفمسطينيي الداخؿ في إسرائيؿ.

 المبحث الثالث: البنية الحزبية لفمسطينيي الداخؿ في إسرائيؿ.

 المبحث الرابع: قانوف الخدمة المدنية في إسرائيؿ.

 المبحث الخامس: تطبيؽ قانوف الخدمة المدنية في إسرائيؿ عمى فمسطينيي الداخؿ.

 

، وفيو أيضا خمسة : األىداف اإلسرائيمية من الخدمة المدنية في إسرائيلالفصل الثاني
 مباحث ىي:

 المبحث األوؿ: الحفاظ عمى ىوية الدولة الييودية.

 المبحث الثاني: حؿ المشكمة السكانية مع العرب بالتفوؽ العددي عمييـ.

 ائيؿ.المبحث الثالث: التمييد لبلنخراط في الخدمة الشرطية والعسكرية في إسر 

 المبحث الرابع: إلغاء حؽ العودة لمفمسطينييف الميجريف خارج وداخؿ فمسطيف.

   المبحث الخامس: تيويد وأسرلة عرب الداخؿ بشكؿ نيائي.
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خمسة وفيو أيضا  ،وجية النظر اإلسالمية في الخدمة المدنية في دولة إسرائيلالفصل الثالث: 
 مباحث:  

 ـ الشرعي لمخدمة المدني في دولة إسرائيؿ. المبحث األوؿ: الحك

 المبحث الثاني: اآلثار السمبية لمخدمة المدنية في دولة إسرائيؿ في فمسطينيي الداخؿ.

 المبحث الثالث: اآلثار السمبية الخارجية لمخدمة المدنية في دولة إسرائيؿ.

 المبحث الرابع: خطورة الخدمة المدنية في إطالة عمر دولة إسرائيؿ. 

 المبحث الخامس: سبؿ مواجية الخدمة المدنية في دولة إسرائيؿ.

 وفي الختاـ رصد الباحث نتائج الدراسة ومحصمتيا.

 وفي التوصيات، أثبت الباحث التوصيات التي تمخضت عنيا الدراسة. 

ه ىذا جيد المقؿ في ىذه الدراسة، فإف أحسنت فتوفيؽ مف اهلل، ثـ مف توجيو مشرفي د. الدراويش، جزا
ف أخطأت فمف عند نفسي عز -، وأسأؿ اهلل ومف الشيطاف أعوذ باهلل منو اهلل عني خير الجزاء، وا 

 المجيب.المولى ونعـ العفو والعافية إنو نعـ -وجؿ
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 الفصل األول:

 وفيو خمسة مباحث ىي: فمسطينيو الداخل في دولة إسرائيل.

 ؿ، وفيو خمسة مطالب ىي:المبحث األوؿ: تعريؼ بفمسطينيي الداخؿ في إسرائي

 المطمب األوؿ: التركيبة السكانية ليـ.   

 المطمب الثاني: الوضع القانوني والدولي ليـ.     

 المطمب الثالث: حاليـ تحت الحكـ العسكري.   

 ـ.1967المطمب الرابع: حاليـ بعد حرب       

 المطمب الخامس: حاليـ بعد االنتفاضتيف.      

  

 ، وفيو مطمب واحد.البنية الثقافية لفمسطينيي الداخل في إسرائيل المبحث الثاني:

 أربعة مآخذ ىي:و  توطئة وفيو لفمسطينيي الداخؿ المطمب األوؿ: البعد الثقافي العاـ،  

 المأخذ األوؿ: المكوف الثقافي اإلسبلمي ليويتيـ.  

 المأخذ الثاني: المكوف الثقافي القومي ليويتيـ.      

 الث: المكوف الثقافي الوطني ليويتيـ.المأخذ الث  

 المأخذ الرابع: المكوف الثقافي المدني اإلسرائيمي ليويتيـ.  

 

 المبحث الثالث: البنية الحزبية لفمسطينيي الداخؿ في إسرائيؿ وفيو سبعة مطالب، ىي:

 المطمب األوؿ: الحزب الشيوعي والجبية لمسبلـ والمساواة.                

 المطمب الثاني: حركة أبناء البمد.             
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 المطمب الثالث: التجمع الوطني الديموقراطي.               

 .العربي المطمب الرابع: الحزب القومي             

 المطمب الخامس: الحركة العربية لمتغيير.  

 المطمب السادس: الحزب الديموقراطي العربي.  

 ية:المطمب السابع: الحركة اإلسبلم  

 ـ:1967المأخذ األوؿ: التطور التاريخي لمحركة اإلسبلمية بعد سنة                                 

 المأخذ الثاني: التجربة االنتخابية لمحركة اإلسبلمية:                                
                                   

–ـ1996سبلمية: بيف أعواـ المأخذ الثالث: الجناح الشمالي لمحركة اإل
 ـ:2003

 المأخذ الرابع: تطور الحركة اإلسبلمية وأسباب نجاحيا:                                
 

 المبحث الرابع: قانوف الخدمة المدنية في دولة إسرائيؿ، وفيو أربعة مطالب ىي:

 ية.المطمب األوؿ: التطور التاريخي لقانوف الخدمة المدن                

 المطمب الثاني: نصوص قانوف الخدمة المدنية في إسرائيؿ.  

 المطمب الثالث: دراسات حوؿ قانوف الخدمة المدنية في إسرائيؿ.  

 .الخدمة المدنية القانوف مصادقة الكنيست عمى المطمب الرابع:  

 يو مطمبافعمى فمسطينيي الداخؿ، وف المبحث الخامس: تطبيؽ قانوف الخدمة المدنية في إسرائيؿ

المطمب الثاني: المطمب األوؿ: مناقشة بعض نصوص قانوف الخدمة الوطنية المدنية.  
 تصريحات مسؤوؿ في الخدمة المدنية ووزير األمف اإلسرائيمي. 

 خبلصة الفصؿ األوؿ.                   
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 المبحث األول: تعريف بفمسطينيي الداخل في إسرائيل.
الذيف يعيشوف داخؿ الخط األخضر )خط  األصميوف ىـ العرب الفمسطينيوف فمسطينيو الداخؿ في إسرائيؿ

ىـ يعيشوف اليوـ داخؿ حدود دولة االحتبلؿ، وقد تعّددت المصطمحات التي و ـ(، 1948اليدنة عاـ 
؛ فمنيـ مف ُيعّرفيـ بأّنيـ: فمسطينّيو الّداخؿ، وعرب 1ُيعّرؼ بيا البقّية الباقية مف ىؤالء الفمسطينييف

 .                                                                                                                            فيو تعريؼ إسرائيمي عرب إسرائيؿأما تعريفيـ ب، وعرب الخّط األخضر، و 48اخؿ، وعرب اؿ الدّ 
ف سيطرت المنظمات الصييونية المسمحة عمى وىـ الفمسطينيوف الذيف بقوا في مدنيـ وبمداتيـ بعد أ

 ـ.1948مناطقيـ التي يعيشوف فييا، وبعد إقامة دولة االحتبلؿ في حدود عاـ 

 : التركيبة السكانية ليم:األولالمطمب 
ـ، فقد تراوح 1947كانوف ثاني عاـ  31لـ يكف اإلحصاء دقيقا لمسكاف الفمسطينييف قبؿ النكبة حتى  

عربي في فمسطيف، ولعؿ الثورات المتبلحقة لمشعب  1,300,000إلى 1,200,000عددىـ ما بيف 
الفمسطيني وعدـ االستقرار األمني، كاف سببا في عدـ دقة ىذا اإلحصاء، وكذلؾ صعوبة إحصاء البدو 

 2الرحؿ، األمر الذي أظير فارقا في المحصمة النيائية لعدد لسكاف فمسطيف.

ُروا  :التي ذكرىا عارؼ العارؼ رواية تقوؿو  نسمة دوف  750,000إف تعداد الفمسطينييف الذيف ُىجّْ
 3.اب ميجري الداخؿ بحسب اإلحصائياتاحتس

 1,300,000ـ "حوالي 1948ة: أف تعداد الفمسطينييف في فمسطيف قبؿ نكبة عاـ نيوجاء في رواية ثا
ي أقيمت عمييا %مف مساحة فمسطيف التاريخية، الت80فشكموا أغمبية سكانية فييا عمى أراضي حوالي 

 744,150و – 714,150دولة االحتبلؿ. وبقياـ دولة االحتبلؿ شردت العصابات الصييونية ما بيف 
مف المدف، وبمغ عدد الجئ  ئالج 254,000مف القرر، وحوالي  ئالج 390,000الجئ، منيـ حوالي 

                                             .                                        4"100,000  -70,000بدو النقب مف 

                                                           
1
 األردن، الفكر، دار الصراع، فً اللغة: الرحمن عبد مرعً محمد، أمارة،: ٌُنظر الداخل، فلسطٌنٌو بها ٌوصف التً المصطلحات تعدد فً 

 .مجموعات سبع فً األوصاف أورد حٌث. 131-111 ص من الصفحات فً م،1118 ،4ط عمان،
2
، 192 -191ـ، ص1987، 1المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بدوف ط ـ التغييب،1948صنبر إلياس: ترجمة كاظـ جياد،  فمسطيف  

 بتصرؼ.
3
 .4199، ص 4999، اصدار دار الهدى، 9عارف العارف، نكبة فلسطٌن والفردوس المفقود، ج 
4
 .بتصرف ،49-48ص م،4996 4ط اربد، األردن، خلدون، ابن حال، تنتظر قضٌة الفلسطٌنٌون الآلجئون: فالح الطوٌل، 
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نسمة، وبمغ تعداد مف بقوا عمى  800,000أي أف عدد الميجريف بما فييـ ميجري الداخؿ حوالي  
نسمة. أما نسبة الميجريف داخؿ  156,000أرضيـ وفي قراىـ ومدنيـ داخؿ حدود دولة االحتبلؿ، نحو 

% 30 -%26 نسبتيـ في قرر ومدف في الداخؿ فقد بمغت فمسطيف ممف تركوا قراىـ ومدنيـ، وسكنوا
% 84فأصبح الفمسطينيوف أقمية في وطنيـ، وأرضيـ بعد أف كانوا األكثرية الساحقة، والتي شكمت نحو 

 . 1ـ1948مف مجمؿ سكاف فمسطيف قبؿ التيجير عاـ 

 

 : الوضع القانوني والدولي ليم:نيالمطمب الثا
لى قوانينيا حينما تُنتيؾ حقوؽ األقمية وتتعرض ىويتيا وانتماؤىا يتـ المجوء إلى المنظمات الدو  لية وا 

إلى التشويو، ولعؿ ىذه المنظمات تكوف المبلذ الذي يضمف ىذه الحقوؽ المشروعة ولو بشكؿ نظري، 
" مصطمح وقد عرفت المجاف الدولية لحقوؽ االنساف، ماىية األقمية األصبلنية )األصمية(؟ فيي 

في بعض األحياف، كمرادؼ لمصطمح الجماعات اإلثنية والعرقية والدينية. وبحسب  يستخدـ لؤلقمية
تعريؼ المجنة الفرعية لمجنة حقوؽ اإلنساف، والمجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقميات، فاألقمية 

ف صفاتيا االثنية والدينية والمغوية ت جعميا جماعة محكومة، وتحمؿ جنسية الدولة التي تعيش فييا، وا 
 .2متميزة عف بقية الشعب الذي تعيش فيو"

ويرر الباحث أف ىذا التعريؼ ينطبؽ عمى األقمية الفمسطينية في إسرائيؿ في معظـ معايير األصبلنّية، 
أي )األصمية(التي وضعتيا المجنة الفرعّية التابعة لؤلمـ المّتحدة لمنع التمييز، وحماية األقّمّيات ذات 

بيا عف غيرىا مف حيث األقدمّية الزمنية، والمحافظة عمى التمّيز الثقافّي،  الخصوصية التي تميزت
كشعوب أصبلنّية مرتبطة بأرضيا التي قد ثبتت عمييا، فيي تتعّرض منذ االحتبلؿ لئلخضاع والتيميش 
والتشريد واإلقصاء والّتمييز والتيويد مف قبؿ المجتمع الييودي الُمييِمف. باإلضافة إلى ذلؾ، تقـو 

 3.األصبلنّية عمى عبلقًة اشتراطّية بيف وجود مجموعة مف الناس وكمجتمع، وبيف ارتباطيـ بمكاٍف محّدد
حياة فمسطينّي الّداخؿ، ظّؿ القضاء الُموّجو والتمييز بمصطمح األصبلنية في ونزوال عمى أرض الواقع 

ية الييودية مف خبلؿ " سمسة العنصري، "يتجمى ىنا في تسخير القضاء اإلسرائيمي لصالح المجموعة العرق
                                                           

1
 .9ـ، ص2013ز الدراسات المعاصرة، المجتمع العربي في الداخؿ الفمسطيني، أـ الفحـ ، مرك 
2
 Francesco Capotori (1979). Study on The right of Persons belonging to ethnic, religious and cultural 

Minorities. New York: U.N 
3
 فً تعٌش ظلت سكانٌة مجموعة من الباقٌة البقٌة وٌعنً: حدٌثا سٌاسٌا مصطلحا( Indigenous Minority) أصالنٌة أقلٌة مصطلح ٌعتبر 

 .بالدها
 .وسٌاسٌة عددٌة أقلٌة إلى وتحولها, أنقاضها على جدٌدة دولة وإقامة باحتالله مهاجرة مجموعات قٌام رغم( األصلٌة) أي وطنها،
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كؿ إمكانية لممارسة نقض قضائي، مف القوانيف التي تفتقر إلى أصوؿ العدالة الطبيعية، وقد ألغت 
ييدؼ ذلؾ إلى إلغاء عودة البلجئيف، وتحويؿ فمسطينيي الداخؿ مف مزارعيف أصحاب قوة اقتصادية و 

 زراعية، إلى عماؿ يبحثوف عف لقمة العيش عند الييود.
التي قامت عميو ضد فمسطينيي الداخؿ  ةنذ وجدت دولة إسرائيؿ والتمييز العنصري وجد مع الفكر وم

العتمادىا قوانيف تسمح بالتفوؽ السكاني لمييود كقانوف تشجيع ىجرة الييود، مقابؿ الحد منيا عند  ؛العرب
ـ، وقد 1948صدر عاـ الذي  194العرب فمسطينيي الداخؿ، وعدـ تنفيذ القانوف الدولي الذي يحمؿ رقـ 

 أعطي مشروعية حؽ العودة لبلجئيف الفمسطينييف، وأبرزىا اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، 

ـ، واتفاقية جنيؼ الرابعة بشأف 1966" واتفاقية إلغاء جميع أشكاؿ التمييز العنصري التي وضعت عاـ 
 .fourth Geneva conventions1)حماية المدنييف في حالة الحرب )

د قامت الحركة الصييونية منذ بدايتيا بوضع المخططات لبلستيبلء عمى األراضي العربية في فمسطيف، لق
ولتنفيذ ىذه المخططات قامت بإنشاء ما يسمي صندوؽ أراضي إسرائيؿ )كيرف كيميت(، وأوكمت إليو 

 2كرس المصادرة.شراء األراضي العربية، وبقياـ الدولة الييودية قامت بإصدار جممة مف قوانيف التي ت
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ألراضي، ا% مف 40وقد استولت السمطات اإلسرائيمية بموجب قانوف أمبلؾ الغائبيف عمى ما يقدر حوالي 
ف 800ما يقرب  أي ألؼ  81) ألؼ دنـ( الممموكة مف المواطنيف العرب في إسرائيؿ، يقوؿ: آف اوستؾ: وا 

 . 1كونيـ غائبيف..."ألؼ فمسطيني الذيف بقوا في إسرائيؿ قد صنفوا ب 160مف مجموع 
، وقد ُأجبر وثرواتيـ التي سمبت منيـ واليدؼ مف تمؾ القوانيف منع فمسطينيي الداخؿ مف استعادة أراضييـ

% مف 20.6ـ، 2012% مف أراضييـ حيث ىـ يشكموف حتى عاـ 3البقاء عمى  عمى فمسطينيو الداخؿ
 نسمة، أغمبيـ أجراء. 1,647,200إجماؿ السكاف في دولة االحتبلؿ، والبالغ عددىـ ما يقارب 

اإلضافة إلى محاولة غرس قيـ الحضارة الييودية، والمبادئ الصييونية في فكر، ومعتقدات أبناء الداخؿ ب
و الباحث سؤاال  الفمسطيني، مف خبلؿ وضع المناىج التعميمية الموجو لموسط العربي في إسرائيؿ، وقد وجَّ

خبلؿ جمسة الييئة التدريسية في المدرسة التي درََّس فييا لؤلستاذ سميح خطيب مفتش وزارة المعارؼ 
التربوي لوسطنا العربي في إسرائيؿ، عمما أننا " ما ىو المنياج  :عمى النحو التالي سؤاؿالالباحث، فكاف 

 "نشأنا في ىذه األرض، وأف ىناؾ منياجا تربويا لموسط الييودي المتديف وغير المتديف؟
كما يبدو لؾ دوف  الطمبة فربي ،ال يوجد منياج تربوي لموسط العربي"قائبل: فمسح وجيو بيده ثـ أجاب 

 . 2"الخروج عمى قوانيف التربية والتعميـ
لموسط العربي حيث يعمؿ فييا  ىي مف يضع المناىج وىنالؾ في وزارة التربية  والتعميـ "دائرة التعميـ"

مية، ولكنيـ غير مستقميف في وضع مفتشوف، ومرشدوف، وممف ىو متخصص في وضع المناىج التعمي
لذلؾ تبني المناىج التعميمية لموسط العربي وفؽ قيـ الحضارة الييودية،  ؛المناىج التربوية والتعميمية
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التاريخ والجغرافيا، والموطف، وىناؾ موضوع يدرس اسمو "شيمح" بمعنى بعثة، وعات وخاصة في موض
إلسرائيمي، وليس وفؽ معالـ القرر الميجرة، فيذا فيض مف يتعرؼ الطالب عمى معالـ الببلد وفؽ الواقع ا

غيض، مف البرامج المعدة بعناية فائقة لمسخ التاريخ الفمسطيني مف ذاكرة أجياؿ الداخؿ الفمسطيني. وىذا 
 ـ.1948ألمر يستوجب إلقاء النظر عمى حاؿ ومعاناة األقمية الفمسطينية في إسرائيؿ بعد نكبة عاـ ا
 

 

 : حاليم تحت الحكم العسكري:ثالثالمطمب ال
لـ تسمح حكومات دولة االحتبلؿ المتعاقبة أف يدير فمسطينيو الداخؿ شؤونيـ بأنفسيـ، ال بؿ فرضت 
عمييـ أجيزة تحكُّـ ورقابة شديدة؛ عمى اعتبار أف المجتمع العربي الفمسطيني يشكؿ تيديدا أمنيا معاديا، 

 ـ. 1966 -ـ 1948داخؿ تحت الحكـ العسكري منذ العاـ وقد وضعت الحكومات اإلسرائيمية فمسطينيي ال

الفمسطينيوف ظروفا غاية في الصعوبة متمثمة في أزمة وجود، مف خبلؿ ممارسة أجيزة الدولة ولقد عاش 
اإلسرائيمية المخابراتية المراقبة التي قيدت كؿ مف النشطات السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وقطعت 

ـ، في حيف ُصبت كؿ الجيود 1948مع أشقائيـ الفمسطينييف في خارج حدود الدولة تواصميـ االجتماعي 
واالمكانات لتنمية وتطوير المجتمع الييودي، مع التجاىؿ التاـ مف قبؿ الدولة لمصالح العرب، كمواطنيف 

وش فرضت عمييـ المواطنة، وقد تجرع العرب الفمسطينيوف كؤوس السـ واليـ والغـ عمى أثر ىزيمة الجي
 ـ.1967ـ، وحرب 1948العربية في حربي 

رغـ إعطائيـ اليوية المدنية اإلسرائيمية تعاممت إسرائيُؿ مع الفمسطينييف في الّداخؿ عمى أّنيـ أعداء، وما و 
ـ 29/10/1956الثبلثي عمى مصر، وفي "  العدوافتزاؿ مجزرة كفر قاسـ الشييرة التي وقعت عشّيَة 

مف العائديف مف الحقوؿ مف النساء والرجاؿ  47قتؿ الجنود اإلسرائيميوف  خير دليؿ عمى ىذا الحقد، حيث
 .1"بدـ بارد، وببل سبب واألطفاؿ

خؿ. اوقد حوكـ قائد الفرقة عمى ىذه المذبحة بدفع قرشيف بالعممة اإلسرائيمية آنذاؾ استخفافا بعرب الد 
ولـ ينقطع فمسطينيو الداخؿ عف شعبيـ ولـ يقؼ حدُّ العداء لفمسطينّي الّداخؿ ِعنَد مجزرة كفر قاسـ، 

 وأمتيـ طواؿ تمؾ الفترة ولو عبر الراديو والصحؼ.
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ـ، وكانت آخر قرية أـ الفرج الواقعة بالقرب 1953واستمرت عمميات الطرد الجماعي الضخمة حتى سنة 
ما السكاف مف نيريا، والتي تـ طرد أىميا منيا تحت تيديد السبلح فدخميا الجيش اإلسرائيمي ودمرىا. أ

ـ، عندما أرغمت عشيرة اليواشمة 1962البدو في النقب فظموا عرضة لعمميات الطرد المتبلحقة حتى سنة 
  1رت بيوتيـ.مف أبنائيا عمى شاحنات، وطردوا وُدمّْ  750عمى النزوح، وفي عتمة الميؿ وضع 

التصاريح العسكرية التي ـ تـ إلغاء الحكـ العسكري، حيث بدأت مرحمة جديدة ألغيت فييا 1966وفي عاـ 
الخروج مف بمداتيـ  منعيـ مفحصار خانؽ  فعشوا في ،واؿ ثمانية عشر عاماحرمتيـ مف حرية التنقؿ ط

، لكف التضييؽ والتيميش والخنؽ االقتصادي، ال يزاؿ سيفا مسمطا عمى الداخؿ الفمسطيني، إال بتصاريح
 2اإلسرائيمية، مع فمسطينيي الداخؿ. ةالصييونية في المؤسس في سياؽ التعامؿ األمني لمعقمية

 

 م:1967حرب بعد: حاليم رابعالمطمب ال
ـ، فرضت ىذه الظروؼ االلتقاء 1967وبعد االحتبلؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية وقطاع غزة عاـ 

الفمسطيني بيف جيتي الخط األخضر، األمر الذي عزز روح اليوية القومية والدينية الفمسطينية، 
داخؿ. وقد تجسد ىذا التواصؿ بيف جيتي الخط األخضر بالنقمة النوعية في الداخؿ لفمسطينيي ال

الفمسطيني إذ تـ في السبعينات بناء المؤسسات القطرية التي حممت لواء الدفاع عف قضايا الجماىير 
 العربية في الداخؿ، فتمت إقامة المجاف القطرية التالية:

ـ، ولجنة األكاديمييف العرب، والمجنة القطرية 1977ة في عاـ المجنة القطرية لرؤساء السمطات المحمي 
 لمطبلب الثانوييف.

ـ، حينما 1976وكانت المواجية األولى بيف الجماىير العربية والسمطات اإلسرائيمية في شباط عاـ 
تصدت لمشروع تيويد الجميؿ لمحكومة اإلسرائيمية، حيث تـ بموجبو مصادرة أالؼ الدنمات مف األراضي 

لعربية في الجميؿ التي يممكيا الفمسطينيوف، األمر الذي فجر المظاىرات العارمة التي عمت الداخؿ، ا
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وقامت قوات األمف اإلسرائيمية بقتؿ ستة فمسطينييف، فُعرؼ ىذا النضاؿ الوطني التاريخي في مواجية 
  1ـ.1976آذار  30االحتبلؿ "بيـو األرض" في 

، وبات يوـ األرض الذكرر السنوية 2شكمت "لجنة الدفاع عف األراضي"وعمى أثر تمؾ األحداث الدامية ت
لتمؾ األحداث، بؿ وجعمت الحركة اإلسبلمية ىذه الذكرر السنوية عنوانا لتثبيت أىمنا في النقب في وجو 
مخططات المؤسسة اإلسرائيمية التي تيدد باقتبلعيـ ومصادرة أراضييـ، مف خبلؿ المعسكرات التطوعية 

وفي بداية الثمانينات بدأ تطور األحداث عمى الساحة الفمسطينية في الضفة  لمتواصؿ مع النقب.السنوية 
الغربية، وغزة والشتات يتفاعؿ مع يوـ األرض، الذي بات يوما تضامنيا لمشعب الفمسطيني كمو وذلؾ عاـ 

ـ واحد في ـ وعمى أثر مذابح صبرة وشتيمة أعمف عف إضراب ليو 1982ـ، وفي حرب لبناف عاـ 1981
 3الداخؿ الفمسطيني.

 

 س: حاليم بعد االنتفاضتين:ماخالمطمب ال
تضامف  التي اتخذت الطابع الشعبي، حيث ـ،1987األولى عاـ  الحجارة وعند اندالع االنتفاضة

، تقديـ المساعدات المالية والمادية الذروة خبلؿ مع إخوانيـ في الضفة الغربية وغزة الداخؿ يوفمسطين
خرر مف التضامف الذي عبر بو فمسطينيو الداخؿ عف انتمائيـ لشعبيـ وألمتيـ العربية أشكاال أو 

 4بالمظاىرات واإلضرابات التي كانت عمى شكؿ غير مسبوؽ.

وفي الثمانينات أيضا برز التيار اإلسبلمي الذي سعى لخوض انتخابات السمطات المحمية، معتمدا 
 دمو مف خدمات تطوعية اجتماعية ودينية.عمى صمتو الوثيقة بالمجتمع مف خبلؿ ما يق

وفي الثمانينات أيضا برز التيار اإلسبلمي الذي سعى لخوض انتخابات السمطات المحمية، معتمدا 
 عمى صمتو الوثيقة بالمجتمع مف خبلؿ ما يقدمو مف خدمات تطوعية اجتماعية ودينية.
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التي حظيت بتأييد واسع في الشارع ومع بداية التسعينات، وحيف تـ التوقيع عمى اتفاقية أوسمو، 
الفمسطيني في الداخؿ، ولقيت تأييدا كبيرا في األوساط الحزبية، رغـ أف ىذه االتفاقية لـ تتحدث عف 

 حقوؽ الداخؿ الفمسطيني ومستقبميـ، وتركت ذلؾ لمشأف اإلسرائيمي، أو اعتبرتو شأنا إسرائيميا داخميا.
عف حقوؽ الميجريف الفمسطينييف في داخؿ إسرائيؿ، وقد  ـ تأسست لجنة المبادرة لمدفاع1992وفي 

أصدرت بيانا يدعو إلى حؽ عودة الميجريف الفمسطينييف داخؿ إسرائيؿ، وطالبت بإلغاء كؿ القوانيف 
 1.نيف حقوؽ اإلنساف الدولية بشأنيـالمنافية لقوا

، إلى األحداث ـ1976ـ، إلى أحداث يوـ األرض عاـ 1967"وفي سياؽ الصراع المستمر مف حرب 
ـ بيف عرب الداخؿ وبيف الدولة الييودية انتفض الفمسطينيوف في القرر 2000في تشريف األوؿ عاـ 
. حيث كانت ىناؾ مظاىرات تضامنية عارمة وغير مسبوقة مع اندالع 2والمدف داخؿ إسرائيؿ"

  .فمسطينيا "انتفاضة األقصى" في األراضي المحتمة، فكاف رد الشرطة عنيفا فقتمت ثبلثة عشر
وفي مقابمة لمباحث مع رئيس لجنة المتابعة محمد زيداف الذي كشؼ عف خطة مدبرة مسبقا قبؿ ىبة 
األقصى، فقاؿ: "إف العقمية اإلسرائيمية تتعامؿ مع عرب الداخؿ تعامبل أمنيا، وىي التي جّرت الداخؿ 

زيارة الوالدليؿ عمى ذلؾ  الفمسطيني إلى المواجية مف خبلؿ خطة ُوِضعت مسبقا قبؿ ىبة األقصى،
قبيؿ  ؛ وذلؾرئيس لجنة المتابعةك لمقائيالمبعوث مف قبؿ المؤسسة اإلسرائيمية  التي قاـ بيا أمنوف ليف

أسئمة حادة عف المسجد األقصى، وأراد  ىذا المبعوث قياـ شاروف باقتحاـ المسجد األقصى، وقد سألني
عنو، فيما إذا أقدـ كبار المسؤوليف اإلسرائيمييف معرفة مدر استعداد عرب الداخؿ حمايتو والدفاع 

باقتحاـ المسجد األقصى، وقد ذكرت صحيفة ىآرتس قبؿ اقتحاـ شاروف المشؤـ لؤلقصى المبارؾ، أف 
 .3أجيزة األمف تمقت تعميمات بمواجية االحتجاجات التي قد تحدث بكؿ قسوة وشدة وعنؼ"

ة أور" لمتحقيؽ، وخرجت بنتيجة في أيموؿ عاـ وبضغوطات كبيرة مف محاميف ونشطاء تشّكمت "لجن
ـ؛ مفادىا بإلقاء المسؤولية عمى القيادات العربية لعدـ كبح المسيرات والمظاىرات. وظير في 2003

 ـ، 2001وفي شباط عاـ النتائج السياسية "لمجنة أور" التمييز الجمعي القومي ضد فمسطينيي الداخؿ. 

                                                           
1
 ، بتصرؼ.63غانـ، أسعد: اليامشيوف في إسرائيؿ: تحدي الييمنة االشكنازية، ص 
2
ـ. 2011لمدراسات اإلسرائيمية، جامعة مريبلند واشنطف،  حسوف شمومو، العبلقات بيف الييود والعرب في إسرائيؿ، معيد جوزيؼ ولمة ، 

 .31ص
3
 .5/11/2014مقابمة لمباحث مع رئيس لجنة المتابعة السيد محمد زيداف، األربعاء،  
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% مف فمسطينيي الداخؿ انتخابات الكنيست،  82ائيؿ، قاطعوفي حالة غير مسبوقة في تاريخ إسر 
ويرر  ـ.2000فمسطينيا في انتفاضة األقصى عاـ  13وجاءت ىذه المقاطعة احتجاجا عمى استشياد 

الباحث أنو مف حيث المبدأ فإف إسرائيؿ تظير بمظير الدولة الديموقراطية، وذلؾ مف خبلؿ 
نية، والتعبير عف الرأي، والتمتع بحرية التنقؿ، وفصؿ السمطات، الممارسات االنتخابية المحمية والبرلما

ولكنيا مف جية أخرر تمارس منيجية سف القوانيف لترعى األولوية العرقية الييودية، ومصادرة األرض 
قانونا عمى حساب حقوؽ السكاف العرب في داخؿ  20لصالح الييود، مف خبلؿ تقنيف أكثر مف 

دني لمعرب الفمسطينييف؛ فيي تمارس نيج الدولة اإلثنية ذات األغمبية الدولة، وتبقي الوضع المت
العرقية الواحدة تجاه األقمية العربية الفمسطينية األصبلنية )األقمية التي بقيت بعد أف كانت أغمبية في 

 .أرضيا قبؿ االحتبلؿ(

ا مع أبناء شعبيـ، وباحتبلؿ إسرائيؿ لمضفة وغزة، فتحت األبواب المؤصدة عمى عرب الداخؿ ليمتقو 

فشاركوا إخوانيـ في األراضي المحتمة؛ في حمؿ ىميـ قبؿ وبعد االنتفاضة، وكاف نضاليـ ليس المطالبة 

بالمساواة بالحقوؽ واالعتراؼ بيـ كأقمية قومية، بؿ أظيروا أنيـ وأصحاب قضية تحمؿ ىموـ وحقوؽ 

لمسجد األقصى المبارؾ، وأسرر الحرية، الشعب الفمسطيني، وعودة الميجريف، والحفاظ عمى المقدسات وا

ووحدة فمسطينيي الداخؿ، والتطيير العرقي في النقب، ىذا ما نطقت بو األحزاب، والحركة اإلسبلمية، 

ومف منتصؼ الثمانينات أخذ يتبمور إجماع واسع لدر الفمسطينييف في والوطنية في الداخؿ الفمسطيني. 

و مف الممكف إقامة دولة فمسطينية في الضفة الغربية وقطاع إسرائيؿ حوؿ حؿ القضية الفمسطينية، إن

 يقوؿ الباحث غانـ أسعد: غزة، وعاصمتيا القدس الشرقية. 

في معرض حديثو عف مطالب الفمسطينييف في إسرائيؿ، "إنو مف حيث المبدأ األساسي تجسدت حقوقيـ 

عف الرأي، وحرية التنقؿ، فإسرائيؿ األساسية، مثؿ حؽ الترشح واالنتخاب في مؤسسات الدولة، والتعبير 

تنتيج مف جية أشكاؿ حكـ ديمقراطية تتعمؽ بالمؤسسات، وبقواعد تنظيـ االنتخاب، بشكؿ دوري في نقؿ 

وتبدو ىذه النتائج بدوف أدنى شؾ، أنيا بفعؿ   .1الحكـ وفصؿ السمطات، بيف العسكرية والسياسية"

                                                           
1
 .36 -39ص ، االشكنازٌة، الهٌمنة تحدي: إسرائٌل فً الهامشٌون: أسعد غانم، 
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ألقمية األصمية الفمسطينية، مف قبؿ المؤسسة اإلسرائيمية، السياسة االقتصادية العنصرية الممنيجة تجاه ا

ونتيجة لمصداـ القومي الذي أخذ يتوسع بيف القوميتيف، فستتحوؿ الدولة إلى دولة نظاـ إثنقراطي، مف 

  .1خبلؿ التدابير التحذيرية والوقائية مف قبؿ المؤسسة، وسيؤدي ذلؾ إلى االنسحاب مف الديمقراطية"

نما تتماثؿ كدولة  ومف جية أخرر فإ ف المؤسسة اإلسرائيمية ال تطبؽ المستور الجوىري لمديمقراطية، وا 

قومية ييودية، وتتبع وسائؿ كثيرة تحوؿ دوف دمج مواطنييا العرب  كمواطني أقمية  إثنية لمجموعة عرقية

فتبقي  2فاأصحاب حقوؽ، بؿ فرضت عمييـ القوانيف العنصرية الظالمة وقد تـ  ذكرىا في ىذا المبحث آن

عمى الوضع المتدني لمعرب مقابؿ الييود في التمييز ضدىـ، وىناؾ قيود مفروضة عمى الفمسطينييف في 

إسرائيؿ في جميع مناحي الحياة، سواء االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، تحوؿ دوف تطورىـ، 

واألمنية مف أجؿ تطور المجموعات  وذلؾ بسبب نظاـ الدولة الذي يوظؼ الجيود االقتصادية والسياسية

 الييودية العرقية.

وفي منتصؼ الثمانينات بدأ يتبمور إجماع واسع لدر الفمسطينييف في إسرائيؿ حوؿ حؿ القضية 

الفمسطينية، وىذا الحؿ يكمف في إقامة دولة فمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتيا القدس 

قية القضايا الفمسطينية، ىذا ما أجمعت عميو األغمبية الفمسطينية في الشرقية، وعند قياميا، سُتحؿ ب

 3يجابي في تحسيف الوضع الجماعي لفمسطينييف داخؿ إسرائيؿ.إلإسرائيؿ، حيث سيكوف لذلؾ األثر ا

لباحث أف تحقيؽ المساواة والديموقراطية، مع األغمبية الييودية دوف شروط، ىو مطمب ىاـ اويرر 

ي الداخؿ، وذلؾ كأي مواطف أقمية في دولة ديموقراطية في العالـ، بموجب األعراؼ وأساسي لفمسطيني

ف الخدمة المدنية، ىي خدمة مشروطة تتنافى إلذلؾ ف ؛ودوف أي شروط تفرض عمييـ والقوانيف الدولية.

                                                           
1
 .31يؿ، صحسوف، شمومو: العبلقات بيف الييود والعرب في إسرائ 
2
 .9ص 

3
 .36 -35غانـ، أسعد: اليامشيوف في إسرائيؿ تحدي األشكنازية، ص 
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وتبدو  .مع أدنى قواعد المفاىيـ الديمقراطية في الدوؿ الديمقراطية في العالـ الغربي المتمدف، والمتحضر

؛ وذلؾ ألننا ة مبدئيامرفوض فيي" نظرية تحمؿ العبء مقابؿ الحقوؽ في الخدمة المدنية فيىذه الشروط 

السكاف األصمييف ُسمبت منا ثرواتنا، األرض والمياه مف قبؿ الدولة، منذ قياميا لـ توزع ىذه الثروات إال 

وليس ىنالؾ ديموقراطية مشروطة، عمى الييود، ونحف نتحمؿ العبء في كؿ شيء، مف دفع الضرائب، 

في تحمؿ العبء، ألف الديموقراطية تعطي الحؽ في التعمـ، وتعطي الحؽ في السكف، والحؽ في التعبير، 

والحؽ في توزيع الثروات الموارد الطبيعية، والبنى التحتية مف غير شروط، ىذا مفيوـ الديموقراطية التي 

 .1تفتقده دولة إسرائيؿ"

نا أف االندماج إذا كاف اندماجا اجتماعيا وثقافيا في المجتمع اإلسرائيمي، ويعتبر مطمبا ويؤكد الباحث ى

أساسيا في مشروع الخدمة المدنية لدر األوساط المجتمعية في المؤسسة اإلسرائيمية، والتي تحاوؿ فرضو 

متمثمة باألوساط  بموجب قاعدة "الغالب والمغموب"، ىذا ما يرفضو  فمسطينيو الداخؿ بأغمبيتيـ الساحقة

وقد تبيف ذلؾ مف خبلؿ االستطبلعات غير الرسمية  ،الشعبية، والحركات واألحزاب السياسية دوف استثناء

نساف، إلىو مناؼ لحقوؽ األقمية األصبلنية )األصمية( لقوانيف حقوؽ ا كاستطبلع "مدر الكرمؿ"، الذي

في ة التي بيا تتـ إذابة األقمية الفمسطينية وسيتـ ذكره بعد قميؿ في ىذا الفصؿ وىكذا فالخدمة المدني

حرية المواطف و  حقوؽ تعدّْ صارخ عمى االنماج يعتبر وىذا، إلفقادىا ىويتيا الفمسطينية األكثرية الييودية

 الفمسطيني في إسرائيؿ، كما سيتضح لمقارئ الحقا. 

 

 

                                                           
1
 السبت، بٌته فً ،(السكانً واالحصاء والعمل، باالقتصاد المتخصص) أطرش عاص الدكتور مع المدنٌة الخدمة حول الباحث أجراها مقابلة 

 .م8/44/1141
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 المبحث الثاني: البنية الثقافية لفمسطيني الداخل في إسرائيل:
ف كائف اجتماعي ال يعيش منفردا، ويمتاز عف باقي الكائنات بأف لديو ثقافة، وىي عبارة عف اإلنسا

مجموعة مف النظـ والتجارب في فيـ البيئة والعالـ والكوف يتفاعؿ معيا مف خبلؿ األطر الجماعية 
ؼ نحو لئلنساف، ويتـ تناقميا مف خبلؿ المغة، لذلؾ يأخذ سموكو نمطا معينا، في معادلة في التصر 

 الكوف واإلنساف.

ؼ مالؾ بف نبي الثقافة: "بأنيا مجموعة مف الصفات الخمقية والقيـ االجتماعية، التي تؤثر في وقد عرَّ  
الفرد منذ والدتو، وتصبح ال شعوريا العبلقة التي تربط سموكو بأسموب الحياة في الوسط الذي ولد 

ي: ىو تراثو وعاداتو وأسموب حياتو االجتماعية، والمراد مف البنية الثقافية لمشعب الفمسطين .1فيو"
ونظرتو لمحياة المستمدة مف عقيدتو وتاريخو وحضارتو، فاألفراد في المجتمع يتشرَّبوف ىذه الثقافة منذ 

كل مولود يولد عمى الفطرة، فأبواه ييودانو أو إف تتفتح عيونيـ، لقولو صمى اهلل عميو وسمـ: ]
في ولدييما عقيدتو وفكره وأسموب حياتو، فينشأ محافظا  فلداف يغرسا، فالوا2[ينصرانو أو يمجسانو

عمى االنتماء لمديف والقوـ والوطف، فأي احتبلؿ لشعب ما، يعمؿ عمى ىدـ البنيتو الثقافية لؤلقمية 
األصمية المحتمة، فالمؤسسة اإلسرائيمية لـ تشذ عف ىذه القاعدة بؿ مازالت تيدـ بالبنية الثقافية 

 الداخؿ بمختمؼ الوسائؿ واألساليب، وأخطرىا مشروع الخدمة المدنية. لفمسطينيي

 أربعة مآخذ:و  توطئة ، وفيولفمسطينيي الداخلالمطمب األول: البعد الثقافي العام 

شكمت نكبة فمسطيف انتكاسة كبيرة لممشروع الثقافي الفمسطيني، ال يقؿ عف أىمية الحرب،  توطئة:
تشكؿ الحصف المنيع حيث أف الثقافة  ،ا مف مآسي التيجير والضياعوضياع األرض، وما يعانيو أىمي

 .أماـ الغزو الفكري الغربي

ـ الكارثية، احتبلؿ المدف، مركز الطبقة المتعممة والمثقفة، وأصحاب 1948ف مف أىـ نتائج حرب وا   
موا بأوؿ احتجاج رؤوس األمواؿ، فيذه مدينة يافا التي احتضنت نوادي المثقفيف، وروابط الطبلب الذيف قا

طبلبي في تاريخ فمسطيف، فكانت مدينة يافا الفمسطينية معقؿ التطور الثقافي، أما المجتمع الريفي، فما 
ولقد حّولت مصادرة األراضي أىميا ممف بقي بعد  3.تعيش عمى ىامش المدينة الييودية ىو إال تجمعات

                                                           
1
 44ص م،1118 ،عمان،3ط الفكر، دار المٌة،اإلس الثقافة فً الوجٌز: وآخرون  ،همام، سعٌد 
2
 .2658رقمو:  2048 \4، ورواه مسمـ في صحيحو: 1385، ح رقمو: 321\3صحيح البخاري:  
3
 ، بتصرؼ.53-49مركز الدراسات: المجتمع العربي في الداخؿ الفمسطيني، ص  



  11 
 

ش في المدف الييودية ؿ يبحثوف عف لقمة العيالنكبة عمى أرضو ثابتا، مف قوة اقتصادية زراعية إلى عما
ولما غابت النوادي الثقافية، ولـ يعرؼ الفمسطينيوف داخؿ إسرائيؿ في تمؾ الحقبة، إال  والمستوطنات.

سرائيمي يشكؿ ركنا أساسيا إلالثقافة الغربية لمييود، وال شؾ أف النظاـ الثقافي في المجتمع االستيطاني ا
أكذوبة أف "الذي يدور حوؿ المجتمع اإلسرائيمي، في ترسيخ الفكر الصييوني داعما ألركاف الحكـ في 

، وخاصة في تحديد العبلقة مع المجتمع 1، فيذه أطروحة إبادية"إسرائيؿ أرض ببل شعب لشعب ببل أرض
الفمسطيني األصمي، وتحديد اليوية، والسياسة المتبعة تجاىيـ، وحينئذ لـ تسَع الدولة في دمج عرب 

 في اليوية اإلسرائيمية، وبقي فمسطينيو الداخؿ عمى ىامش الحياة. الداخؿ

ولـ تسمح ليـ المؤسسة اإلسرائيمية بتطوير الثقافة الفمسطينية الوطنية والقومية، لئبل تستخدـ كسبلح ليقاـو 
مغتصب األرض، فيي تعتبرىا عامبل أساسيا في ترميـ وتوحيد المجتمع المحطـ بعد النكبة، ولكف 

الداخؿ حافظوا عمى عناصر اليوية، وقد انعدمت اليجرة الريفية مف القرية إلى المدينة،  وفيفمسطين
 فالمدينة العربية، ىجر منيا أىميا العرب لتتحوؿ إلى مدينة ييودية.

رفض عمى العرب وفي الثقافة الوطنية تكمف قوة المقاومة الثقافية، في الحفاظ عمى مكونات اليوية، وقد فُ 
ف ىذا الكبت الثقافي، فأخذوا ييّربوف الكتب، وقصص األطفاؿ، واالستماع لمراديو والتمفاز، الفمسطينيو 

وبيذا التواصؿ مع األدب والثقافة مع أمتيـ العربية، تحقؽ لمعرب الفمسطينييف الثبات عمى المكوف القومي 
 2لميوية الفمسطينية.

الثابت القومي، أال وىو سياسة المؤسسة  "وىناؾ عامؿ آخر كاف يدفع بالفمسطينييف نحو التمسؾ بيذا
اإلسرائيمية الُممنيجة، ذات الرفض القاطع لدمج الفمسطينييف مف خبلؿ المساواة، والديمقراطية الحياتية 
الحقيقية بعيدا عف النظاـ اإلثني الذي لـ يتوقؼ عف تقنيف القوانيف العنصرية في مؤسساتيا التشريعية 

 .3كبيرة خالية مف مبلمح التمدف االجتماعي واالقتصادي والثقافي"والتنفيذية، حتى أصبحت قرر 

وأشار بعضيـ إلى سبب الجمود الثقافي، إلى قمة المثقفيف بعد عاـ النكبة، وأوعز آخروف السبب إلى عدـ 
 التغذية واإلثراء الثقافي الخارجي، فانحسرت ثقافة األقمية المتبقية مف المثقفيف العرب داخؿ إسرائيؿ، وال
ننسى أف اغتصاب أراضي فمسطينيي الداخؿ جاء ليحوؿ المزارعيف الريفييف الذيف يشكموف أغمب 
فمسطينيي الداخؿ إلى طبقة عاممة ليس ليا إال البحث عف لقمة العيش في المستعمرات، والمدف الييودية 

                                                           
1
 .113ص القاهرة، ،4ط ات،للدراس فلسطٌن مركز السٌاسً، الفكر فً حوارات تقاوم أمة الحق، عبد أسامة 
2
 ، بتصرؼ.50ـ، ص2006مركز الدراسات المعاصرة، المجتمع العربي في الداخؿ الفمسطيني، أـ الفحـ ،  
3
 بتصرؼ . 39-38غانـ، أسعد: اليامشيوف في إسرائيؿ تحدي الييمنة االشكنازية، ص 



  14 
 

د غالبية الباحثيف الييود بعيدة كؿ البعد عف الثقافة، أو األندية الثقافية المنعدمة أصبل في أريافيـ ويعتق
ـ والتقاء العرب في إسرائيؿ مع إخوانيـ في األراضي المحتمة في 1967في الشؤوف العربية أنو منذ عاـ ،

الضفة وغزة، ىو الذي أحدث عممية فمسطنة في مكوف ىوية العرب في إسرائيؿ، وصعود اليوية 
اخؿ، ليست تطرفا بحسب بعض الباحثيف الفمسطينية. وأف الجرأة في الخطاب السياسي العربي في الد

 1.ـ1967الييود، وذلؾ بعد حرب 

لى  ويقوؿ الباحث حسوف شالوـ:" إف سياسة التمييز والقمع لؤلقمية العربية ستؤدي إلى االستياء، وا 
 . 2االضطرابات، األمر الذي سيحفز الرأي العاـ العالمي إلى التدخؿ سياسيا"

أكسبيـ الجرأة، التي تمثمت في قوة الخطاب السياسي، وفي إنشاء ويرر الباحث أف ىذا االلتقاء قد 
المؤسسات القطرية، مف أجؿ انتزاع الحقوؽ المشروعة، والحفاظ عمى المكاسب الوطنية، والتضامف مع 
الشعب الفمسطيني، واكتسبت اليوية القومية الفمسطينية القوة في مقاومة أي تيار مناقض ومخالؼ ليا. 

وج الجماىير العربية مف أزمة اليوية التي تحاوؿ المؤسسة اإلسرائيمية أف تحصرىا فييا، مما أدر إلى خر 
ويجدر القوؿ إف فمسطينيي الداخؿ لـ ينجحوا في الحفاظ عمى ىويتيـ فحسب، بؿ ساىموا في إثراء اليوية 

تماعي، وىذا الذي الفمسطينية بالكممة والمقولة المكتوبة شعرا ونثرا، وبالنضاؿ الفكري، والسياسي واالج
لتغيير مفيوـ الوالء لدر فمسطينيي الداخؿ مف خبلؿ  ايقمؽ أركاف الدولة العبرية، فأخذت تتبع نيجا مختمف

   3مشروع الخدمة المدنية.

ـ تمحور اتصاالت مكثفة بيف الكتاب العرب في إسرائيؿ والكتاب في الضفة الغربية 1967وبعد عاـ 
تصاالت بأشكاليا المختمفة، بإقامة المؤتمرات، والندوات المشتركة، وقطاع غزة. وقد أثمرت ىذا اال

ولقاءات التحادات الكتاب، وتـ إصدار كتب لكتاب عرب الداخؿ الفمسطيني في دور نشر فمسطينية في 
 اب عرب الداخؿ في صحؼ الضفة الغربية وقطاع غزة،الضفة الغربية وقطاع غزة، ونشرت مقاالت لكتّ 

 4.والفجر وغيرىا كالبيادر والحصاد

ويرر الباحث أف ىذا التواصؿ بيف طرفي الخط األخضر قد عزز االنتماء لميوية فظير جيؿ جديد  
ف فرضت عميو اليوية المدنية  ينفض عف ىويتو غبار الذؿ واليزيمة، معتزا بدينو، وقوميتو وفمسطينيتو، وا 

                                                           
1
 ، بتصرؼ.39المصدر السابؽ ذاتو ص  
2
 .31ود العرب في إسرائيؿ، صحسوف، شمومو: العبلقات بيف اليي 
3
 بتصرف ،93ص الفلسطٌنً، الداخل فً العربً المجتمع المعاصرة، الدراسات مركز 
4
 ، بتصرؼ.55-54مركز الدراسات: المجتمع العربي في الداخؿ الفمسطيني، ص  
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صاحبيا، وينتمي إلى ديف وحضارة عمَّرت اإلسرائيمية، ولكنو لـ ينس جرح النكبة، وأنو نشأ في أرض ىو 
مشارؽ األرض ومغاربيا، وأف ىذه النكسات واليزائـ ما ىي إال سحابة صيؼ ستنقشع، وينجمي فجر جديد 

مكونات لميوية الجماعية لؤلقمية العربية في داخؿ مؤمف بأف أشجار العودة ستزىر مف جديد بيذه ال
في إسرائيؿ، ككؿ أقمية عرقية أخرر، فالعربي في إسرائيؿ ىويتو إسرائيؿ، التي تصوغ ىوية أبناء األقمية 

تشمؿ المكوف اإلسبلمي، والمكوف العربي القومي، والمكوف الوطني الفمسطيني، والمكوف المدني 
لى قـو حمؿ ىذا الديف، وأنشأ حضارة ، وينتمي إلى اإلسرائيمي، في ىذه اليوية التي تنتمي إلى ديف وا 

ى مدار التاريخ، أما المكوف المدني اإلسرائيمي فيعتبر مكونا جديدا، ومستحدثا وطف عاش فيو شعب عم
فرضتو األحداث، فيو لمتعريؼ ولمتعامؿ اليومي والحياتي في الدولة صاحبة ىذا المكوف، أما المكوف 

                                               اإلسبلمي فيو يتميز عف غيره مف المكونات بأنو يتمتع بقوة العقيدة الطاردة لكؿ ثقافة دخيمة.

 :تيمالمأخذ األول: المكون الثقافي اإلسالمي ليوي
إف الثقافة اإلسبلمية مستمدة مف القيـ والعقيدة اإلسبلمية المؤثرة" في االحساس باالنتماء لؤلمة  

ف نسبة المسمميف ىي الغالبة عمى سائر األدياف في  األقمية العربية في اإلسبلمية عقيدة وشريعة، وا 
% مف مجموع السكاف العرب في الداخؿ 84إسرائيؿ، حيث وصمت ىذه النسبة إلى أكثر مف 

ـ، 1995الفمسطيني، فتعتبر ىذه النسبة غالبية مطمقة، ففي عينة البحث الذي أجراه سامي سموحة عاـ
عينة أخرر لمبحث % مف المستطمعيف أكدوا عمى اليوية اإلسبلمية، وفي 74.2حيث أظير البحث أف 

% مف المستطمعيف عمى أىمية االنتماء الديني، ومف 70ـ، أكد 1988الذي أجراه محمود معاري عاـ 
مميزات المكوف اإلسبلمي، أنو ُيشكؿ المناعة الُمقاِومة لبلنصيار في اآلخر، ويزداد مناعة باتحاده مع 

 المكوف القومي.
 يم:المأخذ الثاني: المكون الثقافي القومي ليويت

بأف اليوية القومية، وىي احساس الفرد العربي في إسرائيؿ بانتمائو لمقومية العربية ثقافة وتاريخا ولغة، 
وىذا االنتماء القومي قد يعتريو الضعؼ في ىزيمة الجيوش العربية، ويزداد قوة في حالة النجاحات 

سة اإلسرائيمية، في تشكيميـ أقمية العربية، ويزداد التمسؾ بو في حالة اإلقصاء والتيميش مف قبؿ المؤس
أصمية تابعة لمعالـ العربي، وقد تعامؿ الباحثوف في أبحاثيـ مع ىوية األقمية العربية كيوية ميممة "ىوية 

ثنية" كما ورد في أبحاثيـ، ىذا الباحث سامي سموحة يعتقد إلى أف المكوف اإلسرائيمي أقوي مف المكوف إ
ثيؽ بيف المكوف القومي والمكوف الوطني، ألف فمسطيف ىي جزء ال يتجزأ الفمسطيني. وأف ىنالؾ ارتباط و 
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عـ ليا في كؿ قضاياىا، فيما عنصراف بعضيما امف الوطف العربي الكبير الذي يعتبر الحاضف ليا والد
 1مف بعض.

 المأخذ الثالث: المكون الثقافي الوطني ليويتيم:

المكوف الوطني اسـ "عممية فمسطنة"، أي شكؿ مف  وقد أطمؽ عمماء االجتماع اإلسرائيمييف عمى بروز
أشكاؿ التضامف مع الفمسطينييف في المناطؽ المحتمة عمى حد تعبير الباحثيف اإلسرائيمييف، ويعتقد 

  2الباحث سامي سموحة أف المكوف اإلسرائيمي أقوي مف المكوف الفمسطيني.

يامة في ىوية أبناء األقمية العربية داخؿ ويرر الباحث: أف اليوية الفمسطينية ىي إحدر المكونات ال
إسرائيؿ، ويظير ىذا المكوف في إحساس الفرد العربي في إسرائيؿ بانتمائو لمشعب الفمسطيني، وىي 
جماعة اثنية فمسطينية تميزىا ليجات خاصة، وتواصؿ تاريخي، يقوـ ىذا االنتماء عمى أساس المصير 

ـ، وانتفاضة األقصى، وظير االرتباط 1987فاضة لعاـ المشترؾ، وقد قويت ىذه اليوية بعد االنت
 بشكؿ بارز مع الفمسطينييف في المناطؽ المحتمة.

 المدني اإلسرائيمي ليويتيم: الثقافي المكون المأخذ الرابع:

ىذا المكوف ىو إحساس الفرد العربي بانتمائو مف الناحية القانونية إلى دولة االحتبلؿ، مف خبلؿ اليوية 
دوؿ العربية اللتي تتمثؿ في الدولة المحتمة عمى أنيا ييودية صييونية، وىي في صراع مع المدنية ا

المجاورة، وأنيا تخدـ العرؽ الييودي الصييوني عمى حساب حقوؽ األقمية العربية، وال تمكف األقمية 
  3.تيـ، بؿ تنتيج منيج الرفض المشكؾالعربية مف االندماج مع مواطنييا مع الحفاظ عمى ىوي

انتخابات  لداخؿاعرب ويرر الباحث: أف االنتماء لميوية اإلسرائيمية ضعيؼ، وظير ذلؾ في مقاطعة 
%، وال يرر الباحث أف ىذا مكوف مف مكونات ىوية أبناء 80ـ بنسبة أكثر مف 2001الكنيست عاـ 

صاحب كتاب  األقمية العربية الفمسطينية داخؿ إسرائيؿ، ألف االنتماء ليس ىو مجرد إحساس كما بينو
اليوية "حجيرات، ولكف ىو االنتماء واالحساس باالرتباط الوجداني والكياني والقمبي، بالديف والقوـ والوطف 

، وأف عرب الداخؿوالشعب، وال يرر الباحث أف اليوية المدنية القانونية تحقؽ ذلؾ في مركب ىوية 
مسطينية، في محاولة إللغاء المكوف الوطني، المؤسسة اإلسرائيمية تسعى جاىدة لتشويو اليوية الوطنية الف

                                                           
1
 .بتصرف ،77 -76 ص م،1118 قرع، كفر أولى، ط الهدى، دار إسرائٌل، فً العربٌة األقلٌة ألبناء الجماعٌة الهوٌة: موسى حجٌرات 
2
 .بتصرف ،83 -84 ص إسرائٌل، فً العربٌة األقلٌة ألبناء الجماعٌة الهوٌة: موسى حجٌرات 
3
 ، بتصرؼ.80 -76المصدر السابؽ ذاتو، ص  
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مف خبلؿ فرض قانوف الخدمة المدنية، وبممارستيا سيتـ إضعاؼ المكوف الوطني الفمسطيني واستبدالو 
في  لفمسطينيي الداخؿباألسرلة، التي تيدؼ إلى تقوية المكوف المدني اإلسرائيمي، بالدمج المجتمعي 

لوالء لمدولة اإلسرائيمية، الذي بحقيقتو سيكوف مشروطا حسب المجتمع اإلسرائيمي، وسيتمخض عنو ا
الداخؿ، والتي التزاؿ تتمسؾ  يفمسطينيلمفيوـ المؤسسة اإلسرائيمية التي لف تتخمص مف الفكر العدائي 

بوجودىا عمى أرضيا داخؿ نطاؽ الدولة اإلسرائيمية، وبحسب الفكر الصييوني العرقي وبمفيومو العدائي، 
حقاقات مقابؿ الحقوؽ في قانوف الخدمة المدنية، وبذلؾ تعتدي عمى الحقوؽ اإلنسانية لؤلقمية فتشترط االست

 الفمسطينية؛ فتفقد جوىر ديمقراطيتيا التي تدعييا لتخفي وجييا القبيح أماـ العالـ.

 

 ، ىي:المبحث الثالث: البنية الحزبية لفمسطينيي الداخل في إسرائيل وفيو سبعة مطالب

أنو مف حيث المبدأ فإف دولة إسرائيؿ تمنح عرب الداخؿ بعض الحقوؽ مثؿ حؽ  ويرر الباحث
االنتخاب، والترشح لممؤسسات اإلسرائيمية، مع حؽ التعبير عف الرأي، ولكف المؤسسة اإلسرائيمية ما 
قامت إال لخدمة الشعب الييودي، مع بذؿ كؿ االمكانيات في إبقاء األقمية العربية في الوضع المتدني، 
تسعى لنيؿ حقوقيا، كطمب المساواة مع الوسط الييودي في الميزانيات لمسمطات المحمية، وفي قضايا 
التعميـ، بعيدا عف القضايا العالقة والممحة، كالتوقؼ عف مصادرة األراضي، وىدـ البيوت بتوسيع 

ات اإلسبلمية الخرائط الييكمية لمقرر والمدف العربية، أو المطالبة بعدـ االعتداءات عمى المقدس
والمسيحية، أو االعتراؼ بيويتيـ الوطنية داخؿ الدولة اإلسرائيمية، وبحؽ عودة الميجريف في الداخؿ 

 الفمسطيني وخارجو.  
ف تشكيؿ األحزاب لخوض الكنيست عمى مختمؼ توجياتيا الحزبية ومشاربيا الفكرية، فإنو ُينظر  وا 

لى األقمية العربية كجسـ معادي يجب م ف إسرائيؿ ىي دولة ييودية صييونية، يتعّيف ار إلييا وا  قبتو، وا 
، وليس ليـ أصمية عمى العرب االكتفاء بالحقوؽ الفردية، وعدـ المطالبة باالعتراؼ بيـ كأقمية قومية

أي عبلقة بالصراع الدائر في المنطقة، لذلؾ ىنالؾ إطار حددتو المؤسسة اإلسرائيمية ال تتحرؾ 
 اره، فكاف أوؿ األحزاب العربية تشكيبل الحزب الشيوعي.                   األحزاب العربية إال في إط
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 :المطمب األول: الحزب الشيوعي والجبية لمسالم والمساواة
ـ ظير التنظيـ تحت اسـ "الحزب الشيوعي الفمسطيني " وظؿ أغمب أعضاء الحزب مف 1923في عاـ 

ؼ الحزب فانسحب منو أغمب األعضاء العرب، الييود ، وفي أوؿ األربعينات حصؿ انشقاؽ في صفو 
ليؤسسوا تنظيما تحت اسـ " عصبة التحرير الوطني، وبقي األعضاء الييود في إطار " الحزب الشيوعي 
الفمسطيني"، وبعد قياـ إسرائيؿ اتحد الحزباف ليشكبل وحدة فأقاما" الحزب الشيوعي اإلسرائيمي" )ماكي(، 

سبب أزمة واجييا، الشؽ األوؿ ذو األغمبية الييودية حافظ عمى وفي الستينات عاد وانشؽ الحزب ب
الحزب )ماكي(، الحزب الشيوعي اإلسرائيمي(، والشؽ الثاني بزعامة مئير فمنر وتوفيؽ طوبي، فاتخذ اسما 

 جديدا " القائمة الشيوعية الجديدة" )راكاح(. 
افس لراكاح، ليصبح راكاح أكثر ـ اختفت )ماكي( عف الساحة السياسية، كحزب من1969وفي انتخابات 

 1ـ. 1981ـ و1977ـ و1973تأييدا وقوة، ليفوز باإلنتخابات الثامنة والتاسعة والعاشرة أعواـ 
ـ حيث تجاوزت الجماىير العربية سياسة الحزب، فقامت المظاىرات 1976وفي يوـ األرض عاـ 

 ينييف برصاص قوات األمف.رض التي تـ اإلعبلف عف مصادرتيا، واستشيد ستة فمسطاألدفاعا عف 
تـ تشكيؿ الجبية الديمقراطية لمسبلـ والمساواة كإطار موسع داعـ لمحزب الشيوعي  وعمى إثر ذلؾ؛

ـ، لمعمؿ عمى استيعاب الجماىير العربية، وىذا اإلطار يجعؿ الحزب يستوعب البعد 1977عاـ 
زاب الفاعمة عمى الساحة العربية ضافة الستثماره لحالة الضعؼ الحزبي الجماىيري لؤلحإالجماىيري، 

 2.في الداخؿ الفمسطيني
 

% مف إجمالي أصوات العرب، فكاف 51ـ حصمت الجبية عمى 1977وفي انتخابات الكنيست عاـ 
% مف األصوات العربية، أي أنيا بدأت 37ـ حصمت الجبية عمى1981فوزىا فوزا ساحقا، وفي عاـ 

ة في ىذه المرحمة بالتراجع، لظيور الحركة التقدمية عمى في مرحمة العد التنازلي، حيث تميزت الجبي
المسرح السياسي، التي خاضت انتخابات الكنيست، حيث أقحمت نفسيا كبديؿ لمحزب الشيوعي، 

                                                           
1
 ، بتصرؼ.91مركز الدراسات: المجتمع العربي في الداخؿ الفمسطيني، ص  

2
 .، بتصرؼ55 -52ي الييمنة االشكنازية، صغانـ، أسعد: اليامشيوف في إسرائيؿ تحد 
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%مف أصوات الناخبيف العرب، استمر تراجع الجبية حيث 32ـ عمى1984فحصمت في انتخابات عاـ 
 .1واحد"%، 23عمى  ـ فقد حصمت1992كاف أكبر تراجع في انتخابات

مف قياديي الحزب الشيوعي وىـ محمد بركة، والثاني  عددا ـ لمكنيست تـ انتخاب1999وفي انتخابات 
   2.عصاـ مخوؿ والثالث تمار غوجانسكي

 

 :المطمب الثاني: حركة أبناء البمد

نييف في ـ حدوث التواصؿ  بيف العرب الفمسطينييف في إسرائيؿ، وبيف الفمسطي1967مف نتائج حرب 
األراضي المحتمة، "الضفة الغربية وقطاع غزة"، فأدر ىذا التواصؿ إلى صحوة وطنية فمسطينية في 
أوساط الفمسطينييف في إسرائيؿ، فقد شكؿ ىذا التواصؿ ظروفا خصبة إلقامة حركة ماركسية قومية 

مد كيواف وقرروا إقامة فمسطينية عمى يدي نشطاء في قرية أـ الفحـ، التّؼ ىؤالء النشطاء حوؿ الشاب مح
ـ فازت القائمة 1973حركة محمية جديدة أسموىا "أبناء البمد"، وفي االنتخابات المحمية التي جرت عاـ 

 مقعدا، وعمى إثر ىذا النجاح أقامت الحركة ليا فروعا في قرر ومدف عربية،  15بمقعد واحد مف 

مقعديف في بمدية أـ الفحـ، وبمدات أخرر.  قوتيا إلىزادت  ـ1978وفي انتخابات السمطات المحمية عاـ 
ـ زاد تمثيميا في السمطات المحمية ليصؿ إلى تسعة مقاعد، 1983وفي انتخابات السمطات المحمية عاـ 

مقاعد.  3ـ منيت الحركة بيزيمة فتراجع تمثيميا في السمطات المحمية إلى 1989ولكف في انتخابات عاـ 
                8لحركة جزء مف مقاعدىا في السمطات المحمية حيث فازت ب ـ استعادت ا1993وفي انتخابات عاـ 

 3.اعدمق

 

 

                                                           

1
 .، بتصرؼ99-94مركز الدراسات: المجتمع العربي في الداخؿ الفمسطيني، ص  
2
 .بتصرف ،99 ص ذاته، السابق المصدر 

 .بركة محمد النائب البرلمانٌة الجبهة كتلة ورئٌس الكنٌست عضو: بركة محمد
 .العرب الطلبة رئٌس منصب وشغل والمساواة، للسالم راطٌةالدٌمق الجبهة كتلة عن الكنٌست عضو: مخول عصام

 .الكنٌست فً والمساواة للسالم الدٌمقراطٌة الجبهة كتلة فً الٌهودٌة البرلمانٌة: جابونسكً تمار
3
 ، بتصرؼ.67-65غانـ، أسعد: اليامشيوف في إسرائيؿ تحدي الييمنة االشكنازية، ص 
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تحالؼ أبناء البمد مع جيات قومية، إلقامة حزب  ،ـ1996عاـ  عشرةَ  بعةَ اوفي انتخابات الكنيست الر 
 جديد باسـ "التجمع الوطني الديمقراطي. وكاف الحزب مف الرافضيف لمخدمة المدنية، وقد شارؾ في

، والذي 1ـ2014 \6\6المناىض لمخدمة الوطنية والعسكرية الذي أقيـ في مدينة سخنيف في  ؤتمرالم
مناىضة الخدمة المدنية والعسكرية برئاسة النائب السابؽ محمد كنعاف ورئيس الحزب القومي نظمتو لجنة 

  2.في الداخؿ الفمسطينيالعربي، وذلؾ تحت سقؼ لجنة المتابعة لمجماىير العربية 

 

 :المطمب الثالث: التجمع الوطني الديمقراطي

ـ موحدا العديد مف الحركات السياسة، واألكاديمية 1995 -1994"تأسس التجمع الوطني الديمقراطي عاـ
التي نشطت في الماضي في المدف والبمدات العربية، مثؿ "أبناء البمد" وحركة "ميثاؽ ومساواة " التي 

المحمية "  اتإلى أعضاء سابقيف في الحركة التقدمية، وعدد مف التنظيمأسسيا، د. عزمي بشارة، إضافة 
كالحزب االشتراكي" الذي تأسس في المغار، وحركة "أنصار" في أـ الفحـ، وحركة "النيضة" في الطيبة، 

 3وحركة "أبناء الطيرة" وقور محمية وشخصيات مستقمة، وقد ترأسو عزمي بشارة.

عمى ثبلثة مقاعد وحصؿ  امع الجبية الديمقراطية لمسبلـ وحاز  ـ1996وخاض انتخابات الكنيست عاـ 
تحالؼ مع الحركة العربية لمتغيير  ـ1999وفي انتخابات  ،عمى مقعد واحدالتجمع الوطني الديمقراطي 

ـ حيث خاضيا منفردا فحصؿ عمى ثبلثة 2003)أحمد طيبي( وحصؿ عمى مقعديف، وفي انتخابات 
وتركو الببلد تجنبا  ،س الحزب واصؿ طو بعد استقالة عزمي بشارةترأـ  2007مقاعد، وفي عاـ 

 4لمحاكمتو مف قبؿ المؤسسة اإلسرائيمية.

 

 

                                                           
1
 رجال العربً، الوسط فً القٌادٌٌن من الموقعٌن مع والعسكرٌة المدنٌة الخدمة ضد وثٌقة على ووقع المإتمر، هذا فً بنفسه شارك: الباحث  

 سخنٌن، مدٌنة العربً، الوسط فً ووجهاء متقاعدٌن، قضاة عنهم، وممثلٌن أحزاب رإساء كنٌست، أعضاء الطوائف، مختلف من دٌن

 .م1141\6\6
2
سية الوطنية واإلسبلمية، وأعضاء الكنيست العرب، وجمعيات مدنية، ورجاؿ الديف لمطوائؼ وقد شاركت في ىذا المؤتمر كؿ القور السيا 

اإلسبلمية والمسيحية والدرزية، وقد مزؽ شاب درزي بعد إلقاء كممتو طمب استدعائو لمخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيمي عمى مرأر مف 
 الحضور.

3
 ـ، بدوف ص، بتصرؼ.2013، غرة رمسيس، األحزاب العربية، صندوؽ ابراىيـ، كتاب المجتمع العربي المحرر 
4
 ـ، بدوف ص، بتصرؼ.2013صندوؽ ابراىيـ، كتاب المجتمع العربي المحرر، غرة رمسيس، األحزاب العربية،  
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 :المطمب الرابع: الحزب القومي العربي

ـ بعد أف انفصؿ عضو الكنيست محمد كنعاف عف الحزب 2001أقيـ الحزب القومي العربي عاـ 
الذي يدعو إلى الوحدة العربية عمى  لفكر القومي العربيالديمقراطي العربي، ويسعى ىذا الحزب لنشر ا

في داخؿ المجتمع العربي الفمسطيني في إسرائيؿ، ويحمؿ لواء نيج الفكر القومي الوحدوي الناصري، أما  
النضاؿ السياسي تجاه سياسة المؤسسة اإلسرائيمية، ولو قاعدة شعبية متعددة الشرائح دأب عمى 

ـ، وحظي 2003ركة اإلسبلمية والحزب العربي الديمقراطي في انتخابات استقطابيا، تحالؼ مع الح
بمقعديف دوف أف يدخؿ محمد كنعاف الكنيست، ومف برامج الحزب، تعزيز التواصؿ الحضاري والسياسي 
والثقافي العربي مع العالـ العربي، ويرفض أي شكؿ مف أشكاؿ الشراكة الحزبية العربية الييودية ويربط 

 1.عطاء األقمية العربية حكما ذاتياو بالدولة وا  بيف اعتراف
 ويرأس محمد كنعاف رئاسة المجنة المناىضة لمخدمة المدنية المنبثقة عف لجنة المتابعة.

 

 :المطمب الخامس: الحركة العربية لمتغيير

 مف تووعدد مف المثقفيف مف عرب الداخؿ بعد استقال 2ـ عمى يدي د. أحمد طيبي1996أقيـ الحزب عاـ 
ـ 1999منصب مستشار الرئيس السابؽ ياسر عرفات مف أجؿ خوض انتخابات الكنيست، وفي انتخابات 

تحالؼ حزبو مع التجمع الديمقراطي ففاز بمقعديف. وقد انتيت شراكتو االنتخابية مع التجمع الديمقراطي 
 3ة، فحاز عمى مع إعبلف الفوز بمقعديف. وقد خاض االنتخابات المحمية وفاز في ثبلثة سمطات محمي

  3مقاعد عضوية.

في تقديـ  وخاصة مف النواب العرب النشطاء البارزيف في العمؿ البرلماني، ديع الطيبي أف ر الباحثوير 
 بشكؿ عاـ. في الدولة العبرية مقترحات قوانيف تخدـ الجميور

 

 

                                                           

1
 .، بتصرؼ119مركز الدراسات: المجتمع العربي في الداخؿ الفمسطيني، ص 
2
 العربٌة الحركة ورئٌس" الكنٌست" اإلسرائٌلً البرلمان عضوو الطٌبة مدٌنة من سابق طبٌب هو: طٌبً احمد 
3
 ، بتصرف.449-448مركز الدراسات: المجتمع العربً فً الداخل الفلسطٌنً، ص  
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 :المطمب السادس: الحزب الديمقراطي العربي

ـ، وفي ميرجاف احتجاجي نظمو فمسطينيو 1988ـ عمى خمفية أحداث االنتفاضة األولى عا
الداخؿ عمى الممارسات القمعية لمحكومة اإلسرائيمية تجاه الفمسطينييف في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، أعمف النائب عبدالوىاب دراوشة العمالي انفصالو عف حزب العمؿ، ومف خبلؿ مشاوراتو 

الجتماعي، تـ االعبلف مف تأسيس "الحزب واتصاالتو مع أكاديمييف وشخصيات ليا حضورىا ا
العربي الديمقراطي" مف خبلؿ المؤتمر بمشاركة المئات مف الشخصيات البارزة في الوسط العربي 

ـ، وقد 1988في إسرائيؿ، باإلضافة إلى رؤساء السمطات، وخاض الحزب انتخابات الكنيست عاـ 
الكنيست. وفي االنتخابات لمسمطات  فاز الحزب العربي بمقعد واحد، ودخؿ عبد الوىاب بحزبو

ـ حقؽ الحزب 1993أعضاء، وفي انتخابات عاـ  6المحمية فاز الحزب برئاسة مجمس محمي و
انتخابات  عضوا في المجالس المحمية، وفي 47حمية ورؤساء مجالس م 6فوزا بارزا ففاز 

يـ رئيسو بميادنة الكنيست الثالثة عشر حصؿ الحزب العربي الديمقراطي عمى مقعديف، وقد اتُ 
، بغية تحقيؽ مكاسب حزبية مف قبؿ المؤسسة الرسمية، مف خبلؿ الدخوؿ في األحزاب الصييونية

 1.إئتبلؼ حكومي مف أجؿ تحقيؽ مكاسب لمداخؿ الفمسطيني

 في؛وقد حاوؿ الحزب العربي تشكيؿ" القائمة العربية الموحدة" مف األحزاب العربية، ولما فشؿ 
مف الحزب العربي الديموقراطي و"الشؽ الجنوبي  المشكمة :ائمة العربية الموحدةأبقى عمى الق ذلؾ،

لمقائمة العربية  القائمة العربية لمتغييرانضمت  ـ2006في انتخابات عاـ ، و لمحركة اإلسبلمية"
 2.الموحدة

وشارؾ في نشاطات لجنة المتابعة المناىضة  ،ويعتبر ىذا الحزب مف المعارضيف لمخدمة المدنية
 لمخدمة المدنية.

 

 

 
                                                           

1
 .بتصرف 71، -69ص االشكنازٌة، الهٌمنة تحدي إسرائٌل فً الهامشٌون: أسعد غانم، 
2
 الكنٌست، ودخول اإلسرائٌلٌة، السٌاسٌة العملٌة فً المشاركة آثرت التً المٌةاإلس الحركة من جزء هم: اإلسالمٌة للحركة الجنوبً الشق 

 .م4996عام الكنٌست انتخابات فً الدٌموقراطً العربً الحزب مع تحالف وقد الداخل، فلسطٌنًٌ تخدم خاللها من علها
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 :المطمب السابع: الحركة اإلسالمية

 م:1967المأخذ األول: التطور التاريخي لمحركة اإلسالمية بعد سنة 

انطمقت الصحوة اإلسبلمية في بداية السبعينات فكونت منعطفا إيجابيا لبداية حقبة التغيير في مفاىيـ 
يا أف تنسى ىويتيا اإلسبلمية، وخاصة بعد اليزيمة وقناعات المجتمعات العربية واإلسبلمية التي أريد ل

ـ في أياميا 1967المنكرة التي منيت بيا األنظمة والتيارات القومية أماـ الجيش اإلسرائيمي في حرب 
ـ أف حدث التواصؿ بيف األقمية العربية الفمسطينية في داخؿ إسرائيؿ، 1967الستة، وكاف مف آثار حرب 

عبر الخط األخضر في الضفة الغربية وقطاع غزة، مف خبلؿ تشكيؿ لجاف مع إخوانيـ الفمسطينييف 
الزكاة، والدراسة في المعاىد والكميات والجامعات الفمسطينية، وقامت بأعماؿ تطوعية في المدف والقرر في 
الداخؿ الفمسطيني، محدثة نقمة نوعية، وذلؾ بتطبيقيا لروح اإلسبلـ العممي عمى أرض الواقع، فانجذب 

 1ييا الناس، وقد تجسد ذلؾ باصطفاؼ جماىير الناخبيف حوليا في تجربتيا االنتخابية األولى.إل
 

 المأخذ الثاني: التجربة االنتخابية لمحركة اإلسالمية:
ـ، 1989الثمانينات بعد أف خاضت الحركة اإلسبلمية غمار انتخابات السمطات المحمية عاـ  أواخرفي 

ـ بمجالس بمدات 1993ر برا، وكفر قاسـ وأـ الفحـ، وفازت عاـ وفازت بالمجالس المحمية في كف
جمجولية، وراىط، وكفر قرع، وعمى أثر ذلؾ، قرر جزء مف الحركة اإلسبلمية خوض المعترؾ السياسي 
النتخابات الكنيست، وحصؿ عمى إثره االنشقاؽ، وىذا الذي آثر خوض انتخابات الكنيست ُدعَي الجناح 

ا الجناح الشمالي لمحركة اإلسبلمية، فقد قرر االستمرار في ركب الدعوة، وفقا لفيمو الجنوبي فيما بعد. أم
وآثر العمؿ الجماىيري المجتمعي عمى دخوؿ الكنيست، وكانت ىنالؾ مبادرات عديدة لممصالحة  2العقدي،

دعوة وقضايا إال أنيا لـ تؤِت ثمارىا حتى اآلف، واستمر الجناح الشمالي لمحركة اإلسبلمية في حمؿ ىـ ال
 المجتمع في الداخؿ الفمسطيني.

 م.2003 -م 1996المأخذ الثالث: الجناح الشمالي لمحركة اإلسالمية: بين أعوام 

وحمؿ الجناح الشمالي ىموـ المجتمع الفمسطيني في الداخؿ والخارج، وعمى رأسيا المسجد األقصى 
ـ، معبرا عف ذلؾ، واستمر السير 1996واألخطار المحدقة بو، فكاف  ميرجاف األقصى في خطر عاـ 

                                                           
1
 .بتصرف ،419 - 418 ص الفلسطٌنً، الداخل فً العربً المجتمع: الدراسات مركز 
2
 ، بتصرؼ.78ـ، أسعد: اليامشيوف في إسرائيؿ تحدي الييمنة االشكنازية، صغان 
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قدما في تصحيح المسار في شّقي العمؿ الدعوي والمؤسساتي، األمر الذي عمؿ عمى تثبيت الحركة 
في و اإلسبلمية في المجتمع المسمـ في الببلد، مما ىيأ األرضية إلعادة بناء العمؿ الدعوي في القرر 

ـ، عمى مدر قناعة أغمب أبناء 2001ذلؾ العاـ  ، وقد أكدت المقاطعة الكبيرة لبلنتخابات فيالمدف
الحركة اإلسبلمية في الداخؿ بصحة ما أقدمت عميو الحركة اإلسبلمية مف عدـ جدور االنتخابات، مع 
التعنت اإلسرائيمي في سموكو تجاه المجتمع الفمسطيني في الداخؿ، وعدـ التسميـ بالحقوؽ المشروعة 

ف خوض انتخا 1لفمسطينيي الداخؿ، بات الكنيست ىو تبييض لوجو إسرائيؿ اإلثني في المحافؿ وا 
 الدولية.

 المأخذ الرابع: تطور الحركة اإلسالمية وأسباب نجاحيا:

 ثمة أسباب لنجاح الحركة اإلسبلمية منيا:

 تعميؽ العمؿ الدعوي.  -ا 

في الدخؿ  البناء المؤسساتي الذي ييتـ بالقضايا االجتماعية، والقضايا السياسية والتعميمية -ب
 الفمسطيني. 

إف ما تميزت بو الحركة اإلسبلمية ىي أنيا لـ ُتغفؿ ىموـ الجماىير العربية بؿ عايشتيا وتفاعمت معيا 
 عمى جميع األصعدة والمستويات، فقدمت أطروحات اتسمت بالواقعية والعممية، وانزاليا عمى أرض الواقع

 متمثمة عدة مسارات، وأىـ ىذه المسارات:

 بميغ والتعريف بالدعوة:مسار الت -
ىذا المسار ىو األساس في التواصؿ الجماىيري مف خبلؿ خطبة الجمعة، والعرس اإلسبلمي، وتـ  ديع

حياء صبلة الفجر، والميالي الدعوية، وخمي عينؾ عمى  حياء الديف، وا  تطوره إلى مشاريع أسابيع الدعوة، وا 
 تغطية تـ 48بيتؾ، بصحيفة صوت الحؽ والحرية، وموقع فمسطينيي 

 2ىذه المشاريع الدعوية.
 

                                                           
1
.                                                                                      بتصرف ،411 - 413 ص الفلسطٌنً، الداخل فً العربً المجتمع: الدراسات مركز 

 انتخابات فً ودعوتها اإلسالمٌة بالحركة الزج رفض الذي صالح، رائد الشٌخ ٌترأسه الذي الشق هو: ٌةاإلسالم للحركة الشمالً الجناح -
 .نفسه  المصدر المبارك، األقصى المسجد على والحفاظ والمإسساتً، الدعوي العمل وآثر اإلسرائٌلً، الكنٌست

2
 .بتصرف ،416-416 ص الفلسطٌنً، الداخل فً العربً المجتمع: الدراسات مركز 
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 مسار العمل المجتمعي:  -
تتميز الحركة اإلسبلمية بالحفاظ عمى سبلمة النسيج االجتماعي لمعرب والمسمميف فمسطينيي الببلد، 
كالميثاؽ االجتماعي، وميثاؽ الشرؼ لنبذ العنؼ، والطائفية، وبث روح التسامح في المجتمع، وعمدت 

 بلح لمحاربة بؤر الفساد في المجتمع.عمى إقامة لجاف اإلص
وأنشأت لجاف الزكاة المحمية والقطرية، لمحاربة الفاقة والعوز في الداخؿ الفمسطيني، وحرصت الحركة  

اإلسبلمية عمى االىتماـ بالمجاؿ التعميمي، فأنشأت الروضات والمدارس المتميزة بمستواىا التعميمي 
خدمة لممجتمع، عمى خطى  "كمشفى الرحمة"، والمراكز الصحية والتربوي، كما أنشأت العيادات الطبية

مشروع المجتمع العصامي في الداخؿ الفمسطيني، وبذلؾ فإف الحركة اإلسبلمية تميزت عف غيرىا مف 
الحركات واألحزاب بالخدمة االجتماعية المتميزة والفاعمة عمى مستور المجتمع العربي في الداخؿ 

 1الفمسطيني.
 القتصادي:مسار العمل ا -

ابتدأ ىذا المسار بتشجيع الشباب عمى المشاريع الصغيرة، والحث عمى العمؿ بإنشاء مشاريع     
مف خبلؿ مشروع المجتمع العصامي، الذي يدفع المجتمع لموصوؿ  ،ومؤسسات اقتصادية تحد مف البطالة

 2الى االكتفاء الذاتي.

لتواصؿ مع الييئات واألحزاب باكة اإلسبلمية تميزت الحر مسار العمل السياسي ببعده اإلعالمي:   -
السياسية لمحفاظ عمى مكاسب الجماىير العربية عبر نضاليا الطويؿ، والوقوؼ في وجو اليجمة عمى 
حقوؽ وثوابت أىمنا في الداخؿ الفمسطيني، والعمؿ عمى دفع لجنة المتابعة في تتبع قضايا الداخؿ 

تجدات عمى الساحة العربية واإلسبلمية كعمؽ أستراتيجي، الفمسطيني وخارجو، والتفاعؿ مع كؿ المس
اإلسبلمية ألبناء الداخؿ الفمسطيني مف الذوباف، وما تتعرض لو مف ىجمة  العربية والحفاظ عمى اليوية

مف خبلؿ حمبلت التجييؿ، وبالذات الترويج لمشروع قانوف الخدمة المدنية، والوقوؼ في وجو 
جديد لؤلىؿ في النقب مف خبلؿ مخطط برافر العنصري، الذي ييدؼ إلى )الترانسفير(، أي التيجير ال

وبنت الدولة الييودية عبلقتيا  3قرية عف الوجود ىناؾ. 35ألؼ دنـ، ومحو نحو  800مصادرة أكثر مف 

                                                           

 بتصرف.145-144ص  الفلسطٌنً، الداخل فً العربً المجتمع: الدراسات مركز
2
 .145المصدر ذاتو، ص 
3
 ، بتصرؼ144مركز الدراسات: المجتمع العربي في الداخؿ الفمسطيني، ص 
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سنة  66بالمواطنيف العرب في الداخؿ، وفؽ الفكر الصييوني باعتبارىـ يشكموف خطرا عمييا، حتى بعد 
 مف قياميا!.

ف المؤسسة اإلسرائيمية الزالت تعيش عقدة نفي اآلخر؛ وذلؾ مف المنطمقات اإلثنية أويرر الباحث: 
لمعقيدة الصييونية اإلحبللية، فتبني سياستيا عمى نفي اآلخر واالستيبلء عمى حيزه، فتمنع عنو العيش 

فمسطيني، فتسمي في حياة كريمة، وتفرض عميو الحقوؽ المنقوصة، بؿ ال تعترؼ بانتمائو لمشعب ال
فمسطينيي الداخؿ "بعرب إسرائيؿ" ومف خبلؿ قانوف الخدمة المدنية، تسعي لتغيير انتمائو وتشويو 
ىويتو الفمسطينية، وعدـ اعترافيا بامتداده الوطني. وبناء عميو اتبعت الحركة اإلسبلمية موقفا رافضا 

، وسحؽ انتمائو اإلسبلمي وتشويو ليذه الخدمة التي تستيدؼ تمزيؽ المجتمع الفمسطيني في الداخؿ
ىويتو الوطنية، وتقطيع أوصالو عف االمتداد القومي العربي؛ لذلؾ كانت مف السباقيف إلى مناىضة 
الخدمة المدنية، فبادرت إلى عقد ندوات لفضح ىذا المشروع، وكشؼ مخاطره، مف خبلؿ النشرات، 

صدار الكتب، والندوات.  وال تزاؿ المؤس سة اإلسرائيمية تتبع مختمؼ أنواع األساليب ضد والمؤتمرات، وا 
قيادات الجماىير العربية، بيدؼ كسر رؤوس الوعي المجتمعي في الداخؿ الفمسطيني، وتشف حمبلت 
التحريض والتيديد والمبلحقات، والمحاكمات ضد قيادات الداخؿ الفمسطيني، كالتي تتعرض ليا قيادات 

عاـ بالذات، فيذه الممارسات العنصرية، تثبت المرة تمو الحركات، وحتى أعضاء كنيست في ىذا ال
 ـ الديمقراطي.المرة عمى أنيا دولة بعيدة كؿ البعد عما تدعيو وتظيره مف ديمقراطية بيف دوؿ العال

      آراء الباحثيف اإلسرائيمييف في العبلقات بيف الحركة اإلسبلمية والدولة الييود.إلى  1أنظر في اليامش
الناظر في برامج األحزاب العربية والحركات اإلسبلمية والوطنية، وأطروحاتيا فيما يتعمؽ  وعندما يدقؽ

بالخدمة الوطنية المدنية وأدائيا، فيجد أف ىذه األحزاب والحركات ُتجمع عمى رفض الخدمة المدنية 
 عمى النحو التالي:

ت واألحزاب، ولجنة رؤساء المجمس إف لجنة المتابعة الممثمة لموسط العربي، والمكونة مف كؿ الحركا -ا
ومنظمات المجتمع المدني أجمعت قاطبة مف خبلؿ لجنة المتابعة برئاسة محمد زيداف عمى  ،ةيالعرب

                                                           
1
 الحركة قٌادة إن: إلسالمٌةا الحركة بشؤن إسرائٌل فً العرب بشإون تتخصص إسرائٌلٌة باحثة - الزر أوساتسكً سارة الطبٌبة وتقول" 

 راكمتها التً القوة مراكز عن التنازل فً ترغب ال ألنها إطاره؛ عن إخراجها بعد حتى القانون إطار فً العمل مواصلة ستحاول اإلسالمٌة
 األخضر الخط تالشً هو الخطر -الزر أوساتسكً رأي وحسب.أخرى وأقنعة أسماء تحت اللعبة فً المشاركة وستواصل السنٌن، خالل

 والذراع الحركة مإٌدي أغلبٌة بٌن ٌفصل الذي الرئٌسً العائق سٌزٌل القانون عن الحركة إخراج أن هو والمقصود متزاٌدة، بصورة
 هذا عن وإخراجها اإلسرائٌلً، للقانون وفقا وعلنٌا سًرا اآلن حتى عملت قد الحركة ألن المستوطنٌن؛ مع ٌحدث مثلما تماما لحماس العسكرٌة

 وقال اإلسرائٌلٌة النظر وجهة من الحقٌقً" اإلرهابً" للعمل الحركة من ملموًسا قسًما ستدفع الخطوة هذه أن كما طابعها، من سٌغٌر طاراإل
 الحركة مع بالتعامل تتعلق السابق فً عربٌة أنظمة واجهتها معضلة أمام الٌوم تقف إسرائٌل دولة إن: رٌتر إسحاق الدكتور اإلسرائٌلً الباحث

 أفراد من قسم توجه نتائجه إحدى ستكون الذي األسهل الطرٌق فً السٌر بمثابة هو القانون عن اإلسالمٌة الحركة إخراج إن إذ إلسالمٌة؛ا
 لم حالٌا وهً ٌطاق، ال وجحٌم أخرى دوامة فً إسرائٌل ٌُدخل ما وهو العربٌة؛ الدول تجربة مع حدث كما اإلرهابً العمل إلى الحركة
 "علٌها أخرى أبواب فتح ترٌد وال ،"المزعج االنتفاضة كابوس" من بعدُ  تتخلص
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وقاؿ: "فيذه الخدمة تيدؼ إلى تجيير طاقات المجتمع العربي في  رفض الخدمة المدنية جممة وتفصيبل،
ائيمية الختراؽ المجتمع العربي في الداخؿ وخاصة الداخؿ، وىي إحدر الوسائؿ الخبيثة لممؤسسة اإلسر 

قطاع الشباب، مف خبلؿ برامج إغرائية إلسقاطيـ بيذا الفخ... ومف أىداؼ المؤسسة اإلسرائيمية العمؿ 
عمى تفكيؾ المجتمع العربي في الداخؿ، وتفتيت نسيجو االجتماعي لذلؾ ارتأت لجنة المتابعة اقامت لجنة 

وقد ترأسيا أيمف عودة، ثـ محمد حسف كنعاف، وقد وضع ليا برامج تيدؼ  مناىضة تعمؿ تحت سقفيا،
إلى تحذير الشباب مف مخاطر الوقوع في فخ الخدمة المدنية، وقد عمؿ محمد كنعاف عمى إقامة مؤتمر 

 .1مناىضة الخدمة المدنية والعسكرية في مدينة سخنيف الذي تكمؿ بالنجاح"
ـ، نظمت لجنة المتابعة 2014\6\6صرا في مدينة سخنيف في لممرة الثانية في يـو الجمعة عو  -ب

لمجماىير العربية في الداخؿ الفمسطيني مؤتمرا وطنيا حاشدا رفضا لمخدمة المدنية والعسكرية، ردا عمى 
محاوالت المؤسسة اإلسرائيمية فرضيا عمى أبناء الداخؿ  الفمسطيني، وخاصة فرض الخدمة العسكرية 

أعضاء  المؤتمرمسيحية، محدثة شرخا في داخؿ المجتمع الفمسطيني. وقد ضـ ىذا عمى أبناء الطائفة ال
لفمسطيني، اكنيست عرب وممثميف عف كؿ األحزاب والحركات السياسية والمجتمع المدني في الداخؿ 

باإلضافة إلى رجاؿ الديف مف الطوائؼ اإلسبلمية والمسيحية والدرزية، وقد عبر المتكمموف مف كؿ 
ف رفضيـ وسخطيـ تجاه المؤسسة اإلسرائيمية في محاوالتيا فرض واقع جديد عمى عرب الداخؿ الشرائح ع

مف خبلؿ فرض الخدمة المدنية والعسكرية بقوة القانوف، وفي نياية ىذا الميرجاف تـ التوقيع عمى وثيقة 
 اتاريخي اه حدثالذي يعتبر  ؤتمررفض لمخدمة المدنية والعسكرية، وقد كاف الباحث ممف شارؾ في ىذا الم

وقد عقدت لجنة المتابعة مؤتمرىا األوؿ لمناىضة  عميو كؿ أطياؼ المجتمع العربي في الداخؿ. تأجمع
بمشاركة قادة الحركة اإلسبلمية والتيارات  7/6/2013التجنيد والخدمة المدنية في مدينة الناصرة في 

 2والخدمة المدنية. عف رفضيـ القاطع لمتجنيد واالحزبية بمختمؼ توجياتيا حيث عبر 
وقد أظيرت أف  ،ألبناء البمد، استطبلعات حوؿ الخدمة المدنيةقد أجرر مركز مدر الكرمؿ التابع و -ت

 3الغالبية المطمقة في المجتمع العربي في الداخؿ ترفض الخدمة المدنية.
، فقد رائدٍ ور مركز الدراسات التابع ليا، الذي يقوـ بد الحركة اإلسبلمية، مف خبلؿ أف ويرر الباحث

أصدر كتابيف حوؿ مشروع الخدمة المدنية مبينا خطورة ىذه الخدمة عمى المجتمع الفمسطيني في الداخؿ 

                                                           
1
 ـ5/11/2014مقابمة لمباحث مع رئيس لجنة المتابعة السيد محمد زيداف يوـ األربعاء في بيتو بتاريخ  
2
 ـ، بتصرؼ.14/6/2013صحيفة صوت الحؽ والحرية،  
3
 .6، جدوؿ رقـ 4(. ممحؽ رقـ 130ُيظر استطبلع مدر الكرمؿ في ىذا الفصؿ ص ) 
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ـ، قبؿ تعييف مديرية الخدمة المدنية بعاـ، واإلصدار الثاني صدر عاـ 2006اإلصدار األوؿ كاف عاـ 
قد عقد مركز الدراسات الندوات، ـ، قبؿ صدور قانوف الخدمة الوطنية المدنية بعاـ تقريبا، و 2013

نيت، حوؿ خطورة تطبيؽ ىذا إلنتر والمحاضرات في مختمؼ البمدات العربية، وما تـ نشره عبر صفحات ا
 المشروع الذي بدأوا بو، وما نشره في موقعو عبر األنترنت.

 

 :بعد التوطئة ، وفية ثالثة مطالبالمبحث الرابع: قانون الخدمة المدنية

 التوطئة:

فشؿ الفكر الصييوني المتمثؿ بالمؤسسة اإلسرائيمية مف سمخ فمسطينيي الداخؿ عف امتدادىـ لقد 
الوطني لمشعب الفمسطيني، وعف امتدادىـ القومي ألمتيـ العربية واإلسبلمية، مف خبلؿ االنقطاع التاـ 

مبلحقات الترىيب، وال عف الذي فرض عمييـ إباف الحكـ العسكري طواؿ ثمانية عشر عاما، مف خبلؿ
، وبالرغـ مما يبلقيو عرب الداخؿ مف التضييؽ والتمييز العنصري، والحصار االقتصادي، المخابراتية

ومصادرة األراضي التي كانت تمثؿ شرياف الحياة، خدمة مف الدولة الييودية لصالح العرؽ الييودي، 
لصييوني، الذي ما فتئ بقي التكاثر السكاني لدر األسرة الفمسطينية، يحرج ويغيظ عناصر الفكر ا

يجري االستطبلعات المتبلحقة منذرا مما أسماه خطر التكاثر السكاني في المجتمع العربي في 
إسرائيؿ؛ حفاظا عمى ييودية الدولة، ولـ يتـ  تجنيد عرب الداخؿ لمجيش اإلسرائيمي سابقا؛ وذلؾ 

كاف طرح الخدمة المدنية كمشروع ألسباب أمنية، فكاف البد مف إيجاد نموذج بديؿ لمخدمة العسكرية، ف
، وألىمية وخطورة ىذا المشروع، فبلبد مف ذكر مع فتح األبواب لمخدمة العسكرية بديؿ عمى حد زعميـ

 التطور التاريخي لقانوف الخدمة المدنية أوال.
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بعد تعريف الخدمة  المطمب األول: التطور التاريخي لقانون الخدمة المدنية في إسرائيل
 :المدنية

لمدولة ولممجتمع اإلسرائيمي ببل أجر لمدة  يمتـز بيا كؿ مواطف عمؿفيي أما تعريف الخدمة المدنية: 
، أو أعفي منيا، عمى أف يحصؿ مف بمغ سف التجنيد ولـ يستدعى لمخدمة العسكريةم كامؿ عاـ لكؿ

   بعد تأديتيا عمى مساعدات كمثؿ الجندي المسرح مف الجيش.

ـ، إليجاد مخرج إلشكالية تجنيد النساء الييوديات 1953في إسرائيؿ عاـ  دنيةالم"ُطرحت فكرة الخدمة 
إثر ذلؾ تـ سف قانوف الخدمة الوطنية، الذي يمـز النساء الييوديات المتدينات  ىعمو المتدينات لمجيش، 

 . 1"ةشيرا بدال مف أداء الخدمة العسكري 24بأداء خدمة مدنية لمدة 

مدير زارة األقميات قضية تجنيد العرب في الجيش، حيث أوصى ـ طرحت و 1948وفي أكتوبر عاـ 
فرع الوزارة في حيفا "موشية ياتح" بتجنيد الشباب العرب مف أجؿ تعزيز ارتباطيـ ووالءىـ لمدولة، مع 

ـ أعمف وزير الدفاع فرض التجنيد عمى الشباب 1954تموز عاـ  وفي. ؿإبعادىـ عف جبيات القتا
مة العسكرية، ولكف تـ تعديؿ القانوف ليقتصر فقط عمى أبناء الطائفة الدرزية، العرب  وفقا لقانوف الخد

ليستثني الشباب العرب لدواعي أمنية، وقد اعتبرت المؤسسة اإلسرائيمية، المجتمع العربي مجتمعا 
معاديا لمدولة، وذلؾ عمى خمفية الصراع العربي اإلسرائيمي، ليظؿ موضوع الخدمة المدنية مغيبا 

   ي األمنية. لمدواع

ـ ومع فوز اليميف بالحكـ، طفت قضية الخدمة الوطنية عمى السطح، فقد أوصى 1977وفي عاـ 
بفرض الخدمة المدنية عمى  مستشار رئيس الحكومة لمشؤوف العربية " موشية شاروف" الذي طالب

، والوظائؼ وجعميا شرطا لمقبوؿ في الجامعات ،عاما 35-18بيف  العرب مف ذوي األعمار ما الشباف
 2الحكومية.

وقدَّـ" شموئيؿ  طوليدانو": ومستشاروف وباحثوف أوراقا كثيرة  تناقش موضوع الخدمة الوطنية، ولكّف الدولة 
لـ تتخذ أي قرار بيذا الشأف. وفي سنوات التسعينات أخذت الخدمة الوطنية حيزا كبيرا في النقاش 

                                                           
1
 ، بتصرؼ.16ـ ص2013طو، مجدي: الخدمة المدنية والتجنيد، مركز الدراسات المعاصرة، الرسالة لمنشر واإلعبلـ، أـ الفحـ،  
2
 ، بتصرؼ.12-11أبو جابر، وأخروف: الخدمة المدنية والفمسطينيوف في إسرائيؿ، ص  
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واجتماعيا، وذلؾ بعد اتفاؽ أوسمو بيف الفمسطينييف  السياسي اإلسرائيمي حوؿ كيفية دمج العرب سياسيا
سرائيؿ، حيث الظروؼ مواتية لحالة األسرلة.  وا 

ولـ يتخمؼ أعضاء كنيست عف إدالء مقترحاتيـ لقانوف الخدمة الوطنية، ومنيـ: "رفئيؿ إتاف الذي قدـ 
ـ، ويوسي كاتس قدَّـ 1996ـ، وأمنوف روبشطايف الذي قدَّـ اقتراح قانوف عاـ 1985اقتراح قانوف عاـ 
 ، وُشكمت لذلؾ لجاف، منيا:1ـ"2002اقتراح قانوف عاـ

عمى  18ـ قررت الحكومة صياغة مشروع إلجبار الشباب العرب أبناء جيؿ 1998حزيراف عاـ  29وفي 
  2ـ.1998أداء الخدمة المدنية. وكمؼ بمتابعة المشروع وزير شؤوف الوسط العربي "موشية كتساب عاـ 

ـ مف قبؿ وزير 1999أغسطس عاـ  22وىي لجنة القاضي "تسفي طؿ" التي ُعينت في "لجنة طل "
الدفاع ورئيس الحكومة اىود براؾ، بيدؼ محاولة الوصوؿ إلى تسوية مع الطبلب الييود المتدينيف، وقد 

ـ باقتراح قانوف الخدمة، وقد تـ )تأجيؿ الخدمة لمطبلب 2000أغسطس عاـ  23قدمت توصياتيا في 
                              ـ. 2003يناير عاـ  1سنوات مف يـو اإلعبلف عنو مف  5نيف( القانوف ُقبؿ، ومدتو المتدي

بعد فوز باراؾ في االنتخابات، تـ تكميؼ مجمس األمف القومي بإجراء بحث شامؿ "ـ 1999وفي عاـ 
د الكرمؿ لمدراسات في" حوؿ موضوع الخدمة المدنية وقاـ بتركيز المشروع د. رؤوبيف غاؿ مف معي

عاـ  بعد فوزه بانتخابات . ودخمت الخدمة المدنية الحيز العممي حينما أكد عمييا شاروف3"زخروف يعقوب
في خطاباتو عمى حؽ الشعب الييودي في الببلد، وعمى ييودية الدولة، وعمى الخدمة المدنية  ـ2001

 الداخؿ،  كسبيؿ لعبلج خطر التفوؽ السكاني لمعرب الفمسطينييف في

 ":م2000لجنة "لبيد عام وجاءت توصيات 
 وىي توصيات المجنة الوزارية التي يترأسيا موطي لبيد لفحص توصيات لجنة "أور" "لبيد"،

 وقد انقسـ تقريرىا إلى قسميف: 
القسـ األوؿ: عالج فيو وضع الجماىير العربية، وفي البند الثاني تحت اسـ "دمج أبناء الوسط العربي 

في إطار خدمة وطنية مدنية" اقترحت المجنة ثبلث توصيات بيذا الخصوص، ويتضح مف خبلليا  وبناتو
عممية الربط الواضحة والمباشرة بيف الخدمة الوطنية والخدمة العسكرية، والربط بيف الحقوؽ وأداء الخدمة. 

 وجاء في التوصيات البنود التالية:
                                                           

1
 .بتصرؼ.13 -12ـ. ص2006يوف في إسرائيؿ، أبو جابر، إبراىيـ وأخروف: الخدمة المدنية والفمسطين 
2
 .م4998\44\46هآرتس، صحٌفة 
3
 .بتصرؼ.13ـ. ص 2006أبو جابر، إبراىيـ وأخروف: الخدمة المدنية والفمسطينيوف في إسرائيؿ،  
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نية رسمية، يؤدييا مواطنو إسرائيؿ الذيف ال يقوموف بأداء . تقوـ الحكومة بتطوير فكرة خدمة وطنية مد1"
 . 1الخدمة العسكرية، وتتـ ىذه الخدمة في المرحمة األولى بالتطوع في إطار مجتمعيـ"

لمجيش ولشرطة .و تشجع الحكومة إمكانية توسيع دائرة التطوع في صفوؼ أبناء الوسط العربي 2"
 ، وألطر أخرر... .إسرائيل

الرفاه ببمورة خطة الدمج بالتعاوف مع الوزراء: األمف، والمالية والقضاء؛ وذلؾ بيدؼ  . يكمؼ وزير3
تطوير الدمج بيف ىذا المشروع، وبيف المشاريع القائمة لمشباب والفتيات، ومنيا تسريع التعديبلت القانونية 

 المطموبة.
 .2جاء في لجنة لبيد" .سيأتي الحقا أف لجنة الجنراؿ عبري، وىي لجنة أمنية، قد تبنت كؿ ما4
 

أكتوبر مف نفس العاـ، عبر شاروف في جمسة كتمة الميكود عف موقفو الشخصي الذي يؤيد أف  14 "وفي
 يخدـ المواطنوف العرب في الجيش اإلسرائيمي، إجباريًا مقابؿ ما يحصموف عميو مف حقوؽ.

شاروف بعض الجيات  ـ )خبلؿ مؤتمر ىرتسميا(، تـ اإلعبلف عف تكميؼ2003كانوف األوؿ "وفي 
المختصة بشؤوف األمف القومي اإلسرائيمي ببناء خطة عممية إلمكانية شمؿ الفمسطينييف في الداخؿ في 

 الخدمة الوطنية.
ـ في خطاب شاروف الذي يمكف تسميتو خطاب "ييودية 2003وفي نفس مؤتمر ىرتسميا في كانوف األوؿ 

 وأىـ خطاب سياسي لشاروف، قاؿ: الدولة
جميعًا ىي تصميـ شكؿ إسرائيؿ الييودية الديموقراطية، دولة يسود فييا توزيع العبء ونيؿ الحقوؽ ميمتنا 

 بواسطة أداء خدمة وطنية بشكؿ أو بآخر.
ـ، عاد وأكد عمى مطمب الخدمة الوطنية خبلؿ لقائو في الناصرة برؤساء 2003وفي نفس كانوف األوؿ 
خطاب ييودية الدولة والخدمة المدنية، الذي يمكف أف نضع  ويرر الباحث في.3"السمطات المحمية العربية

لو اسما: خطاب معادلة الربط،  ألف رئيس الوزراء شاروف، ىو أوؿ رئيس وزراء حكومة إسرائيمي  يضع 
معادلة الربط  بيف مصطمح "ييودية  الدولة" والخدمة الوطنية، في مؤتمر ىرتسيميا الذي نظمتو جيات 

يمية  بعد انتفاضة األقصى، لبحث قضية واحدة " الطابع الييودي لمدولة وحؿ مشكمة أمنية وسياسية وأكاد
الذي لـ يعد ممكنا  4التفوؽ السكاني" وقد حسـ شاروف حؿ ىذه المشكمة ليتـ بالوالء وليس "بالترانسفير"

كفؿ حؿ عمى حد قولو، وحسـ قضية والء العرب لمدولة مف خبلؿ أدائيـ لمخدمة الوطنية، وىذا الذي سي
 مشكمة التفوؽ السكاني، التي باتت مقمقة عمى حد زعمو.

                                                           
1
 .2015، أقر الحكومة التوصيات بقرار رقـ:13 -22ـ، ص2004تقرير المجنة الوزارية لفحص توصيات لجنة "أور"، حزيراف  
2
 .26المصدر السابؽ ذاتو، ص 
3
                                                                 .24أبو جابر، إبراىيـ، وآخروف: الخدمة المدنية والفمسطينيوف في إسرائيؿ، ص  
4
 .25أبو جابر، إبراىيـ، وآخروف: الخدمة المدنية والفمسطينيوف في إسرائيؿ، ص 
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فاليدؼ الرئيسي مف الخدمة المدنية وفؽ تصريحات شاروف ىو والء فمسطينيي الداخؿ لمدولة الييودية، 
وليس لوطنيـ وىويتيـ الفمسطينية، ويترتب عمى ذلؾ ترؾ والئيـ لوطنيـ فمسطيف بحسب مفيـو شاروف 

 دنية. لمشروع الخدمة الم
وىذا موشيو أرينس وزير الدفاع السابؽ الذي كاف أكثر تشددا في عنصرّيتو مف شاروف تجاه العرب في 

"أنا ضد خدمة وطنية لمعرب، أنا مع خدمة عسكرية لمجميع  معارضتو لمخدمة الوطنية، يقوؿ بكؿ وضوح:
ماج كمواطنيف مخمصيف كاممي كالتي يقوـ بيا الدروز والتي أثبتت أف غير الييود أيضا يستطيعوف االند

 .1 الواجبات والحقوؽ،...الخدمة العسكرية ىي الواجب المدني األىـ"
ويرر الباحث: أف ما يدعيو موشية أرينس أف دمج الدروز كاف ميزة اجتماعية، وقد انخفض معدؿ الوالدة 

تقترب إلى معدؿ الوالدة  عندىـ بعد أف كاف المعدؿ كما ىو عند المسمميف، واليوـ فإف الوالدة عند الدروز
عند السكاف الييود، لذلؾ يطالب بفرض تمؾ التجربة عمى العرب في إسرائيؿ، والتي سوؼ تؤدي إلى 
تغيير نمط حياة المسمميف، ولف تشكؿ الخدمة في الجيش خطرا عمى الدولة؛ لذلؾ عمى العرب المسمميف 

ستقربيـ لمدولة، وتجعؿ مشاركتيـ كبيرة في  تقديـ الخدمة العسكرية. وتحت ادعاء أف الخدمة العسكرية،
المجتمع اإلسرائيمي، فوزير الحرب ىذا ال يعرؼ العمؿ إال بمفيومو العسكري وبمنطؽ األوامر العسكرية 

 عمى فمسطينيي الداخؿ، وكأف الوسط العربي مزرعة، وىو السيد المطاع فييا.

 

                                                                     

 
 
 

  
 

 

                                                           
1
 16 -14ـ، ص 29/9/2004نس: "أحاديث عف الوضع"، أخبار أونو، موشية، أري 
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في  المطمب الثاني: نصوص توصيات لجنة عبري، أساس قانون الخدمة المدنية
 :إسرائيل

 ـ قدمت لجنة عبري توصياتيا لوزير الدفاع، إذ أوصت ما يمي:2004في أغسطس 

 بفرضيا وليس أداءىا بالتطوع. إلزاـ العرب بالخدمة المدنية، وتوصي المجنة" -1

، وتقترح المجنة ليس فقط بحقوؽ غير 1"حقوؽ، ومف لـ يؤِد الخدمة ال يتمتع بحقوؽ أساسيةربطيا بال2- 
 متساوية بيف مف يخدـ وال يخدـ، بؿ تقترح الحرماف لمف ال يخدـ.

 ىذا التقرير جاء تحت عنواف: "توصيات مرحمية" المقدـ إلى رئيس الحكومة.
ناؾ مراحؿ أخرر لـ يتـ اإلفصاح عنيا، وال يعمـ ما ويرر الباحث أف ىذه التوصيات المرحمية توحي أف ى

ُتخبئو في طياتيا، وقد تكوف شكبل مف أشكاؿ فرض مشروع الخدمة المدنية عمى فمسطينيي الداخؿ، وربما 
يتـ اعتماد جممة مف القرارات تجبر أبناء وبنات الداخؿ الفمسطيني عمى السعي لمتطوع باإلكراه أو 

 يؽ نظرية صناعة الحاجة عمى المجتمع الفمسطيني في الداخؿ.بالتيديد، أو في اطار تطب

" برئاسة نائب رئيس لجنة أورومف الواضح "توافؽ المجنة عمى ما توصمت إليو المجنة الوزارية بشأف "
الوزراء السابؽ تومي لبيد، في قضية دمج أبناء وبنات الوسط العربي في إطار الخدمة الوطنية المدنية، 

 مجنة ما يأتي:إذ قررت ىذه ال

إف "الحكومة تعمؿ عمى تقدـ فكرة تأسيس الخدمة الوطنية المدنية، الذي يمتـز بو مواطنو إسرائيؿ،  -1
الذيف ال يستدعوف لمخدمة العسكرية، وىذه الخدمة ممكف أف تكوف بالتطوع في إطار مجتمعيـ كمرحمة 

 أولى.

في أبناء الوسط العربي لمجيش، ولشرطة  وأف الحكومة تشجع اإلمكانيات لتوسيع دائرة المتطوعيف-2
 إسرائيؿ، وألطر أخرر. 

ُيكمؼ وزير الرفاه ببمورة خطة الدمج، بالتعاوف مع وزراء: األمف، والمالية والقضاء؛ وذلؾ بيدؼ  -3
تطوير الدمج بيف ىذا المشروع وبيف المشاريع القائمة لمشباب والفتيات ومنيا تسريع التعديبلت القانونية 

 .1بة"المطمو 
                                                           

1
 .3-2ـ، ص2005وزير األمف، وزير الرفاة االجتماعي،  دولة إسرائيؿ: المجنة التأسيسية، مقدمة لرئيس الحكومة، 
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بأف المجاف البلحقة تتبني ما سبقتيا مف توصيات، فيا ىي لجنة لبيد تتبني توصيات لجنة أور،  ويرر
وكمتاىما تصب في الفكرة نفسيا التي تتوافؽ مع مشروع الخدمة المدنية الوطنية، المنبثقة عف مبدأ 

مية تفضي لموصوؿ إلى ترسيخ الدولة الييودية خبلؿ الدمج المجتمعي لمخدمة المدنية، كمقدمة مرح
 المواالة لمدولة، وحمايتيا عف طرؽ أداء الخدمة العسكرية. 

 وتوالت توصيات المجاف التي تدعو إلى الخدمة المدنية، ومف ىذه التوصيات: توصيات لجنة "عبري" 
 سرئيـ والمسماة رسميا " لجنة إنشاء الخدمة الوطنية"، التي قدمت توصياتيا إلى 2005في أواخر شباط 

 الوزراء أريئيؿ شاروف عمى النحو التالي:
"نظاـ الخدمة المدنية يطمب منو أف يكوف لو نظرة وطنية شاممة، مف أجؿ أف يمبي أىمية االحتياجات 
االجتماعية لدولة إسرائيؿ، وخمؽ تعاوف بيف طبقاتيا، ويعمؿ لتقريب القموب، وتقميص الفجوات، وتقديـ 

ضافة إلى ذلؾ، العنصر الوطني يعتبر أداة مركزية لخمؽ إجماع المساواة، ولغرس القيـ المشتركة . وا 
 .   2اجتماعي واسع، ووسيمة إلكساب ثقة الجميور"

 :  بما يمي 25أوصت ىذه المجنة في بند وقد 

 جبارية لجيش الدفاع، لذاإلفي الوسط العربي لـ يتـ استدعاء معظـ الشباب العرب حتى اآلف لمخدمة ا

آلف في المرحمة الثانية فتح إطار الخدمة المدنية ألبناء وبنات الوسط العربي )الذيف "تقترح المجنة ا 
قامة األطر البديمة  19000يشكموف  فرد ممف بمغوا سف التجنيد(، بيدؼ توفير البديؿ لمخدمة العسكرية، وا 

 .التي يمكف لمشباف العرب التطوع مف أجؿ المجتمع اإلسرائيمي والدولة التي يعيشوف فييا

وتعتبر المجنة أف ىذه الخطوة تشكؿ حبل وسطا بيف مبدأ المساواة واستحقاقات الخدمة المدنية المرافقة ليا، 
 وبيف المشكمة القومية الموضوعية التي تمنع تجنيد أبناء وبنات الوسط العربي لجيش الدفاع اإلسرائيمي.

تماعية إيجابية عمى مكانة العرب في وتتوقع لجنة عبري أف ىذه الخطوة المتوقعة ستكوف ليا أبعاد اج
 3إسرائيؿ، وعمى العبلقات بيف العرب والييود في إسرائيؿ.

                                                                                                                                                                                
1
 .3 -2ص ، ـ2005وزير األمف، وزير الرفاة االجتماعي،  دولة إسرائيؿ: المجنة التأسيسية، مقدمة لرئيس الحكومة، 
2
 .3-2دولة إسرائيؿ: المجنة التأسيسية، ص 
3
 .11المصدر السابؽ ذاتو، ص 
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الشكؿ تأمؿ المجنة بتمييد الطريؽ لموسط العربي باالندماج األفضؿ في النسيج  يرر الباحث أنو وبيذاو 
 الوزارية لبيد لجنة أف لجنة عبري قد تبنت توصيات السياسي واالجتماعي اإلسرائيمي، ومف الواضح
(، في قضية دمج أبناء وبنات لجنة أورتوصمت )وما برئاسة نائب رئيس الوزراء السابؽ تومي لبيد 
 1.لبيد لجنة مف توصيات، (3)الوسط العربي في إطار الخدمة الوطنية المدنية

 مناقشة بعض توصيات لجنة عبري لبيد:

عبارة النص التالية: "ومف أ الحرماف" كما ورد في يؽ "بمبدويرر الباحث: أف ربط عدـ أداء الخدمة، بتطب
، ىذا تمويح بحرمانو مف حقوقو األساسية بعد أف أدر ما 2ال يؤدي الخدمة فإنو ال يتمتع بحقوؽ األساسية"

عميو مف ضرائب، وُيعتبر مف الضغوط النفسية والمادية، وىذا األمر يتناقض كميا مف حيث المبدأ مع 
در الدوؿ الديمقراطية المتحضرة، ومع حقوؽ االنساف، وقرارات األمـ المتحدة األعراؼ الديمقراطية ل

عرض الحائط، بالتذرع بشماعة المسألة األمنية الواردة في كؿ الظروؼ. وىا ىي لجنة عبري التي خرجت 
مف قمب المؤسسة العسكرية خير دليؿ عمى ترسيخ ييودية الدولة، وفؽ نظرية الغالب والمغموب، والتي 

ما تنسؼ االجماع واالنتماء الوطني لفمسطيني الدخؿ، وربما سُتدخؿ مصطمحات: كأرض الميعاد، حت
وحؽ العودة لمشعب الييودي، وبناء دولتو ومستقبمو عمى أرضو، ولفيؼ مف أقواؿ مؤسسي الدولة كابف 

 غوريوف وبيغف، وغيرىـ ممف ارتكبوا المجازر بحؽ الشعب الفمسطيني.

 لجنة عبري ما يأتي:ومما ورد في توصيات 

"ال بد مف إقامة األطر البديمة التي يمكف لمشباف العرب التطوع مف أجؿ المجتمع اإلسرائيمي، والدولة التي 
 . 3يعيشوف فييا"

، خدمة الدولة الييودية، ة الشباف العرب بالتطوع مف أجؿو يرر الباحث أف ىذه العبارة تخص صراح 
الدولة، وأنيا دولة الشعب الييودي، التي يقرر فييا مصيره عمى  وىذا يشكؿ اعترافا صريحا بييودية

أرضو، وأف غير الييود ىـ مجرد رعايا فييا، وبذلؾ ينسؼ الخادـ المتطوع حقيقة حقو، وحؽ الشعب 
الفمسطيني في أرضو التي ورثيا جيؿ عف جيؿ، منذ أالؼ السنيف، ويسقط الحقيقة اإليمانية مف كونيا 

ـّ باألنبياء في ى اهلل عمسرر رسوؿ اهلل صم  بيت المقدس.ميو وسمـ الذي أ
                                                           

1
 .40ص 
2
 .3-2ـ، ص2005وزير األمف، وزير الرفاه االجتماعي،  دولة إسرائيؿ: المجنة التأسيسية، مقدمة لرئيس الحكومة، 
3
 .11المصدر السابؽ ذاتو، ص 
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 ومما أيضا ورد في نص توصيات لجنة عبري ما يمي:

"ليذه الخطوة المتوقعة أبعاد اجتماعية إيجابية عمى مكانة العرب في إسرائيؿ، وعمى العبلقات بيف العرب 
إسرائيؿ" ويتساءؿ الباحث عف ماىية . إذ تتحدث ىذه العبارة عف " مكانة العرب في 1والييود في إسرائيؿ"

ىذه األبعاد؟ ىؿ ىي األبعاد الظاىرية التي يفيميا البعض عمى أنيا التحسف المعيشي المرجو، أو تقمد 
مناصب ووظائؼ ذات مكانة في المؤسسات اإلسرائيمية، أو اإلعفاءات الضريبية، أو القروض والمنح، 

األبعاد ذات االنعكاسات الثقافية، واالجتماعية عمى  ربما ىذه الوعود قد تحصؿ بشكؿ جزئي، أـ ىي
المجتمع العربي مف خبلؿ الوالء الذي أعمف عنو شاروف، واالندماج االقتصادي الذي صرح بو نتنياىو، 

منسمخا عف ىويتو الفمسطينية واإلسبلمية وبالتالي سوؼ تتشكؿ معالـ شخصية جديدة لفمسطينيي الداخؿ، 
 محاربا لقيمة عاداتو وتقاليده.والعربية متنكرا ليا و 

الخدمة المدنية ىي جزء ال يتجزأ مف أف  " مدير مركز الدراسات المعاصرة ويرر الباحث صالح لطفي
أدوات الضبط والمراقبة التي تستعمميا المؤسسة اإلسرائيمية تجاه المواطنيف العرب في ىذه الببلد. وحقيقة 

ـ إلى المواطنيف العرب، وبالذات األجياؿ الناشئة الشباب والفتيات، الخدمة المدنية وفقا لممنظومة التي تُقد
ىي صورة حداثية لمحكـ العسكري، بمعنى، انتيت سطوة الحكـ العسكري والمخابراتي بشكؿ مباشر، 
واستُبدؿ بأدوات مدنية، ولكف محركيا، وقيميا، وأىدافيا أمنية بالمطمؽ، وبالتالي فإف الخدمة المدنية ىي 

 .2شاريع االستراتيجية التي ابتدعتيا الحكومة اإلسرائيمية بعد ىبة القدس واألقصى"أحد الم
 مف أخرر محاولة القانوف أف جابر إبراىيـ المعاصرة الدراسات مركز رئيس يرر"وليس ىذا فحسب بؿ 

 .3لجر الفمسطينييف بالداخؿ لمصداـ والمواجية" اإلسرائيمية المؤسسة جانب
 أف ىناؾ نوعيف مف التحديات التي تواجو الفمسطينييف في الداخؿ ىما: 4دي طوويرر كذلؾ األستاذ مج

 ىما: القسـ األوؿ ويتمخص في نقطتيف إثنتيف
االنتماء لمجموعة األغمبية )الييودية(، أو تقديـ واجبات تحددىا المؤسسة الرسمية نفسيا، كما أشار  -1

 الباحث. 

                                                           
1
 .11ـ ، ص2005وزير األمف، وزير الرفاه االجتماعي،  س الحكومة،دولة إسرائيؿ: المجنة التأسيسية، مقدمة لرئي 
2
 ـ.4/11/2014وفي مقابمة أجراىا الباحث مع األستاذ صالح لطفي، الثبلثاء في مركز الدراسات المعاصرة، في تاريخ  
3
 ـ.6/1/2011وتد، محمد حسف: أـ، الفحـ، الجزيرة نت، الحديث بتاريخ،  
4
  م1143 الفحم، أم المعاصر، الدراسات مركز والتجنٌد، ةالمدنٌ الخدمة: طه مجدي، 
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جو اإلسرائيمي العاـ لمتعامؿ مع الفمسطينييف مف خبلؿ العقيدة والتحدي الثاني ىو المتعمؽ بمنطؽ التو  -2
السياسية؛ حيث تسعى المؤسسة اإلسرائيمية لخمؽ واقع خارج إطار المنظومة الديمقراطية لشرعنة سياسات 

 ،القمع والتمييز، واإلقصاء تجاه الفمسطينييف، وليندسة وتقنيف نظرية الحقوؽ مقابؿ الواجبات
التحديات متعمؽ بمشروع الخدمة المدنية نفسو، أنو يعتبر بشكؿ عاـ سيفا ذا حديف وىو  والقسـ الثاني مف

 1سياسة تكتيكية، واستراتيجية تناقض مصالح عرب الداخؿ.
ويرر البحث أف ىذه االزدواجية تسعى لتقنيف مشروع الخدمة المدنية وتحويميا عبر نظرية الحقوؽ مقابؿ 

ة الفمسطينية، ويسعى إلى تشويو االنتماء الوطني، والقضاء عمى رموز الواجبات إلى واقع يستيدؼ اليوي
الوعي القومي، وسحؽ اليوية الوطنية في حاؿ استجابة الفمسطينييف، وخاصة شريحة الشباب المستيدفة 
في المشروع، ويضمف التخمص مف المظاىر المزعجة بالنسبة لئلسرائيمييف، مثؿ القضايا المتعمقة باليوس 

السكاني"، ودعاوي "الترانسفير" )الترحيؿ(، وىذه الزيادة السكانية المتضاعفة التي مف شأنيا   "التفوؽ
 تقوض مقومات ييودية الدولة يحسب تقديراتيـ. 

وفي المقابؿ يأتي رفض أبناء الداخؿ الفمسطيني الرفض المبدئي ليذا المشروع الذي يبرر السياسات 
سرائيمية تجاه الفمسطينييف في الداخؿ، ومنيا سياسات اإلقصاء قومية والسياسات العرقية اإل -االثنو

والتمييز التي تعتمدىا المؤسسة اإلسرائيمية، بسبب رفض الشطر األوؿ مف معادلة الواجبات مقابؿ 
 الحقوؽ.

ويرر الباحث مصطفى ميند "أف الخدمة المدنية تعتبر التحدي لمعرب الفمسطينييف في الداخؿ وىي إعبلف 
وربط الحقوؽ باالستحقاقات، وىي توجو إسرائيمي جديد في السياسة الديمغرافية لمحفاظ عمى طابع الوالء 

 .2الدولة الييودية أي استبداؿ الترانسفير بالوالء"
وتبدو الخدمة الوطنية المدنية لمباحث بأنيا ستتحوؿ إلى أداة تزيؿ مكونات اليوية الفمسطينية، التي تعتبر 

فمسطيني والتجنيد لجيش الدفاع اإلسرائيمي وباعتبار أف الخدمة المدنية ستزيؿ مكونات حائبل بيف العربي ال
اليوية الفمسطينية القومية والوطنية، واستبداليا باألسرلة، ليسيؿ االنتقاؿ إلى المرحمة التالية: أال وىي 

 التجنيد لجيش الدفاع اإلسرائيمي.

                                                           
1
 ـ، بتصرؼ.2013-8-6طو مجدي وآخروف: مركز الدراسات المعاصرة،  
2
                                                                  com www.arab..18 عرب موقع   المدنٌة، والخدمة إسرائٌل فً الفلسطٌنٌون:  مهند مصطفً، 

.                                                                              اإلسالمٌة للحركة التابع الفحم أم فً المعاصرة الدراسات مركز ومدٌر باحث: لطفً صالح
                                                                       .                                                    المعاصرة الدراسات مركز فً باحث: مجدي طه

 .السٌاسٌة العلوم فً الدكتوراه على وحصل والدراسات، للحقوق العربً المركز باحث: مهند مصطفى



  19 
 

ىي ذروة أىداؼ الخدمة المدنية، فعند إذف يتـ استدراج ومع الوصوؿ إلى مرحمة التجنيد العسكري، التي 
العرب الفمسطينييف في إسرائيؿ، إلى الوالء واالنتماء لدولة الشعب الييودي، ولييودية الدولة دولة 
االحتبلؿ، ولف يتأتى ذلؾ إال بعد التشويو الكامؿ لميوية الفمسطينية بالتأسرؿ، فيكوف قد بّدؿ الفمسطيني 

ه وانسمخ عف إسبلمو وقوميتو ووطنيتو الفمسطينية، وكذلؾ سيتـ تحجيـ الزيادة في التكاثر انتماءه ووالء
 أجيزة الرصد والضبط والتحكـ األمنية سقؼ تحت وسيبقى عرب الداخؿ، السكاني لفمسطينيي الداخؿ

د لقانوف الخدمة . لذلؾ ُميّْ وتحت وزارات مدنية ،اإلسرائيمية، وأف تـ تخريج الخدمة المدنية بالمظير المدني
 المدنية بالدراسات التي تعتمد حقائؽ استطبلعية لموسط العربي والييودي كما ىو وارد في المطمب الثالث: 

 

 المطمب الثالث: دراسات حول قانون الخدمة المدنية في إسرائيل:
اسة، فقانوف وتعتمد الدراسات العممية عمى حقائؽ تؤخذ مف المشاىدات، أو االستطبلعات لواقع تمؾ الدر 

الخدمة المدنية يحتاج إلى دراسة واستطبلع واقع المجتمع في الوسط العربي، والوسط الييودي، ولقد 
 أجريت عدة دراسات حوؿ قانوف الخدمة المدنية في دولة إسرائيؿ ومف ىذه الدراسات:

 1ـ.1999"  أجراه مركز "أرييؿ" في القدس في العاـ  -ا
 2معيد الكرمؿ لمدراسات في" زخروف يعقوب. دراسة، د. رؤوبيف غاؿ مف -ب

 3.و زوىر ليختماف )ب(سامي سموحة –استطبلع المركز الييودي العربي  جامعة حيفا  -ت

 4ـ.2012لعاـ  )ت(البروفيسور يتسحاؾ راطر -"  معيد أورشميـ القدس لدراسات إسرائيؿ -ث

 5.التطبيقيةالمركز العربي لمدراسات االجتماعية  -مركز مدر الكرمؿج  "  
 6" بمبادرة نساء ضد العنؼ: لمعيد يافا لبلستطبلعات والبحوث.  -ح

                                                           
1
 .49ص إسرائٌل، فً ونطٌنٌون والفلساخر المدنٌة الخدمة: واخرون إبراهٌم، جابر أبو 
2
 .16المصدر نفسو، ص 
3
 .16المصدر نفسو، ص 
4
 ، بتصرؼ.2012. ومديرية الخدمة المدنية، لمصحافة، عاـ 2011سموحة، سامي: المركز الييودي العربي، جامعة حيفا، استطبلع  
5
 ـ،  بتصرؼ2012رايطر، يتسحاؾ،  معيد أورشميـ القدس لدراسات إسرائيؿ، ط. حمطاؿ أبؿ، أورشميـ،   
6
   www.wavo.org/nv/?todo=news.بتصرف 

 .حٌفا جامعة الٌهودي، العربً المركز وٌرأس حٌفا، جامعة فً االجتماعٌة العلوم فً محاضر: سامً سموحه البروفٌسور -(ت)
 العرب بٌن للعالقات جدٌدة وثٌقة بلورة فً سنتٌن مدار على أكادٌمً طاقم رأس على عمل الذي هذا: ٌتسحاك راطر البروفٌسور-(ث)

 .الدراسات مركز فً" شمولٌة إسرائٌلٌة مواطنة نحو" ن عنوا تحت والٌهود،
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ـ، تـ تكميؼ مجمس األمف القومي بإجراء بحث شامؿ، 1999وبعد وصوؿ براؾ إلى سدة الحكـ عاـ 

العتبار الخدمة الوطنية المدنية مسألة أمنّية قومّية، لكونيا قد تكوف حبل لتمسؾ فمسطينيي الداخؿ 
تيـ وىذا الذي يشكؿ خطرا عمى ييودية الدولة عمى حد زعميـ، لذلؾ؛ كمَّؼ مجمس األمف القومي د. بيوي

رؤوبيف غاؿ مف معيد الكرمؿ لمدراسات في" زخروف يعقوب " بدراسة حوؿ توجيات الطبلب العرب في 
 1المدارس الثانوية، حوؿ مجمؿ القضايا السياسية، ومنيا الخدمة الوطنية، والعسكرية.

ـ في الوسط الييودي 1999مف خبلؿ االستطبلع اآلتي الذي أجراه مركز "أرييؿ" في القدس في العاـ و 
 وكانت نتيجة االستطبلع كالتالي:

ـ حوؿ الخدمة المدنية مف وجية 1999في القدس في العاـ  أرييؿ""الذي أجراه مركز نتائج االستطبلع 
 2.نظر الييود

أف نسبة الييود  إلى ـ،1999مركز "أرييؿ" في القدس في العاـ تشير نتائج االستطبلع الذي أجراه 
% ولكف بشرط أداء الخدمة العسكرية، ونسبيـ  88. 5المؤيديف لمنح الحقوؽ كاممة لعرب الداخؿ بمغت 

%، ويتضح لمباحث أف ىذه النسبة المطمقة متقاربة جدا بيف مف يشترط 85. 5باشتراط الخدمة المدنية 
 مقابؿ الخدمة العسكرية أو المدنية.منح الحقوؽ لمعرب 

 أما في ما يتعمؽ بفرض الخدمة العسكرية عمى العرب دوف ربطيا بالحقوؽ، فكانت النتيجة ىي ما بيف 
%، فيؤالء أشد عنصرية مف غيرىـ. وأما فيما يتعمؽ بفرض الخدمة الوطنية عمى العرب  49 -39%

وىي نسبة مرتفعة، أي أف أكثر مف نصؼ  3%،56% و 45دوف ربطيا بالحقوؽ، فكانت النتيجة ما بيف 
في  الديمقراطية اإلسرائيمييف يقولوف بوجوب فرض الخدمة المدنية عمى العرب. ويتساءؿ الباحث أيف ىي

  !.لدولة الييودية التي تزعـ إسرائيؿ أنيا تتبناىا؟ا
المجتمع الفمسطيني في ولذلؾ يستنتج الباحث، أف ىنالؾ توجييا لتربية عدائية صييونية ممنيجة تجاه 

الداخؿ، والتي عبر عنيا الوسط الييودي بغالبيتو المطمقة، بإشتراطيـ أداء عرب الداخؿ الخدمة الوطنية 
ومتى كانت الديموقراطية  ، مقابؿ نيميـ حقوقيـ الكاممة،%85.5أكثر مف بنسبة  المدنية، أو العسكرية

اليوية الوطنية الفمسطينية، وطمس معالـ مكوناتيا  يعني التنازؿ عف لعموو  تضع شروطا لنيؿ الحقوؽ؟!،
في دولة تصنؼ نفسيا  ديمقراطيال، ويعبر ىذا المطمب عف السموؾ العنصري، وغير ةوالعربي ةاإلسبلمي

طواؿ  ولكف واقع الحاؿ ينفي ذلؾ مف خبلؿ ما تمارسو دولة إسرائيؿ ،في قانونيا األساس أنيا ديموقراطية
، وىذا االستطبلع يظير أف التربية عمى في الداخؿ ةبحؽ األقمية الفمسطيني  آلفالعقود الماضية وحتى ا

مف  وقد اعتادت  الدولة العبرية ،المفاىيـ الديموقراطية تجاه المجتمع الفمسطيني في الداخؿ غير متحققة
                                                           

1
 ، بتصرؼ.13أبو جابر إبراىيـ، واخروف: الخدمة المدنية والفمسطينيوف في إسرائيؿ، ص 
2
 .15المصدر نفسو، ص 
3
 .158ـ، ص 1999(، استطبلع مركز أرييؿ القدس لعاـ 1(، جدواؿ )1ُينظر ممحؽ رقـ) 
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مواثيؽ ضمنت حقوقو ال التي ،تنفيذ القوانيف واألعراؼ الدولية المتعمقة بالشعب الفمسطيني رفض قبؿ
 .يؤكد ذلؾ الدولية، وىناؾ استطبلع آخر

 

 م:2009 -م2011بروفيسور سامي سموحة عامي لم
ـ 2009باليبوط، فقد كانت عاـ ة ف لمخدمة مف العرب آخذييظير مف استطبلع سموحة أف نسبة المؤيد

ـ لمباحث األكاديمي سامي سموحة إلى 2009%، ييدؼ استطبلع 40ـ إلى2011% فانخفضت عاـ 54
عاما مف الخدمة الوطنية المدنية مف أبناء العرب  22 - 18سجيؿ مواقؼ األطر الشبابية مف سف ت

وقد تبيف أنو يفتقد إلى المينية، وأنو منحاز لمشروع الخدمة المدنية، بتجييره  1الفمسطينييف في الداخؿ،
 نتائج االستطبلع لصالح الخدمة المدنية الوطنية، وذلؾ في أمريف:

% مف الشباب المستطمعة تؤيد الخدمة المدنية الوطنية، ولكف في المقابؿ أف 40: "أف قرابة أؿاألمر األوؿ
المشروع، ومع ذلؾ اسُتطمعوا بتعريؼ لمخدمة  ىذا % ال يممكوف المعمومات الكافية عف50ما يقارب 

ـ رغبات المدنية أنيا عمؿ تطوعي لخدمة المجتمع، فيذا يعتبر تجيير لؤلصوات المستطمعيف بما يخد
 ع. وميوؿ الباحث المستطمِ 

رئيس لجنة مناىضة  أيمف عودة االذي أظيرى ،روقد نشرت فضيحة سموحة مف خبلؿ استطبلعو المجيَّ 
الخدمة المدنية الوطنية التابعة لمجنة المتابعة، في اليـو الدراسي المنعقد في جامعة حيفا، الفرؽ بيف 

ية، وبيف استطبلع الرأي... حيث اختار فيو بروفيسور سموحة تعريؼ الخدمة المدنية لرئيس الخدمة المدن
 حذؼ المجاالت التالية مف الخدمة المدنية مف استطبلعو، وىي:

 .2األمف، األمف الداخمي، واستيعاب اليجرة!!"
 األمر الثاني:وأما 

ية % مف المستطمعيف ىـ ممف أنيى الخدمة المدن30أف  ،مف خبلؿ استطبلع سموحة أيضا فقد تبيف
 وممف يخدـ، األمر الذي سيرفع مف النسبة المؤيدة لمخدمة.

ا في الوسط  تيـنسب حقيقة % مف المستطَمعيف ىـ مف البدو، وىذه نسبة أعمى بكثير مف 39. 9وأف 
 % في الوسط العربي.15.5العربي التي تصؿ إلى 

%، وال شؾ أف 8% مف النصارر، حيث إف نسبة النصارر في عرب الداخؿ ال تتجاوز 19. 9وأف  
البدو فييـ نسبة ال يستياف بيا تخدـ في الجيش اإلسرائيمي، وىناؾ مف النصارر مف يخدـ في الجيش 

                                                           
1
 .161(، ص2)(، جدوؿ رقـ 2ُينظر ممحؽ رقـ ) 
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والشرطة، وعند كثير منيـ ميوؿ لمخدمة في المؤسسات األمنية، فيذاف عامبلف اجتيد سامي سموحة أف 
 1.العامة لمخدمة المدنيةالمؤيديف  يرفع بيما مف نسبة استطبلعو، ليجّير النتائج برفع نسبة

أليست ىذه معمومات بالغة األىمية في أف تكوف حاسمة في تغيير أراء مف المستطمعيف وخاصة 
 لحساسيتيا؟

% ممف ال يممكوف 50والسؤاؿ الذي يطرح: ماذا قصد سامي سموحة مف إخفائيا عمى ما يقرب مف 
 المعمومات الكافية عف مشروع الخدمة الوطنية المدنية؟

الباحث إذا دمجنا بيف األمريف األوؿ والثاني نخمص إلى النتيجة أف ىذا االستطبلع لمباحث  يقوؿ
األكاديمي سموحة فاقد لممينية، وقد يكوف مجّيرا لجية ما، ولصالح الخدمة الوطنية المدنية التي اعتمدتيا 

دمة المدنية "جيربي". الخ سمطة مؤسسة رسمية، وتـ اعتماد نتائج استطبلع سموحة لمدعاية مف قبؿ مدير
وقد أظير استطبلع سموحة أف استعداد الشباب لمخدمة في ىبوط مستمر كما أظيرت في استطبلعات 

ـ، كما أوردتو مديرية الخدمة المدنية في نشرة ليا 2011% عاـ 40ـ، مقابؿ 2009%عاـ 54سموحة، 
 2ـ.2012وزعت عمى الصحافة، عاـ 

تيا الدولة العبرية عمى الدوؿ العربية، وخاصة عمى الشعب ويرر الباحث أف ما يحدث مف حروب شن
 الفمسطيني في غزة، قد عزز روح االنتماء القومي والوطني الفمسطيني في الداخؿ في تعاطفو مع أبناء 

شعبو، وىذا التضامف أظير أنو مف أبرز مكونات اليوية الفمسطينية، ومف جية أخرر، لـ يذكر سموحة 
ي لمفيـو الخدمة المدنية لدر الشباب الداخؿ الفمسطيني، ازدادت نسبة الرفض لمخدمة أنو كمما ازداد الوع

 المدنية. 
 (:1)جدول: رقم 

 سامي سموحة وزوىر ليختماف.  –استطبلع المركز الييودي العربي جامعة حيفا 

ما زاؿ قائما % مف الوسط الييودي يعتقد أف التوتر العبلقات بيف الييود والعرب 46ُيظير االستطبلع أف 
 %.34ػوىذه نسبة عالية بالمقارنة مع الوسط العربي فإف نسبة مف يعتقد ذلؾ 

والذيف يعتقدوف أنو لف يطرأ تحسف عمى العبلقات بيف العاميف القادميف في الوسط الييودي تصؿ نسبتيـ 
 % في الوسط العربي.26%، في المقابؿ 47إلى 

                                                           
1
 ، بتصرؼ.2011سموحة، سامي: المركز الييودي العربي، جامعة حيفا، استطبلع  
2
 .464 ص ،(1)رقم جدول ،(1) رقم ملحق ٌنظر المدنٌة، الخدمة مدٌرٌة نشرة 

 .المدنٌة لخدمةا فً العاملة األجسام عن المسإولة المدنٌة الوطنٌة الخدمة سلطة مدٌر: جربً لوم شا
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%، مقابؿ في الوسط 33وأ تصؿ نسبتيـ في الوسط الييودي إلى والذيف يعتقدوف أف الحالة ستتغيَّر لؤلس
 %.23العربي فإف نسبتيـ تصؿ إلى 

أما مسألة إف يكوف اندماج كامؿ في التعايش في دولة إسرائيؿ، فإف نسبة الذيف يعتقدوف ذلؾ في الوسط 
 1% في الوسط العربي.53%، مقابؿ 28الييودي تصؿ إلى 

ة، أف الوسط العربي أكثر تفاؤال مما ىو متوقع، بعيدا عف التطرؼ يتضح لمباحث مف استطبلع سموح
، ومستعد لمتعايش واالندماج، ولكف الوسط الييودي الذي يشكؿ األغمبية السكانية صاحبة القرار  والتشاـؤ
والتي تممؾ أكثر أوراؽ المعبة في التغيير، ُيظير االستطبلع أنيا أكثر تشاؤما وتشددا في رفض قبوؿ 

 ة العربية التي تبدي أكثر تفاؤال. األقمي

%، 33يي ف ،لمذيف يعتقدوف أف الحالة ستتغيَّر لؤلسوأ في الوسط الييودي، ولو جمعنا النسبة المئوية
والذيف يعتقدوف أنو لف يطرأ تحسف عمى العبلقات بيف العاميف القادميف في الوسط الييودي تصؿ نسبتيـ 

لعبلقة بيف ا عمى يبدي تشاؤمو مف أي تحسف ممف %70 إلى %، سنحصؿ عمى نسبة تصؿ47إلى 
 .، وىذه نسبة مطمقةوالييود في العاميف القادميف ،عرب الداخؿ

 (:2)جدول رقم: (، 2ممحق رقم )

ض فيو إحصائيات "سموحة" و"لختماف" حوؿ التطورات والتغيرات في مشروع رَ ، ُيعْ 2معطيات جدوؿ  وفي
ـ، ويظير أف أعداد المتطوعيف لمخدمة المدنية تتضاعؼ 2011عاـ -ـ2007الخدمة المدنية مف عاـ 

 2.كؿ ثبلث سنوات

وأما سامي سموحة فيعزو ىذا االنخفاض في نسبة المؤيديف لمخدمة المدنية، عما كاف عميو في العقد 
الماضي، إلى تمؾ االنعكاسات التي تدور في المنطقة مف الصراعات والحروب السابقة التي شنتيا 

عربيا مف  13كؿ مف لبناف وغزة، وما وقع مف انتفاضة األقصى، والتي أسفرت عف قتؿ إسرائيؿ عمى 
 3فمسطينيي الداخؿ.

 وحسب رأي الباحث يعود ىذا اليبوط إلى سببيف رئيسييف:
                                                           

1
 .بتصرف ،1141 عام للصحافة، المدنٌة، الخدمة ومدٌرٌة. 1144 استطالع حٌفا، جامعة العربً، الٌهودي المركز: سامً سموحة، 

 .  464ص ،(4)رقم جدول ،(1)رقم ملحق ٌُنظر–
2
 .464ص ،(1)رقم جدول ،(1) رقم ملحق ٌُنظر". المدنٌة الوطنٌة الخدمة مدٌرٌة" استطالع: لختمان زوهر سامً، سموحة 
3
 ابؽ ذاتو، بتصرؼ.المصدر الس 
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أنو كمما ازداد الشباب فيما ووعيا لمفيوـ الخدمة المدنية وخطورتيا عمى المجتمع العربي ألوؿ: ا
 وازدادت نسبة المعارضيف ليا.  انخفضت  نسبة المؤيديف

الثاني: المردود العكسي لمسياسة العدائية والعدوانية اإلسرائيمية تجاه الشعب الفمسطيني في الداخؿ، وقد 
ظير ذلؾ في ىبة األقصى، وفي األراضي المحتمة في الضفة الغربية، وخاصة الحروب األخيرة عمى 

 ة، التي أيقظت الروح الوطنية في الداخؿ الفمسطيني.الشعب الفمسطيني وبوجو خاص عمى األىؿ في غز 
 

  :في الممحؽ ذاتو (3)جدوؿ رقـوفي 
ـ" لمديرية الخدمة المدنية" استنادا إلى 2012 -ـ2005مف عاـ  ،في ىذا جدوؿتشير المعطيات العددية 

 ـ لسموحة مدير المركز العربي الييودي في جامعة حيفا. 2012استطبلع 
ف كاف  (،3) ويظير في جدوؿ رقـ أف أعداد المتطوعيف في الخدمة المدنية بازدياد كؿ عاـ، وا 

 1استطبلعات سموحة يفتقر إلى المينية.
أف استطبلعات سموحة مجيرة وفاقدة لممينية، إال أف تضاعؼ أعداد المتطوعيف  2وقد أثبت الباحث ذلؾ 

دي ليذا الظاىرة بالوسائؿ في كؿ عاـ كما أظيره ىذا الجدوؿ، أمر يدعو إلى القمؽ، ويجب التص
وعمى الحركات واألحزاب العربية أف تأخذ دورىا بجدية أكبر في  ،المشروعة ومف خبلؿ لجنة المتابعة

 التصدي ليذه الظاىرة المقمقة، والتي تتجو بالمجتمع الفمسطيني نحو الضياع وفقداف الذات.
 :(1) رقـ جدوؿ (،3ممحؽ رقـ) يد أورشميـ القدس لمدراسات يأتي فيعملوىنالؾ استطبلع آخر 

 ـ.2012البرفيسور يتسحاؾ راطر لعاـ   -نتائج استطبلع معيد أورشميـ القدس لدراسات إسرائيؿ 

مقترحا كجممة واحدة عمى الُمستطَمعيف، وىناؾ  16وىذه مقترحات االستطبلع يطرحيا رايطر، وقد اقترح 
لعودة لمشعب الييودي إلى أرضو، والذي لـ في ىذا الجدوؿ، كحؽ ا التي لـ تكفومف ضمف المقترحات 

مقترحا في االستطبلع  16ُتسجؿ نتائج المستطمعيف عمى ىذا المقترح، ولكف تمت الموافقة عميو ضمف 
%، وىذا محؿ تساؤؿ، لماذا 14% مف الوسط العربي ورفضو 80مقترحا  16كسمة واحدة، قد وافؽ عمى 

ترحات عمما أنو ذا أىميتو الكبرر؟ ولماذا لـ يطرح تطبيؽ قرار لـ يطرح ىذا المقترح منفردا كغيره مف المق
ف عدـ  حؽ عودة الميجريف الفمسطينييف مف باب العدالة والحيادية العممية في منيجية ىذا االستطبلع؟ وا 

                                                           
1
 ـ، بتصرؼ.2012عاـ سموحة، سامي: المركز الييودي العربي، جامعة حيفا،  
2
 .39صوينظر  .161(، ص 3(، وجدوؿ )2ُينظر استطبلع سموحة ، زيادة عدد المتطوعيف: وفي ممحؽ رقـ ) 
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                                                                                                طرح حؽ عودة الميجريف يظير أف االستطبلع يخدـ الفكر الصييوني اإلحبللي، وييودية الدولة.                  
ف مقترح إسرائيؿ دولة ييودية ديموقراطية، وأف الوسط العربي يوافؽ عمى ذلؾ؛ بنسبة  %، يظير أف 73وا 

إسرائيؿ بنيؿ حقوقو، وأف  استطبلع يخرج بنتيجة مفادىا، أف الوسط العربي بأغمبيتو قد أنصفتو دولة
التمييز العنصري يكاد يكوف غير موجود، وأف عرب الداخؿ قد تنازلوا عف حقيـ في أرضيـ! وىذا منافي 
لمواقع، ويتعارض مع استطبلعات أخرر كاستطبلع مدر الكرمؿ. وحوؿ السؤاؿ العبلقات الييودية العربية 

% بنعـ، مقابؿ النسبة 22ودي ضعيفة وىي بنسبة اإلجابة في الوسط اليي تىؿ تتجو نحو الصداـ؟ كان
%بنعـ، أي أف العبلقات بيف العرب والييود جيدة وبعيدة كثيرا عف الصداـ. بؿ تتجو 9في الوسط العربي 

% مقابؿ الموافقة المطمقة في الوسط 74نحو التحسف، ويوافؽ عمى ذلؾ أغمبية الوسط الييودي بنسبة 
 1%.87العربي التي تبمغ نسبتيا 

%، وىذا يدؿ عمى 50واإلجابة عمى سؤاؿ دمج العرب في الوظائؼ العميا، يوافؽ الوسط الييودي بنسبة 
% 80أف نصؼ المجتمع الييودي ال يتنازؿ عف الوظائؼ العميا لصالح الوسط العربي، بالرغـ مف تنازؿ 

واعترافو بإسرائيؿ  عف ثوابت حؽ عودة الميجريف الفمسطينييف وموافقتو عمى ىجرة الييود إلى وطنيـ،
 .،دولة ييودية ديموقراطية

ما اإلجابة عمى سؤاؿ دمج العرب في وظائؼ شبكات االتصاؿ، يوافؽ الوسط الييودي بنسبة %. 57وا 
 وتعتبر ىذه النسبة في الوسط الييودي غير الكافية، عمى وظائؼ لموسط العربي في شبكات االتصاؿ.

 5المدنية تطوعا في الوسط العربي، وعمى أف تتحوؿ بعد وأما اإلجابة عمى سؤاؿ أف تكوف الخدمة 
%، وفي المقابؿ يوافؽ الوسط العربي بنسبة 61سنوات إلى خدمة إجبارية، يوافؽ الوسط الييودي بنسبة 

62.% 

 %.57وأما اإلجابة عمى سؤاؿ دمج العرب في الوظائؼ شبكات االتصاؿ، يوافؽ الوسط الييودي بنسبة

 اإلسرائيمية،ير أف الجميور الييودي غير معني بدمج الجميور العربي في الحياة نتائج االستطبلع ُتظ 
 2.يميةكما جاء في استطبلع رايطر 

 

                                                           
1
 163(، ص1وؿ رقـ )(، جد3ُينظر الممحؽ معيد الدراسات القدس رقـ ) 
2
 .  بتصرف  م،1141  أورشلٌم، أبل، حمطال. ط إسرائٌل، لدراسات القدس أورشلٌم معهد: ٌتسحاك راٌطر، 

 463 ص ،(4) رقم جدول ،(3) رقم القدس الدراسات معهد ملحق فً ٌُنظر - 
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%، 45وأما اإلجابة عمى االعتراؼ بالعرب كأقمية قومية، فقد وافؽ الوسط الييودي عمى ذلؾ بنسبة 
 غة الثانية الرسمية.%، وبنفس النسبة كانت الموافقة عمى المغة العربية الم48واعترض 

وأما مسألة المساواة في الحقوؽ بيف الوسط الييودي والوسط العربي، فكانت موافقة الوسط الييودي بنسبة 
68 .% 

يرر الباحث أنو مع تقديـ االستطبلع عمى شكؿ مقترحات في سمة واحدة، وتصؿ اإلجابات في الوسط 
ف المسائؿ المقترحة، أما بالنسبة الخدمة المدنية %، في كثير م57%، أو تتعداىا إلى 50الييودي، إلى 
%، عمى أف يعترؼ العرب بإسرائيؿ دولة ييودية ديمقراطية، فكانت موافقتيـ بنسبة عالية 61فارتفعت إلى

قريبة مف نسبة الوسط العربي، فيذا يدلؿ عمى أف أكثر مف نصؼ الوسط الييودي بقميؿ،  1%،72تصؿ 
بي في الوظائؼ العميا، وفي شبكات االتصاؿ، وأنو غير معني بأف تكوف غير معني باندماج الوسط العر 

المغة العربية ىي المغة الرسمية الثانية، في حيف أف حكومة نتنياىو السابقة والحالية انتيجت تغيير أسماء 
لعبرية البمدات، والمدف، والشوارع في الوسط الييودي مف الترجمة إلى المغة العربية، إلى كتابة األسماء ا

 بأحرؼ عربية، وذلؾ في عممية تيويد واضحة المعالـ لجغرافية الببلد.

وُيعتقد أف ىذا االستطبلع فيو تجيير لممؤسسة اإلسرائيمية، ويظير أف الوسط العربي قد تنازؿ عف ثوابتو 
 وىويتو، وُيظير ىذا االستطبلع بموافقة أغمب فمسطينيي الداخؿ عمى ىجرة الييود إلى وطنيـ دولة
إسرائيؿ، مقابؿ حصولو عمى بعض الحقوؽ المادية والوظيفية، مما يدؿ عمى أنو ال يتماثؿ مع الواقع، 

وىذا استطبلع آخر حوؿ موضوع الخدمة المدنية أجراه أحد  وىو يصب في تمرير مشروع الخدمة المدنية.
 المراكز العربية غير الرسمية.

  اسات االجتماعية التطبيقيةالمركز العربي لمدر -ع مركز مدر الكرمؿاستطبل 
  
المركز -ع مركز مدر الكرمؿاستطبل نتائج الدكتور عاص أطرش مدير وحدة االستطبلع، أظيروقد  "

، ـ12/02/2013الخدمة المدنية الذي نشر بتاريخ حوؿ موضوع  العربي لمدراسات االجتماعية التطبيقية
 .ية% مف الُمستطمعيف يرفضوف الخدمة المدن70وقد تبيف أف 

                                                           
1
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حوؿ  (،22-16)  حيث ُأجرر استطبلع رأي عاـ آلراء الشباب والفتيات العرب في اسرائيؿ بيف أجياؿ
 504موضوع الخدمة المدنية...، بواسطة االستجوابات التمفونية، حسب عينة عشوائية ممثّْمة، حجميا 

 .1%"4.5سبة خطأ محتممة ال تزيد عف مستطمًعا، وبن

مدنية، تبيف أنو يتمحور عمى ثبلثة أسس: "ربط الخدمة المدنية بالخدمة وفي تعريؼ مشروع الخدمة ال
الربط بيف الخدمة المدنية واألىداؼ السياسية، والخدمة المدنية كمشروع يحمؿ أىداؼ و العسكرية، 

 .2اقتصادية، وقد طمب مف المستطمعيف اختيار أحد التعريفات لمخدمة المدنية بيف عدة تعريفات"

% ممف اسُتطمعوا قد عرفوا خطورة الخدمة المدنية 58.7ويظير مف ىذا االستطبلع أف دولة إسرائيؿ. 
عمى الداخؿ الفمسطيني، ومدر ارتباطيا باألىداؼ العسكرية والسياسية التي تيدؼ لمحفاظ عمى الدولة 

عض % بعضيـ لـ يجيب والب21الييودية وىذه النسبة تمثؿ األغمبية ولكف ليست المطمقة، رغـ أف ىناؾ 
 3.األخر يبدو أنو ال يعمـ عف الخدمة المدنية

 
 (:1)جدوؿ رقـ  ،(4ممحؽ رقـ)

 
ـ، لجيؿ الشباب حوؿ الخدمة المدنية 2012: نتائج استطبلع مدر الكرمؿ لعاـ (1) رقـ ُيظير جدوؿ

 وعبلقتيـ بدولة إسرائيؿ:
نسبة مطمقة ومعبرة عف  %، وىذه70ويرر الباحث أف نسبة الشباب المعارضيف لمخدمة المدنية تصؿ إلى 

% لـ يعرفوا معنى مصطمح 34عاما لمخدمة المدنية، مع أف 22 -16رفض غالبية قطاع الشباب مف سف 
الخدمة المدنية، ولو عرفوه الزدادت نسبة المعارضيف لمخدمة، أما عبلقة الشباب بدولة إسرائيؿ فُيظير 

نييف دوف التعرض لممواطنة بالرفض بشكؿ استطبلع مدر الكرمؿ، أف الذيف يعّرفوف أنفسيـ بالفمسطي
%، وىي نسبة تعد قميمة ولكنيا تظير قوة ارتباطيـ بشعبيـ، وأما الذيف يعرّْفوف أنفسيـ 8.3صريح ىـ 

% مف الشريحة الُمستطمعة مف الشباب، فيـ 33.3عربا فمسطينييف مواطنيف في دولة إسرائيؿ يشكموف 
ـ بدولة إسرائيؿ كمواطنيف، أما الذيف يعرّْفوف أنفسيـ عربا متمسكوف بعروبتيـ وفمسطينيتيـ مع وجودى

%، والذيف يعرفوف أنفسيـ عربا فمسطينييف إسرائيمييف، يشكموف 8إسرائيمييف فنسبتيـ متدنية كثيرا ال تتعدر 
 %فيي نسبة متدنية جدا.7.4

ما الذيف يعرفوف أنفسيـ إسرائيمييف ونسبتيـ  وغّيروا انتماءىـ إلى  %، ىـ مف تربوا عمى األسرلة14.3وا 
 دولة إسرائيؿ، ىؤالء أيضا غيروا انتماءىـ الفمسطيني وتأسرلوا. 

                                                           
1
 m-research.org ada@mada ،131ص. 
2
 .41ـ، ص2014شحادة، مطانس: الفمسطينيوف في إسرائيؿ ومشروع الخدمة المدنية قراءات أولية، مدر الكرمؿ، حيفا،  
3
 164(، ص 1(، جدوؿ رقـ)4ُينظر ممحؽ مدر الكرمؿ، رقـ) 
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أما الذيف يعتبروف أف إسرائيؿ غير ديموقراطية، والذيف يعتبرونيا بيف بيف، يشكموف نسبة عالية تصؿ 
ه الشعب ىـ الذيف يعيشوف التمييز العنصري التي تنتيجو الدولة تجاه عرب الداخؿ، وتجا %1،59.6

 الفمسطيني.
 .وىذا استطبلع آخر غير رسمي

 استطبلع بمبادرة نساء ضد العنؼ: لمعيد يافا لبلستطبلعات والبحوث.
تو جمعية نساء ضد العنؼ في مؤتمر صحفي، في مكتب لجنة المتابعة العميا، نشر وىنا استطبلع آخر 

يافا لبلستطبلعات والبحوث، حيث  حوؿ مواقؼ الشباب والفتيات مف الخدمة المدنية، الذي أعده معيد
 2.(1)جدوؿ (،5ممحؽ ) سنة، وكانت النتائج كما يأتي في 20 –17تتراوح األعمار بيف 

 
، لمعيد يافا لبلستطبلعات والبحوث، بمبادرة نساء (1أف نتيجة ىذا االستطبلع في جدوؿ) ويرر الباحث

نسبة عالية مف الرافضيف لمخدمة المدنية  % يقولوف ال لمخدمة المدنية، وىذه78ضد العنؼ، قد أظير أف 
% نعـ لمخدمة المدنية، فيـ ممف قد تأسرؿ، أو 20في الوسط العربي في داخؿ إسرائيؿ. في المقابؿ قاؿ 

 مف أصحاب النفوس الضعيفة.

% ممف يشككوف بأف الخدمة المدنية تجمب ليـ الحقوؽ والمساواة مع الييود، فيؤالء تعمموا الدرس 59وأف 
 ف في الجيش، ولـ يحصموا عمى كامؿ حقوقيـ.يبناء الطائفة الدرزية المجندمف أ

وأما الذيف يروف أف الخدمة المدنية ىي بديمة لمخدمة العسكرية، فيـ أقرب إلى رفضيا، وأما الذيف يروف 
دراؾ لمفيوـ الخدمة الم دنية أف الخدمة المدنية مرتبطة بالخدمة العسكرية، يبدو أف ىؤالء عمى دراية، وا 

 وخطورتيا عمى المجتمع في الداخؿ الفمسطيني.
 

 
  

                                                           
1
 164(، ص1(،  جدوؿ رقـ )4ُينظر، ممحؽ مدر الكرمؿ، رقـ ) 
2
 -www.wavo.org/nv/?todo=news.بتصرف 

 467ص ،(4)رقم جدول ،(9) رقم العنف، ضد نساء ملحق ٌُنظر   
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 المطمب الرابع: مصادقة الكنيست عمى قانون الخدمة المدنية:
 قانون الخدمة المدنية:

ـ، وتـ تسجيمو في كتاب 2014/ أذار/19"تمت مصادقة الكنيست عمى قانوف الخدمة المدنية في 
 ة المدنية ما يمي:. وخمفية قانوف الخدم2442القوانيف، ويحمؿ رقـ 

 خمفية قانوف الخدمة الوطنية المدنية" )في ما يتعمؽ بالوسط العربي(: -1

ـ، وافقت الحكومة عمى سمسة القرارات التي تتبني التوصيات المختمفة لمجنة 2005"في كانوف الثاني 
مة الوطنية، مف جممة ما أوصت " لجنة عبري" بو الحكومة أف تجعؿ الخد-تأسيس الخدمة المدنية

المدنية لكؿ مواطني وسكاف إسرائيؿ، الذيف ال يستدعوف لمخدمة العسكرية، أو أنيـ قد ُأعفوا منيا.                          الوطنية
المدنية، وييدؼ -لذلؾ اقترحت المجنة أف تعمؿ عمى إقامة إطار حكومي، يقـو بمعالجة الخدمة الوطنية

سيع دائرة ىذه الخدمة، لتشمؿ شباب مف المجموعات السكانية إلى تنظيـ الخدمة الوطنية الحالية، وتو 
الذيف ال يخدموف بشكؿ ثابت، لينضموا مف خبلؿ مواقؼ وطنية أو مدنية، كٌؿ حسب اختياره. وحسب 
ىذه التوصيات يقاـ مسار الخدمة المدنية لطبلب المعاىد الدينية الييودية، حسب قانوف طؿ. وتوضع 

ة الخدمة المدنية الوطنية" التي ستُفعّْؿ قرارات الحكومة، لصالح البنات واألبناء اإلمكانيات إلقامة "مديري
 الذيف ُأعفوا مف الخدمة العسكرية، أو الذيف لـ يستدعوا لمخدمة العسكرية.

ـ عمى أثر اليبوط في أعداد المجنديف لمجيش، مف الرقـ 2007ومديرية الخدمة الوطنية أقيمت عاـ 
 .1"ي تطبيؽ "قانوف طؿ" وعدـ دمج العرب في إسرائيؿ في الخدمة المدنية الوطنيةالسنوي، بسبب الفشؿ ف

" وتعمؿ مديرية الخدمة بوزارة الرفاه، ولكنيا قد انتقمت لمكتب رئيس الحكومة، وىي اآلف في مكتب العمـو 
ف أىـ وظائؼ المديرية اليوـ ىو: اإلشراؼ عمى الجمعيات العاممة في ىذا المجاؿ، كما  والتكنولوجيا... وا 

 .2"أف المديرية ىي المسؤولة عف تطبيؽ قانوف طؿ وتنفيذ قرارات الحكومة

 خمفية قانوف الخدمة المدنية الوطنية: -2

                                                           
1
 ، اليامش.17ـ ،ص19/3/2014الكنيست:  مركز  البحوث والمعمومات، قانوف الخدمة المدبية، كتاب القوانيف،  
2
 .17المصدر نفسو ذاتو، ص 
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سطة االوطنية: ىي مشروع لمتطوع المجتمعي لفائدة الجميور والدولة، ويتـ تنفيذىا بو  -الخدمة المدنية 
الخدمة العسكرية، أو مف لـ يستدع لمتجنيد "الجسـ المشغُّؿ" وىي مخصصة لكؿ مف ىو معفي مف 

العسكري، مف كؿ المجموعات في األوساط، بما في ذلؾ األبناء والبنات، والجنود المتدينوف، والعرب، 
والييود، أناس مف ذوي المحدودية، و)عدـ القدرة(. مدة الخدمة سنة واحدة، وربع المتطوعيف قد يستمروف 

  .1دأ مف اليوـ، وعند وصوؿ المتطوع"لخدمة حسب القانوف تبسنة إضافية، ولكف ليس أكثر، وا

 

 المبحث الخامس: تطبيق قانون الخدمة المدنية في إسرائيل عمى فمسطينيي الداخل
 .وفيو مطمبان

 توطئة:

تزامف الحديث عف قانوف الخدمة المدنية الوطنية عندما تعالت أصوات بعض القادة والمفكريف محذريف 
لتفوؽ السكاني الفمسطيني )التكاثر السكاني لمفمسطينييف(  داخؿ إسرائيؿ، ومما عزز مما أسموه بخطر ا

ـ، التي عبرت عف عمؽ جذور اليوية 2000تطبيؽ قانوف الخدمة المدنية انتفاضة األقصى عاـ 
 الفمسطينية، وتجذر انتماء فمسطينيي الداخؿ إلى دينيـ وقوميتيـ، فاستشعرت المؤسسة اإلسرائيمية بالخطر
عمى كيانيا ألوؿ مرة منذ قياميا، األمر الذي جعؿ  المؤسسة األمنية تستعمؿ العنؼ المفرط كالرصاص 
الحي، والقنص ضد فمسطينيي الداخؿ لمجميور ولقادتيـ عمى حد سواء، مف أجؿ إيقاؼ ىذه االنتفاضة 

 ات األمف. فمسطينيا مف عرب الداخؿ دوف أي محاسبة لممسؤوليف مف قو  13غير المسبوقة فقتمت 

  

 المطمب األول: مناقشة بعض نصوص قانون الخدمة الوطنية المدنية:
وتبيف أف الدولة قد فشمت في قمع وترىيب رموز الوعي القومي والوطني في إلغاء اليوية والذاكرة 

ي الفمسطينية، وسحؽ المشروع الوطني، فدار الحديث في الدوائر األمنية وأروقتيا بالبحث عف البدائؿ، في
 بحاجة ماسة إلى تيويد الناس وأسرلتيـ. 

                                                           
1
 17المصدر نفسو ذاتو ،ص 
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، وفي 1"أور–لبيد"وقد تبنى قانوف الخدمة المدنية توصيات لجنة عبري التي بدورىا تبنت توصيات لجنة 
ـ، أقيمت مديرية الخدمة التي تشرؼ عمى األجساـ التي تطبؽ مشروع الخدمة المدنية عمى 2007عاـ 

 األرض في الداخؿ الفمسطيني.

ـ وبتوجيو حكومي، باستخداـ األساليب المتنوعة  2008مديرية الخدمة المدنية عمميا منذ عاـ  وقد بدأت
في الترغيب مف خبلؿ اإلغراءات المادية، والدعاية مف قبؿ كبار المسؤوليف في مشروع الخدمة المدنية 

 2عبر وسائؿ االعبلـ المختمفة، وكذلؾ تـ عقد المؤتمرات حوؿ ىذا المشروع.
عمى تطبيؽ قانوف الخدمة المدنية،  أعماليا انحصرتالتي المشغمة، األجساـ والجمعيات  شكيؿبدأ تثـ 

تجند الشباب والشابات ممف بمغو سف التجنيد في الوسط العربي والييودي باستخداـ المغريات المادية ل
 وذلؾ بإشراؼ وتوجيو مديرية الخدمة المدنية. 

 
 

 دمة المدنية، ونائب وزير األمن اإلسرائيمي: المطمب الثاني: تصرحات مسؤول في الخ
ـّ مديرية الخدمة المدنية وىو   ـ،2011الوطنية، موقع مديرية الخدمة الوطنية،  -شموـ جربي: مدير عا

 الوطنية قاؿ: -في معرض حديثو حوؿ الخدمة المدنية
 -ـ في الخدمة المدنيةالوطنية ىي "الفسيفساء الحقيقية لممجتمع اإلسرائيمي"، يخد -"الخدمة المدنية 

يحّققوف واجبيـ  -الوطنية ييود، وعرب، ودروز، وشراكسة، وبدو؛ متدّينوف، وعممانيوف، ومتزّمتوف
األخبلقي بصورة مثالية. كّؿ متطّوع ىو مختمؼ، لكّف جميعيـ يتشابيوف في رغبتيـ في التطّوع عمى 

الوطنية ُيثبتوف  -تطّوعي الخدمة المدنية حساب وقتيـ مف أجؿ تحسيف وجو مجتمعنا.... إّنني أؤمف أّف م
نشاء تعاوف حقيقي بيف جميع فئات المجتمع  أّنو يمكف العمؿ  عمى منع االستقطاب االجتماعي، وا 

 .3اإلسرائيمي، وبعث األمؿ بمستقبؿ أفضؿ لجميعنا كمواطنيف في دولة إسرائيؿ"
 ـ:2013يراف عاـ ولـ تتوقؼ تصريحات المسؤوليف اإلسرائيمييف وكاف آخرىا في حز 

" حيث صرح نائب وزير األمف اإلسرائيمي داني دنوف قبؿ أياـ، والذي أعمف عدـ دعمو "لمقانوف" أي 
ؿ واضح"، وأوردت بشك المدنية قانوف الخدمة المدنية، في حاؿ عدـ التطرؽ إلى دمج العرب في الخدمة

                                                           
1
 .أور لجنة توصٌات لفحص أقٌمت والتً اللجنة، ترأس الذي الوزراء، رئٌس نائب لبٌد لتومً نسبة هً: لبٌد لجنة 

 .األقصى انتفاضة احداث لفحص الجنة ترأس الذي أور للقاضً نسبة: أور الجنة
2
 . 47ص القوانٌن، كتاب المدبٌة، الخدمة قانون والمعلومات، البحوث  مركز: الكنٌست 

 .المبارك األقصى المسجد شارون اقتحام أثر على م،4/41/1111عام األقصى، هبة أثناء فلسطٌنٌا 43 اإلسرائٌلً األمن قوات قتلت -
3
 www.sharedlife.org.i  200كتاب الخدمة،  الفصؿ العاشر، ص.، 
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مف حزب يش  -س الشاباؾ السابؽعف تشكيؿ لجنة وزارية برئاسة " يعقوب بري" رئيصحيفة صوت الحؽ 
عمى شكؿ مشروع  –العرب  -عتيد، وقد قدمت توصياتيا التي  شممت مف أسمتيـ ب" أبناء األقميات" 

 .1قانوف الخدمة المدنية"
التي يرأسيا "يعقوب بري" رئيس الشباؾ السابؽ أي رئيس السابؽ جنة الوزارية ويرر الباحث أف تشكيؿ الم

فمسطينيي الداخؿ كمواطنيف؛ ولكنيا  مع مجنة ال تتعامؿلأف ىذه ا حيث ،رائيميةاإلس لممخابرات العامة
 وصؼ، ولو دققنا النظر في ليـ العدائية منظومة العبلقة األمنية لمدولة العبريةتتعامؿ معيـ مف خبلؿ 

لتفتيت وكيفية حشدىا واستبطانيا لمصطمحات التفكيؾ واألبناء الداخؿ الفمسطيني، المجنة الوزارية  ىذه
أبناء في الداخؿ، بؿ " واحدة أبناء أقمية عربية فإنيا ال تعتبرىــ، ا ليلعرب الداخؿ حتي في تسميتي

 بسياسة فرؽ تسد". ""، ىكذا ىو ديدف الفكر الصييوني في تعاممو مع القضية الفمسطينية، األقميات
اؾ السابؽ يعقوب بري الذاف اإلسرائيمي داني دنوف، ورئيس الشاب األمف تصريح نائب وزير أف ال شؾو 

أف قانوف الخدمة المدنية الوطنية مشروع أمني  األمر الذي يؤكد عبرا عف دعميما لقانوف الخدمة المدنية،
 بامتياز.

  
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .12. ص2013/6/14صحيفة صوت الحؽ والحرية،  
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 خالصة الفصل األول
مشروع الخدمة الوطنية المدنية، الذي بات قانونا إف  مفوصفوة القوؿ في ىذا الفصؿ ما يراه الباحث 

مس القريب، يعتبر نتيجة لبلقتراحات، والدراسات، والتوصيات اإلسرائيمية المتواصمة لتكريس ىذا باأل
ستراتيجية الىذا المخطط ذي األبعاد ا تدعيـلى مرحمة التقنيف، حتى تـ إ المشروع وتثبيتو، وصوال

 جّمةالقانوف مخاطر ، مف أجؿ تطبيقو عمى أبناء الداخؿ الفمسطيني، وليذا اإلسرائيمي القانوفبالخطيرة 
 عمى أبناء الداخؿ الفمسطيني، مف أبرزىا ما يأتي:

محاولة إخفاء األفكار التاريخية لفكرة المشروع الصييوني، مف خبلؿ التركيز عمى المينية  -1
والكفاءات العممية، والطابع المدني، واالجتماعي، والثقافي مف خبلؿ إشغاؿ المجتمع بشعارات التضميؿ، 

 ؽ مقابؿ الواجبات.ومقولة الحقو 
يدؼ إلى تفكيؾ ىذا يالوطنية عمى مجتمع عرب الداخؿ  -إسقاط مشروع الخدمة المدنية  -2

المجتمع مف خبلؿ التعامؿ بالدمج الفردي في المشروع، في الداخؿ الفمسطيني، مع اعتماد سياسة النفس 
 الطويؿ. 

ماديا ونفسيا بيدؼ إكراىيـ ومعاقبة الرافضيف لممشروع بالحرماف مف الحقوؽ، لمتضييؽ عمييـ  -3
 .التي تدعييا إسرائيؿ عمى الخدمة المدنية، وىذا مناؼ لديمقراطية الدولة

واختراؽ المجتمع وتغيير قناعاتو السياسية مف خبلؿ تغيير بنيتو االجتماعية في عمميات  -4
خصية اندماجية، تصير مكونات المجتمع، فتؤدي إلى تذويب خصائص اليوية الفمسطينية، وصياغة ش

جديدة مشوىة تحمؿ ىوية الوالء اإلسرائيمية، ىذا ما أكده رئيس الشباؾ السابؽ عامي أيموف، بقولو: "يجب 
أف نعترؼ أف الحؿ ىو الخدمة المدنية، لنصير كؿ المجتمع اإلسرائيمي، وقد فشمنا في تجنيد أعداد كبيرة 

 .1مف العرب في الخدمة المدنية"
بيدؼ تحييد فمسطينيي الداخؿ عف دائرة الصراع، وجعؿ قضية نزع مقومات االنتماء العربي،  -5

 فمسطينيي الداخؿ قضية داخمية خاصة بعيدة عف محيطيا القومي والوطني واإلسبلمي.
قتؿ الروح الوطنية والقومية واإلسبلمية لدر المواطنيف العرب في الببلد، وخاصة جيؿ الشباب،  -6

 .المدنية الستراتيجي مف وراء الخدمةاوىذا ىو اليدؼ 
 العمؿ عمى تغيير القيادات اإلسبلمية، والوطنية المعارضة، بقيادات موالية لممؤسسة اإلسرائيمية.  -7
ضرب المجتمع مف داخمو، وذلؾ بأحداث شرخ عميؽ يصعب رأبو بيف الخادميف الذيف انسمخوا  -8

 ية، والقومية واإلسبلمية.عف ىويتيـ وانتمائيـ ألمتيـ بمواالتيـ إلسرائيؿ، وبيف مف ثبت عمى ىويتو الوطن

                                                           
1
 http:/www.aljabha.org/?i=34477    
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فرض التجنيد العسكري اإلجباري نتيجة لمتحوالت النفسية، واالجتماعية، بعد نجاح االندماج  -9
الثقافي في المجتمع اإلسرائيمي مف خبلؿ الخدمة المدنية، وىذه ذروة األىداؼ التي تسعي المؤسسة 

 اإلسرائيمية إلييا.
 .كأنو السبب المباشر لعدـ تقدميـ في ترقيات الحياةو  تصوير العمؿ السياسي عمى الشاب والفتاة، -10
تغطية النقص في التجنيد لمجيش نتيجة لمتيرب والفرار مف الخدـ العسكرية، وقد بمغت نسبة  -11

 1% حسب اإلحصائيات األخيرة.14الياربيف مف الجيش 
را لعدوه، انسبلخ جزء مف الشعب الفمسطيني، وانقبلبو مف كونو ُمدافعا عف حقوقو ليصبح مناص -12

في وىذا األمر يشكؿ خطرا وضررا كبيرا عمى حؽ عودة البلجئيف، وذلؾ بنجاح المؤسسة اإلسرائيمية 
تـ لممؤسسة اإلسرائيمية ما  ، وبذا يكوف قدتحييد قطاع كبير مف فمسطينيي الداخؿ! وتجنيدىـ لصالحيا

  تطمح إليو مف تيويد وأسرلة عرب الداخؿ الفمسطيني.
 

  

  

                                                           
1
 ـ.4/11/2014كز الدراسات، الثبلثاء في في مقابمة أجراىا الباحث مع صالح لطفي مدير: مر  
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 :مباحث خمسةوفيو ، ني: األىداف اإلسرائيمية من الخدمة المدنية في إسرائيلالفصل الثا

 توطئة:

، وفيو المبحث األول: الحفاظ عمى ىوية الدولة الييودية بالتيويد االجتماعي لفمسطينيي الداخل 
 خمسة مباحث.

 السكاني عمى العرب. بالتفوقالمبحث الثاني: حل المشكمة  

 تعريؼ الديموغرافية: : وؿالمطمب األ              

 النكبة والتفوؽ السكاني عمى العرب بالطرد والتيديد.المطمب الثاني:             

ـ وحتى        1948مف نكبة  48 يالتزايد السكاني لفمسطيني المطمب الثالث:              

  ـ.2012 عاـ                                    
وضات الحؿ االرابع: حؿ المشكمة الديموغرافية، بالتفوؽ العددي، مف خبلؿ مفالمطمب               

 مع الفمسطينييف. النيائي

المطمب الخامس: حؿ مشكمة التفوؽ السكاني بسمطة القانوف               .                           

 ائيل وتخفيف ميمات      المبحث الثالث: التمييد لالنخراط في الخدمة الشرطية والعسكرية في إسر  

   الجيش األمنية.                  

            المبحث الرابع: الغاء حق العودة لمفمسطينيين الميجرين داخل وخارج فمسطين، وفيو مطمبان:

 .194المطمب األوؿ: قرار حؽ عودة البلجئيف            

 خدمة المدنية.الثاني: العبلقة بيف حؽ العودة وال المطمب          

المبحث األول: الحفاظ عمى ىوية الدولة الييودية بالتيويد االجتماعي لفمسطينيي الداخل، وفيو 
 خمسة مطالب.

 ، وفيو خمسة مطالب.: تيويد وأسرلة عرب الداخلالخامسالمبحث 
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                  لداخل.االجتماعي لممجتمع الفمسطيني في االمطمب األول: خطورة الخدمة المدنية في التيويد        

                            لممجتمع الفمسطيني في الداخل. قتصاديالمطمب الثاني: خطورة الخدمة المدنية في التيويد اال       

 التعميمي لممجتمع الفمسطيني في الداخل. المطمب الثالث: خطورة الخدمة المدنية في التيويد          

 أىداف التربية والتعميم اإلسرائيمية.الرابع: المطمب           

 أصحابيا بسمبيا منالمطمب الخامس: تيويد األراضي الفمسطينية           
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 :توطئة

 خبلصة القوؿ في أىداؼ الخدمة الوطنية المدنية في إسرائيؿ:

 ،ةـ بالفكر والتخطيط الصييوني عمى العقيدة الييودي1948قد قامت دولة إسرائيؿ في حرب ل
بالمشاركة االستعمارية الغربية عمى نكبة الشعب الفمسطيني؛ لذلؾ فإف المحافظة عمى ييودية الدولة 

ي تستمد منو الدولة الييودية وجودىا، إذف مف غير الوارد الفصؿ بيف ذيعتبر المطمب األساسي ال
ف الفصؿ بينيما يعني ييودية الدولة وصييونيتيا، ألنيما العنصراف المذاف تقـو عمييما ىذه الدولة،  وا 

االندثار وزواؿ الدولة الييودية مف أرض الواقع، فالسؤاؿ األوؿ المطروح أماـ كؿ مفكري وقادة دولة 
 إسرائيؿ، كيؼ السبيؿ إلى المحافظة عمى ييودية الدولة؟.

 لئلجابة عمى ىذا ناجحة وسيمة اً ويأتي مشروع الخدمة الوطنية المدنية، الذي أصبح اليوـ قانون 
التساؤؿ عبر تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ: كالتفوؽ السكاني لمعرؽ الييودي، والتيويد واألسرلة 

، وكذلؾ ييدؼ قانوف الخدمة الباحث في خبلصة الفصؿ األوؿكما سبؽ وأشار  لمشعب الفمسطيني،
االستيبلء إلغاء حؽ العودة لمميجريف الفمسطينييف في داخؿ إسرائيؿ وخارجيا، مع  المدنية الوطنية إلى

 الدائـ عمى البقية المتبقية مف األرض الفمسطينية.

 .بتوضيح حيثياتياوفي ىذا الفصؿ سيعالج الباحث ىذه الحقيقة؛ وذلؾ 
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 وفيو خمسة مطالب: ، التفوق السكاني عمى العربب: حل المشكمة األولالمبحث 

% عاـ 14داخؿ مف ة المئوية لعرب الرتفغت النسباإف التزايد العددي لمفمسطينييف بات ممموسا، فقد 
 ؛ لذلؾ قالوا يجب حد ىذه الزيادة في العدد. ـ2014% عاـ 21. 1ـ إلى 1948

ومف المفيد في ىذا المبحث أف يعرّْؼ الباحث الديموغرافية، ويعالج النكبة والتفوؽ السكاني عمى العرب 
لتوزيع السكاني لفمسطينيي الداخؿ بالطرد، والتواجد لمعرب الفمسطينييف في إسرائيؿ، وأف يتقصى ا

حسب األلوية والمحافظات في فمسطيف، والتزايد السكاني لمعرب الفمسطينييف في الداخؿ، ومحاولة 
العدو حؿ المشكمة الديموغرافية مف خبلؿ المفاوضات مع الفمسطينييف، وسمطة القانوف عمى النحو 

 التالي:

 : المطمب األول: تعريف الديموغرافية

مؤلؼ مف شقيػف وغرافية كما ورد في الموسوعة العربية لمعموـ اإلنسانية ىي ذات "أصؿ يوناني الديم
ويعني الوصؼ، وبيذا يصبح المعنى الحرفي الكمي  graphs السكػاف، ويعني الشعػب أو Demos ىما:

 .   1ليذا المصطمح "وصؼ السكاف"، أو "الدراسة الوصفية ليـ"

لتاريخ الكّمي لمسكاف مف مختمؼ النواحي، سواء الطبيعية منيا أـ المجتمعية، تيتـ با فالديمغرافية وىكذا
، ومف حيث بنية والتطور ،النمووىذا يعني أف مف مياـ الديموغرافية "دراسة السكاف مف حيث الحجـ، و 

السكاف الطبيعية والمكانية واالجتماعية واالقتصادية، بما في ذلؾ دراسة توزع السكاف الجغرافي، وتركيبيـ 
والزواج،... وعادات  اليجرةو  المواليد والوفيات العمري، والجنسي أو النوعي، يتبع ىذا العمـ توقعات

ور السكاف وتقاليدىـ، إضافة إلى خصائصيـ النوعية المباشرة مثؿ: الحالة المينية والعممية، والمست
 .2" التعميمي، والفني خاصة لمقوة البشرية 

  

                                                           
1
  ENCYCLOPEDIAالموسوعة العربٌة   

www.arab-ency.com  › ... ›اإلنسانٌة العلوم. 
2
 المصدر السابؽ ذاتو. 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=11858&vid=25
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=162563&vid=25
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=11231&vid=25
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 المطمب الثاني: النكبة والتفوق السكاني عمى العرب بالطرد والتيديد:

قياـ  مفتمؾ الحرب غير المتكافئة ـ بيف العرب والييود ما أسفرت عنو 1948حرب سنة  مف نتائج 
مجزرة بحؽ الشعب  (70ارتكاب أكثر مف )سيؿ، والمحي بالمنظمات الصييونية اليغاناة،  واألرغوف، واإلت

التي أسفرت عف جريمة القرف و الفمسطيني، بيدؼ دفع الشعب الفمسطيني إلى اليجرة عف فمسطيف، 
ألؼ فمسطيني مف أرضو، لتتحوؿ األغمبية األصمية بيف عشية وضحاىا  800العشريف بطرد ما يقارب 

راضي الدولة أألؼ نسمة داخؿ  156لى إيني، لى أقمية عمى أرضيا، مف مميوف وثبلثمائة ألؼ فمسطإ
ـ بأيدي المنظمات الصييونية فأقامت عمييا دولة 1948ـ، و سقطت فمسطيف 1967العبرية ما قبؿ عاـ 

وُنكب الشعب الفمسطيني بأكممو، فكاف التحوؿ العددي السكاني  1إسرائيؿ ذات األغمبية العرقية الييودي.
كما ذكره المؤرخ إيبلف بابيو في كتابو  ،والتطيير العرقي ،لطرد القسريلصالح الييود، الذي تـ بعمميات ا

 . 2"التطيير العرقي"

وما ذكره المؤرخ الفمسطيني د. نور الديف مصالحة في كتابو " طرد الفمسطينييف"، وخسر الفمسطينيوف 
 أرضيـ وديارىـ وضاعت دولتيـ 

"ومف  لطرد الجماعي لمشعب الفمسطيني:سيـ عمى اوىا ىي عينة مف القادة والزعماء الذيف أشرفوا بأنف 
غاؿ ألوف، ويتسحاؾ رابيف، ) ىؤالء القادة العسكرييف لحزب العمؿ: دافيد بف غوريوف، ويسرئيؿ غاليمي، وا 

 ـ.1948وموشيو دياف وغيرىـ(، ىـ وغيرىـ مف أشرؼ عمى طرد الفمسطينييف سنة 

ة تبيانا لمخطة الصييونية "دالت"، التي نفذتيا جاء في كتاب )طرد الفمسطينييف( لنور الديف مصالح
، تطبيقا عمميا لمفكر األيديولوجي الصييوني يالمنظمات الصييونية الياجانة، واإلتسؿ، واألرغوف، والميح

المتمثؿ في عمميات الطرد غير المسبوقة لمشعب الفمسطيني، وتقضي تفريغ جوانب طرؽ المواصبلت 
 .ة مف القري العربيةيالرئيس

لمبمدات والمدف  التي تعتبر الشرياف الحيوي وعمى محاورىا لسيطرة عمى الطرؽ الرئيسيةا يرر الباحث أفو 
وتسييؿ  ،حركةالسرعة و  ،زماـ المعركة قد امتمكت المنظمات الصييونية ؛ وبتمؾ العممية فإفالفمسطينية

                                                                                                                             يـ.ومدن يـبمدات مدفاع عفالفمسطينييف مف استخداميا ل تحرمومف جية أخرر قد  ؛االمدادات العسكرية

                                                           
1
 ـ، بتصرؼ.1990الكيالي عبد الوىاب، وأخروف: تاريخ فمسطيف الحديث، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، ط العاشرة، األردف،  
2
ـ، وىو عضو في الجبية الديمقراطية لمسبلـ 2006بابيو، إيبلف: مؤرخ إسرائيمي اليساري، صاحب كتاب التطيير العرقي في فمسطيف،  

 والمساواة.
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ـ، واعُتِمدت في 1942قد وضعت بصورة مفصمة مف قبؿ الياجاناة، التي عرفت )ب ُتخنيت دالت عاـ و 
لضابط المسؤوؿ في القيادة السرية " ياعيئؿ ياديف" والذي تولى القيادة بسبب ـ بقيادة ا10/3/1948

 .مرض رئيس األركاف " يعكوؼ دوري

وكانت الخطة تقضي باالستيبلء عمى النقاط الرئيسة في الببلد، وعمى الطرؽ، وذلؾ قبؿ رحيؿ 
  :البريطانييف وفؽ األسس السياسية واالستراتيجية لمخطة دالت التالية

وأيضًا " نسؼ" و" تدمير" القرر العربية وطرد  ،توسيع الدولة الييودية إلى أبعد مف حدود التقسيـ - 1
 .السكاف إلى خارج الحدود

  .االستيبلء عمى المدف العربية وطرد السكاف مف الضواحي الواقعة عمى جانبي طرؽ المواصبلت  2 -
عف قادتيا وزعمائيا مف أجؿ تسييؿ عممية  إعداد الئحة بأسماء القرر والمدف تتضمف معمومات  3 -

التنفيذ لمخطة. ويؤكد المؤرخوف الصياينة أمثاؿ " بني موريس" و" مئير ياعيؿ" أف طرد العرب وتدمير 
وكانت  1القرر والمدف بموجب خطة دالت كانا أمريف في غاية األىمية مف نواحي استراتيجية وعسكرية،

" والذي اتخذ موقفو الُمعمف بترحيؿ الفمسطينييف، والبقاء عمى أقمية الخطة تنسجـ مع سياسة " بف غوريوف 
  ـ.1948عربية في الدولة الييودية عاـ 

زوىار" بأف ابف غوريوف كاف سعيدًا جدًا لفرار العرب مف أراضي الدولة الييودية،  -ويؤكد "ميخائيؿ بار
دولة ييودية متجانسة العنصر. وأوضح  وذلؾ لنجاح أىداؼ التسوية السياسية والديمغرافية لتحقيؽ وخمؽ

أمر بف غوريوف بتدمير  أنو قد ـ1948أيار  11زوىار" في اجتماع سياسي عسكري حاسـ في -"بار
 2.الجزر العربية " القرر العربية" الواقعة بيف المستوطنات الييودية

 531والرممة، وتفريغ  وتـ تيجير أغمب الشعب الفمسطيني مف فمسطيف، ولقد تـ تفريغ حيفا ويافا والمد
قرية ومحوىا عف الوجود، مف خبلؿ المجازر التي ارتكبت في المناطؽ واأللوية الفمسطينية، أنظروا إلى 

ليامش كما ىو مبيف ىوؿ ما فعمتو تمؾ العصابات مف المجازر، في تفاصيؿ خطة دالت المجرمة في ا
 3.في خطة )دالت(

                                                           
1
 ، بتصرؼ.169--166ـ، ص1992مصالحو نورالديف: طرد الفمسطينييف، مؤسسة الدراسات الفمسطينية في بيروت، ط األولى،  
2
 ، بتصرؼ.169--166ـ، ص1992د الفمسطينييف، مؤسسة الدراسات الفمسطينية في بيروت، ط األولى، مصالحو نورالديف: طر  
3
 .431ص ،(6) رقم الصهٌونٌة، المنظمات مجازر ملحق 
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"بالتيديد الديموغرافي " العربي، والرغبة في تشجيع إف الصمة واضحة وضوح الشمس بيف ما يسمى 
في مذكرة داخمية أعدىا موظؼ إسرائيمي كبير جدا  ـ1976العرب اإلسرائيمييف عمى اليجرة، وردت سنة 

ىو يسرائيؿ كنغ، مفوض وزارة الداخمية في منطقة الشماؿ ... وأقترح كنغ فيما أقترحو، تبني سياسة أكثر 
 .1العرب اإلسرائيمييف، وخصوصا الشباب عمى اليجرة " عدوانية، ىدفيا تشجيع

%مف العرب المقيميف في 5نحو  1974و 1948وتشير التقديرات أنو قد غادر الببلد ما بيف سنة 
 إسرائيؿ، معظميـ مف المتعمميف، وكؿ ذلؾ لمحد مف خطر التكاثر السكاني المتزايد عمى حد زعميـ.

 .2(7رقـ)رائيمية لعرب الداخؿ، كما ىو ماثؿ في الممحؽ وتوالت التيديدات قادة الدولة اإلس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 ، بتصرؼ.196ـ، ص1996مصالحو نورالديف: أرض أكثر وعرب أقؿ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية في بيروت، ط األولى،  - 
2
 .411ص ،(7) رقم إسرائٌل، قادة داتتهدٌ ملحق ٌنظر 
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م: 2012م حتى عام 1948من نكبة  48: التزايد السكاني لفمسطينيين لثالمطمب الثا
ـ، بسبب اليجرات 1948: أف نسبة العرب الفمسطينييف قد اخفضت مف سنة 1يتبيف مف الجدوؿ رقـ

ـ أخذت النسبة السكانية لعرب 1970ـ، وبعد سنة 1965، وبقيت منخفضة حتى سنةالييودية المكثفة
%، ثـ استمرت النسبة باالرتفاع مع خصوبة 17.9ـ إلى 1985الداخؿ باالرتفاع إلى أف وصمت سنة 

%، حيث تضاعؼ العرب الداخؿ حتى سنة 20.6ـ 2012اإلنجاب عند عرب الداخؿ حتى بمغت سنة 
عاؼأض  9ـ، ما يقارب 2012

ـ حتي عاـ 1948يبيف التزايد السكاني لمعرب الفمسطينييف في إسرائيؿ مف نكبة  .(1) جدوؿ رقـ
 ـ:2012

 نسبة السكاف العرب في إسرائيؿ عدد السكاف العرب / ألؼ نسمة السنة 

1948 156000 9 .17 

1955 198600 11.1 

1960 239100 11.1  

1965 299300 11.5 

1970 440100 14.6 

1975 533700 15.3 

1980 638900 16.3 

1985 749000 17.6 

1990 875000 18.1 

1995 1012200 20 

2000 1188700 18 

2005 1377100 19.7 

                                                           
1
 .419-419ص م،1141 لعام ،69 رقم 1141 لعام اٌسرائٌلً، السنوي االحصائً الدلٌل المركزٌة، اإلحصاء دائرة 
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2010 1573100 20.4 

2013 1647200 20.6 

2014 1714600 21.1 

 
 

 
 تغيير خصوبة األسرة في اإلنجاب  : يظير(2الرسـ البياني رقـ )

 
 ـ، عند "المسمميف والييود والنصارر والدروز":2000 -ـ1955 خبلؿ السنوات

 
 

 1.دروز   نصارر   فو مسمم ييود  
                                                           

  ישראל(. ـ1800 – ـ2007.  )ישראל בארץ הדמוגרפיות המגמות. ציונית לאסטרטגיה המכון – מאמר. פייטלסון יעקוב 1
 .21 דף. ـ2008

 مسلمون
 دروز

 مسلمون اإلنتاج العام اإلسرائٌلً

 دروز
 ٌهود

 ٌهود

 ٌهود

 نصارى

 نصارى

خصوبة 

 اإلنجاب

 دروز

 مسلمون

 م4993-م 1113العرب الذٌن حصلوا على مواطنة من الضفة وغزة من سنة 
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ـ  2000 -ـ1955(: تغيُّر خصوبة األسرة في االنجاب عبر السنوات مف 2يتبيف مف الرسـ البياني رقـ )
 عند المسمميف والييود والنصارر والدروز.

ع الطوائؼ، وخاصة الطائفة الدرزية التي كاف اإلنجاب فييا قريبا مف اإلنجاب وقد شمؿ االنخفاض جمي
ـ 2000ـ، وبعد انخراط الطائفة الدرزية في الخدمة العسكرية أصبحت في عاـ 1960عند المسمميف عاـ 

ـ تساوت مع النسبة عند الييود؛ وذلؾ بسبب تأثر  2004وفي عاـ  ،تقترب مف اإلنجاب عند الييود
 الدرزي بالثقافة الييودية. المجتمع

 ـ إلى قريب مف1960عاـ  9.3خفض مف نشؾ أف االنخفاض بدا بارزا أيضا عند المسمميف فقد أ وال
 ـ.2006عاـ  3. 97 

 ـ.1955حافظوا عمى نسبة االنجاب منذ العاـ  تقريبا في حيف أف الييود
 

 ات في إسرائيؿوأصبح التوزيع السكاني لفمسطينيي الداخؿ حسب األلوية والمحافظ

% مف الفمسطينييف 84. 2حوالي  المسمموف ـ يشّكؿ2012"وفؽ اإلحصائيات اإلسرائيمية الرسمية لعاـ 
. ُيقّدر عدد فمسطينيي الداخؿ باإلضافة إلى العرب دروز %8و ،المسيحييف % مف7.7في إسرائيؿ، و

وضمتيا في  ـ1967حرب  ة "مقيـ دائـ" في المناطؽ التي احتمتيا إسرائيؿ بعدالحائزيف عمى مكان
وىـ يقيموف  % مف السكاف في إسرائيؿ.20.6نسمة، أي 1647200( والجوالف القدس الشرقيةـ )1981

ما نسبة والمدف الساحمية. أ النقب وشمالي القدس ،الجوالف ،المثمث ،الجميؿ في خمس مناطؽ رئيسية:
%. حسب قانوف 17. 3السمميف العرب مف مجموع السكاف العرب الفمسطينييف في الداخؿ يبمغ حوالي

 المواطنة اإلسرائيمي. 

ـ، عمى 2012وكاف التوزيع السكاني لمعرب الفمسطينييف في إسرائيؿ، وفؽ اإلحصائيات اإلسرائيمية لعاـ 
 النحو التالي:

نسمة، ومنيـ قضاء مرج بف عامر  380200يـ مف قضاء عكانسمة، ومن 699000في لواء الشماؿ  
 نسمة.  252300

 175300نسمة، وقضاء الخضيرة  59600نسمة، ومنيـ مف قضاء حيفا  234900وفي لواء حيفا 
 نسمة.

 نسمة. 18200نسمة، منيـ لواء تؿ أبيب  157300لواء المركز 
                                                                                                                                                                                

 -ـ 1800المعيد لؤلستراتيجية الصييونية، االتجاىات إلى التفوؽ السكاني في أرض إسرائيؿ، ) –ايطمسوف، يعقوب: بحث ف-(1)
 . )ترجمة الباحث(.21ـ(، د ط، إسرائيؿ، ص 2007

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
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 305700نسمة"، قضاء القدس  211200نسمة، منيـ قضاء بئر السبع  212100لواء الجنوب 
 1نسمة.

عاما مف أياـ النكبة وحتى عاـ  66ف في الداخؿ خبلؿ و العرب الفمسطيني عدد صحيح أنو تضاعؼ
 أضعاؼ، إذا أخرجنا لواء القدس والجوالف مف المعادلة وىذه الزيادة ىي بسبب 9ـ ما يقارب 2012
اف التغيير الديمغرافي يميؿ لصالح فمسطينيي األسرة المسممة في اإلنجاب، األمر الذي جعؿ ميز  اىتماـ

، %20نية لعرب الداخؿ إلى ما يقرب الداخؿ، ولكف بفضؿ التكاثر الطبيعي، وعندما وصمت النسبة السكا
ذا باالستطبلعات الرسمية وغير الرسمية تجرر سنويا، والمؤتمرات تعقد  ذا بالدنيا تقوـ وال تقعد، وا  وا 

الديمغرافي عمى حد زعميـ، وىذا )دوتاف( بنظرتو العرقية االثنية الييودية  والتوصيات تخرج عمينا بالخطر
طرد باإلسرائيمية في التعامؿ تجاه المجتمع الفمسطيني المسمـ في الداخؿ، يخمص )دوتاف( إلى مشروعو 

 2جماعي لفمسطيني الداخؿ.
 

موقوتة، المعدة ضدنا دوف : يصؼ تنامي السكاني لمعرب في األراضي المحتمة بالقنبمة ال3وىذا دوتاف
ـ، مقابؿ 1967مميوف نسمة في نوفمبر 1.3توقؼ إذ زاد تعداد السكاف العرب أربعة أضعاؼ فوصؿ الى 

مميوف نسمة ييودي إسرائيمي ويقوؿ إف ىذا العدد ال يمكف استيعابو ويتحدث عف نقؿ الفمسطينييف الى  3
عمى جانبي الخط األخضر. وكاف مشروع العراؽ، وفي سياؽ حديثو يدعو الى ترحيؿ كؿ فمسطيني 

دوالر لتيجيرىا، ووفؽ  5000ألؼ عائمة فمسطينية فينفؽ عمى كؿ عائمة  100)دوتاف( يتمخص في طرد 
ألؼ فمسطيني، ويتـ تنفيذ ىذه الخطة عمى مدر خمس  700ألؼ إلى  600ىذه الخطة يتـ تيجير مف 

ذا يتوقع أف يغير التوازف الديموغرافي بشكؿ أو ست سنوات، في كؿ سنة ينفؽ مئة مميوف دوالر، وىك
 في إسرائيؿ أف يتعامموا مع مشروعو لميجرة كأولوية قومية  ةنايممموس. ويوصي دوتاف القادة الصي

                                                                                                                   4.عميا
ـ": عمى 1980ؿ عف الحاخاـ مئير: مف كريات أربع "أندور" الناطؽ باسـ غوش إمونيـ أنو قاؿ سنة ونق

العرب أف يعمموا أف ىناؾ سيدا ىنا، ىو الشعب الييودي إنو يحكـ أرض إسرائيؿ...العرب سكاف 

                                                           
1
 .413 -431ص ،61عدد م،1143 لعام اإلسرائٌلً، السنوي اإلحصائً الدلٌل 
2
 .بتصرف 143 ص ،أقل وعرب أكثر أرص: نورالدٌن مصالحة، 

 أرض الضفة على أطلق للترحٌل، دوتان مشروع مخطط اللكود، حزب أٌدٌولوجٌة، أهم -"هؤماة"  دورٌة تحرٌر رئٌس: دوتان موشه، -
 .المحررة اسرئٌل

3
 موشية، دوتاف: رئيس تحرير دوريو ىاماه، أىـ أيديولوجية حزب المكود. 
4
 بتصرؼ. 213مصالحة، نورالديف: أرص أكثر وعرب أقؿ، ص  
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وينبغي أف موقوتوف صودؼ أف سكنوا في ىذه الببلد. ىنالؾ وصايا تتعمؽ بمثؿ ىؤالء السكاف الموقوتيف 
 .1"نتصرؼ وفقا لذلؾ...

أما الحاخاـ تسفي كوؾ: فيصؼ األرض بأرض األسبلؼ وفؽ التوراة والتاريخ، ويصؼ مف يدعي أف 
  2.عائد الى بيتو، والعربي بالغازي األرض عربية بالكذب والتزوير، ويصؼ أف الييودي

الفكر الديني الصييونية بربطو  ف يوظفوف تفسيريويرر الباحث أف ىؤالء الحاخامات الييود المستوطن
بالتاريخ والتوراتي فيترجـ إلى التغيير الديموغرافي عمى أرض الواقع، التفوؽ العددي في مشروعيـ 

ـ، وىذه الفكرة الصييونية تنبثؽ مف )الحؽ اإلليي في 1967االستيطاني في تممؾ األراضي المحتمة، 
 ـ. 1948فحسب بؿ تشمؿ كؿ أرض فمسطيف عاـ تيويد األرض(، وىي ليست خاصة باألراضي المحتمة 

 

وضات الحل االمطمب الرابع: حل المشكمة الديموغرافية، التفوق العددي، من خالل مف
 النيائي مع الفمسطينيين:

وىذا أرنوف سوفر المحاضر في الجغرافية السياسية، ومف كبار المروجيف لمخطر الديموغرافي، والمقرب 
ورقة لرئيس الوزراء شاروف، وتـ مناقشتيا في لجنة الخارجية واألمف. وفي  مف القادة السياسييف، قدـ

مؤتمر ىرتسميا لؤلمف والممانعة، اقترح سوفير في ورقتو ضـ منطقة المثمث والقدس الشرقية إلى السمطة 
ألؼ نسمة، حيث سيبمغ  400الفمسطينية، لتقميؿ عدد العرب المسمميف في الدولة، فتتخمص إسرائيؿ مف 

 150ألؼ عربي مسيحي، و200ـ، 2020ـ ويبقى في الدولة عاـ 2020ألؼ نسمة عاـ  800دىـ عد
 3.مبلييف ييودي 6يوف مسمـ، مقابؿ ألؼ درزي، ومم

واستطرد سوفير في اقتراحو، أنو في حالة معارضة العرب المحمييف، يتـ حصرىـ في جيتووات اقتصادية، 
غبلؽ المنافذ عمييـ، ىكذا يفصح سوفير عم ا يجوؿ في نفسو مف عنصرّية مقيتة تجاه فمسطينيي وا 

 الداخؿ.

                                                           
1
 .213المصدر السابؽ ذاتو، ص 
2
 بتصرؼ. 213المصدر السابؽ، ص  
3
 71ـ، ص2001ـ )مخاطر واحتماالت(, ترجمة غانـ محمد، مؤسسة األياـ، راـ اهلل، 2020 -ـ 2000سوفير، أرنوف: إسرائيؿ ديمغرافيا  

 بتصرؼ.
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وفي رسالة أخرر بعثيا إلى شاروف ال يبرر فييا فكرة فصؿ المثمث والقدس الشرقية بمفاىيـ أمنية، ولكف 
بمفاىيـ التفوؽ العددي "الديموغرافي"، وجاء فييا: "عميؾ أف تعمـ ذلؾ منذ أشير؛ ألف المعطيات 

  .1ة مع غياب الفصؿ تعني نشوء أكثرية عربية، وىذا يعني نياية دولة إسرائيؿ الييودية"الديموغرافية الصعب
ويبرؽ أرنوف سوفير، برسائمو المتبلحقة الموجية إلى الساسة اإلسرائيمييف، ييدؼ مف خبلليا دؽ ناقوس 

المثمث الى ألؼ مف  400الخطر الداىـ، إذا لـ يتـ خفض عدد العرب الفمسطينييف بضربة واحدة بضميـ 
السمطة الفمسطينية، والتخمص مف أكبر عدد ممكف مف المسمميف، في حؿ لممشكمة الديموغرافية، مستغبل 

 إطار الحؿ النيائي عمى حد زعمو. 

 

 المطمب الخامس: حل مشكمة التفوق السكاني بسمطة القانون:
 

في القدس بمحاولة  صياغة دستور  تقوـ لجنة الدستور والقانوف والقضاء في الكنيست، والمعيد اإلسرائيمي
مقترح لمدولة الييودية، في ظؿ انتشار ثقافة اليميف العنصرية المتصاعدة في الشارع اإلسرائيمي بقوة، 
وتوجييا العنصري االثني واإلقصائي، فكيؼ سيقنف  الدستور في ظؿ ىذه األوضاع الذي يشتد فيو الصراع 

اع السياسية، والمعيشية المتردية لمعرب الفمسطينييف في االثني والطبقي، وكيؼ سينعكس عمى األوض
والت العديدة، إال أف الدستور لـ يتـ إخراج صيغتو النيائية تحت ادعاء أف القضايا اإسرائيؿ، ورغـ المح

 2.ييف والتيار العمماني لـ تحؿ بعدالدينية العالقة بيف العممان

ة ييودية ديموقراطية مكرسا بذلؾ ىذا الطابع بشكؿ دستوري، ؼ الدستور المقترح إسرائيؿ عمى أنيا "دولويعرّْ 
ففي الَقَسـ األوؿ مف الدستور الذي حمؿ اسـ "األساس" جاء في البند األوؿ أف اسـ الدولة ىو "إسرائيؿ" 

 . 3ومباشرة في البند الثاني" إسرائيؿ ىي دولة ييودية وديموقراطية"

في كؿ ما يتعمؽ بقضايا: حؽ العودة، والجنسية، ورموز الدولة،  وتؤكد بنود الدستور الطابع الييودي لمدولة
والتي تـ تدويميا في الدستور بشكؿ واضح مكرسا الطابع الييودي لمدولة. وتوفر سمسمة القوانيف اإلسرائيمية 

                                                           
1
 م،1114 هللا، رام ط، د األٌام، مإسسة محمد، غانم ترجمة(, واحتماالت مخاطر) م1111 -م1111 دٌمغرافٌا إسرائٌل: أرنون سوفٌر، 

 .74ص
2
 بدون( م1119) كامٌرلنغ باروخ. ثانً كانون( 9)اإللكترونٌة عدالة مجلة". من حساب وعلى من بوفاق دستور(. "م1119: )غروس أٌال، 

 الجماعٌة الحقوق(. "م1119) جبارٌن حسن. ثانً كانون( 9)اإللكترونٌة عدالة مجلة". المهازل مهزلة إلى سٌتحول الذي الدستور. "ص

 (.صفحة بدون) ،(41) االلكترونٌة عدالة مجلة". اإلسرائٌلٌة الحالة: دستور بناء فً والمصالحة
3
 ، بتصرؼ.93-91ـ(. دستور بالوفاؽ. القدس: المعيد اإلسرائيمي لمديموقراطية، ص2005مئير، شمغار: ) 
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 االمتيازات الرسمية لمغالبية الييودية في المجاالت المختمفة في الدولة. ويتـ االدعاء أف غالبية العرب
يؤيدوف نص الدستور، وتعريؼ الدولة مف خبلؿ استطبلعات أجراىا المعيد اإلسرائيمي لمديموقراطية، وقد 

  1.ستطبلعات أخرر، سيتـ ذكرىا الحقافندتيا ا

ف التخمي عف صياغة الدستور في   ف عدـ سف الدستور نابع مف الصراع الديني العمماني في إسرائيؿ، وا  وا 
ولة مف قبؿ مؤسسييا، كاف تجنبا ألي توتر قد يظير بيف شريحتي المجتمع السنوات األولى لقياـ الد

اإلسرائيمي المتديف والعمماني، وثـ بيف الدولة والمجتمع، إف ىذا االدعاء يتجاىؿ أىداؼ مؤسسي الدولة 
المصرح بيا، مف مصادرة وتجريد أمبلؾ وموارد وعقارات ضخمة لمعرب في الداخؿ الفمسطيني منذ قياـ 

لة حتى اآلف، ومنحيا كغنائـ لممواطنيف الييود، والمجتمع الييودي، وتقنف لو القوانيف الفوقية في الدو 
المكانة، عمى األقمية العربية الفمسطينية في الدولة الييودية الديموقراطية، وكيؼ سيصاغ دستور 

 .2واطني الدولة بيذا الفكر االثني؟ديموقراطي لجميع م

ة في تعميؿ سف القوانيف أو تعديؿ بعضيا ألسباب ديموغرافية صرفة، ومثاؿ ذلؾ ومف خبلؿ الدوافع األمني
ما عبر صراحة عنو أعضاء كنيست، منيـ: "يوفاؿ شطاينتس" مف الميكود الذي قاؿ: "ال أرغب في 
التحدث عف التحويرات األمنية التي أضيفت عمى القانوف... الدولة تممؾ كامؿ الحؽ في أف تدافع عف 

الناحية الديموغرافية". وعبرت بروفيسور "روت غبيزوف" وىي الرائدة في عممية سف دستور  نفسيا مف
بالوفاؽ عف تعديؿ قانوف المواطنة لكونو "جزءا مف المجيود الذي يتـ بذلو مف أجؿ المحافظة عمى 

الدولة إسرائيؿ كدولة يحقؽ فييا الشعب الييودي حقو في تقرير المصير... ومف يؤمف بعدالة أف تكوف 
نو يحؽ ليا، بؿ يجب عمييا، أف تحافظ عمى الشروط التي تمكف مف استمرا أييودية، عميو أف يقبؿ 

 .3وجودىا ..."

ولـ تدخر الكنيست جيدا مف سف القوانيف، كالتي تحد لـ شمؿ العائبلت، وقانوف الجنسية، وقانوف الفعالية 
 االقتصادية. 

"كاف استمرار التشريعات في الكنيست اإلسرائيمية التي تقمص ـ 2005مف أبرز أنماط العنصرية في عاـ و 
وتحد مف صيغة المواطنة ألبناء األقمية العربية في إسرائيؿ، ومف بيف ىذه التشريعات كاف استمرار تمديد 

                                                           
1
 ، 91-17 ص م،1118 ،4ط بٌروت، للدراسات، الزٌتونة مركز إسرائٌل، عنصرٌة إسماعٌل، باس،ع إعداد: وآخرون صالح، محسن. د 

 .بتصرف
2
(, تشريف الثاني، )بدوف ص(، بتصرؼ. 7ـ(، )2004ـ(. "دستور بالوفاؽ! أي وفاؽ؟". مجمة عدالة اإللكترونية، )2004روحانا، نديـ: ) 
3
المصدر السابؽ.  
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سرياف قانوف الجنسية، والدخوؿ إلى إسرائيؿ، الذي ييدؼ إلى منع دخوؿ الفمسطينييف إلى إسرائيؿ، ومنع 
لعائبلت، وبات واضحا أف القانوف ييدؼ في األساس إلى الحفاظ عمى األغمبية الييودية في لـ شمؿ ا

، ووفؽ نص القانوف فإف صبلحية  منح تصاريح إقامة في إسرائيؿ 1الدولة... وتـ تسويقو بدوافع أمنية"
 لفمسطينييف فقط لوزير الداخمية وقائد المنطقة.

منع لـ شمؿ العائبلت الفمسطينية، وىذا المنع ال يمنع التواصؿ ويرر الباحث أف ىذا القانوف ييدؼ إلى 
َسري بيف شقي المجتمع الفمسطيني في الداخؿ وفي الضفة الغربية فحسب، بؿ ييضـ حؽ مف حقوؽ األُ 

 .الفمسطينييف في الداخؿ، وبالتالي الحفاظ عمى األغمبية الييودية بالتفوؽ السكاني بحكـ سمطة التقنيف
 

ما زاؿ فمسطينيو الداخؿ منذ قياـ الدولة اإلسرائيمية التي طردت غالبية الشعب  أنو يرر الباحث و 
 ،الكنيست في تشريعات في سف سمطة ف وليس ليــ، وحولتيـ إلى أقمية، مطاردي1948الفمسطيني عاـ 

ت إذ تكاد تنعدـ فاعمية أعضاء الكنيست العرب  في التأثير عمى سف ىذه القوانيف، والتي تقنف بعشرا
القوانيف الظالمة المعبرة عف التمييز العنصري لمتوجيات السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية المستمرة 
دوف توقؼ، وىذه عينة مف ىذه القوانيف لممشرّْع اإلسرائيمي، التي تتصدر ليا الجمعيات الحقوقية، 

ف تجندوا لتقديـ الخدمات كجمعية عدالة، و جمعية ميزاف الحقوقية، ومحاموف مف أبناء الداخؿ الذي
الحقوقية والقانونية ألبناء شعبيـ الفمسطيني في الداخؿ. ويصب ىذا التوجو الظالـ، والتمييز العنصري مف 

 دوف أدنى شؾ إلى تقويض لمحقوؽ، ونزع لمممتمكات، خدمة لؤلغمبية الييودية في الدولة. 
س العرب في الداخؿ الفمسطيني في قضية "لـ عمى سبيؿ المثاؿ، يستيدؼ باألسا 2فمشروع "َقَسـ الوالء"

  3شمؿ العائبلت"، وبالتالي يصب في تكريس مصمحة الغالبية الديمغرافية لمدولة الييودية.

                                                           
1
، بتصرؼ. 20ـ، ص2006مدني في إسرائيؿ، إبف خمدوف الجمعية العربية لمبحث والتطوير،  غانـ أسعد، آخروف: التطور ال 
2
اف نص قانوف القسـ: "أنا أصرح أنني مواطف مخمص لدولة إسرائيؿ، بصفتيا دولة ييودية ديمقراطية، وأنا أتعيد باحتراـ قوانينيا" مؤسسة ميز  

 .10لحقوؽ االنساف، ديمقراطية غارقة بالعنصرية، ص 
3
 .49ص م،1141 ط الفحم، أم المعاصرة، الدراسات مركز النقب، لتهوٌد اإلسرائٌلً المشروع برافر قانون: إبراهٌم جابر، أبو 

 
" النقب فً االستٌطان تسوٌة"  الحكومة تسمٌة حسب وٌهدف الكلمة، معنى بكل العرقً التطهٌر على شاهد" برافر - بٌغن" قانون ومشروع

 مصادرة أجل من السكانٌة، المجمعات فً تجمٌعهم لٌتم أرضه من عربً مواطن 31111 بترحٌل وتقضً العرب ارفضه التً الخطة هذه

 للبدو أفضل دمج وهدفها النقب، لتطوٌر معدة الخطة"  أن اإلسرائٌلٌة الحكومة وتدعً(. تقرٌبا دنم ألف 411 لهم لٌتبقى) دنم ملٌون حوالً

 التبرٌر وهذا اإلسرائٌلً، المجتمع وباقً البدوي المجتمع بٌن االقتصادٌة الفوارق تقلٌص وإلى سرائٌلً،اإل المجتمع فً( الفلسطٌنٌٌن العرب)
 فالتطوٌر الفلسطٌنً، الداخل فً العربٌة للجماهٌر المتابعة بلجنة ممثال الفلسطٌنً الداخل فً العربٌة الجماهٌر قبل من تاما رفضا مرفوض
 تجاه اإلسرائٌلٌة المإسسة قبل من العنصري التعامل أشكال من شكل هذا وإن أصحابها، من العربٌة األراضً بسلب الٌهودي على مقتصر

 .الداخل فلسطٌنًٌ
 : أسس أربعة من مكونة والخطة"

 . النقب فً المشتت العربً االستٌطان ترتٌب-4

 . النقب فً العربً للمجتمع االقتصادي التطوٌر-1

 .          بالنق فً األرض ملكٌة وضع تنظٌم-3 

         .                                                                                                                            زمنً جدول وفق وتنفٌذها للخطة إطار وضع-1

 :هً برافر مشروع لخطة الخفٌة األهداف
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ويرر الباحث أف وقوؼ كؿ الداخؿ الفمسطيني بكؿ مكوناتو الحركية، والحزبية، والشعبية الُمَمثميف بمجنة 
حبللي، القتبلع العرب الالعنصري ا يف ليذا المشروع التيجير المتابعة في الداخؿ الفمسطيني، ُمتصدي

الفمسطينييف مف أرضيـ وديارىـ، وترحيميـ داخميا، وحصرىـ في مراكز االستيطاف المعترؼ بيا ليو 
موقؼ تحد في وجو المحتؿ الظالـ، والصراع عمى حؽ البقاء لـ يتوقؼ، فيذه قرية العراقيب شاىدة عمى 

مرة، ىذا ىو صراع الوجود مع المؤسسة  60ي ىدمتيا السمطات اإلسرائيمية أكثر مف الت ريةقتمؾ ال ذلؾ،
معيـ عمى أنيـ اإلسرائيمية، التي ال تتعامؿ مع  العرب الفمسطينييف في الداخؿ كمواطنيف، بؿ تتعامؿ 

ادىـ بأية يشكموف خطرا في تفوقيـ السكاني عمى الدولة العبرية، لذلؾ يجب الحد مف نموىـ وتكاثرىـ وامتد
كتفوا بذبح الضحية، وتمزيؽ أجزائيا، بؿ يسعوف جاىديف إلخفائيا يوسيمة ممكنة لمدولة العبرية، فمـ 

عداـ ما تبقى منيا.و   تغييبيا، وا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
 (.وسٌناء غزة) العربً محٌطه عن النقب عزل -4

 .اقتصادٌة ناحٌة من خصبة تعتبر التً المناطق فً وخاصة النقب، فً المستوطنات وجود تعزٌز -1

 .العقبة وخلٌج واألردن مصر العربً، المحٌط فً واستخباراتٌة عسكرٌة مراكز بناء -3

 المتوسط بالبحر القناة سٌربط لذيا حدٌد سكة لخط مجال وفتح والمٌت، األحمر البحرٌن، قناة بناء مخطط تسهٌل على العمل -1

 .11 ص ذاته، السابق المصدر" .السوٌس قناة عن لالستغناء

 .431ص ،"النقب فً الدٌموغرافً التغٌٌر"  الصهٌونٌة، المنظمات مجازر ،(6)ملحق ٌُنظر -
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: التمييد لالنخراط في الخدمة الشرطية والعسكرية في إسرائيل وتخفيف نيالمبحث الثا
 :ميمات الجيش األمنية

ألىداؼ اإلسرائيمية في الخدمة المدنية، كما ىو معمـو الَمعَبر إلى الخدمة العسكرية؛ لذلؾ َيجُدر أف ا مف
ـ، بحثت 1953منذ قياـ دولة إسرائيؿ، وفي عاـ ليذه األىداؼ و  يشير الباحث إلى الوقائع التاريخية،

تشكيؾ في إخبلصيـ لدولة ، وبناء عمى ال48اإلسرائيمية فرض الخدمة العسكرية عمى فمسطيني  ةالحكوم
دفعت اليواجس والخوؼ مف التيديد األمني الذي يحتمؿ حدوثو، إلى استبعاد فمسطينيي  فقد إسرائيؿ،

الداخؿ مف التجنيد لمخدمة العسكرية، وتـ فرض الخدمة العسكرية فقط عمى المواطنيف الدروز عاـ  
 ندىـ في الجيش وأجيزتو األمنية.ـ. ومف تستغميـ مف العرب لتج1958الشركس عاـ  عمىـ، و 1956

ويعتبر قانوف الخدمة المدنية مشروعا مف أكبر القضايا، والتحديات التي تستيدؼ المجتمع العربي في 
 عاما.                                                                        22إلى  18الداخؿ. مف أعمار

المدنية،  –ف خدمة الدولة، إلى الخدمة الوطنية، إلى الخدمة الوطنية وتدحرج مصطمح الخدمة المدنية، م
وذلؾ ليسيؿ قبوؿ مصطمح الخدمة المدنية في الوسط العربي. ومف المؤكد أف مشروع الخدمة المدنية ولد 
مف رحـ األجيزة األمنية، وذلؾ عندما عيف وزير الدفاع الجنراؿ موفاز لجنة بقيادة قائد سبلح الجو ومدير 
عاـ وزارة الدفاع دافيد عبري بيدؼ فحص سبؿ توسيع الخدمة الوطنية كبديؿ لمخدمة العسكرية، عمى 

ـ وخاصة بعد انتفاضة األقصى، بيدؼ الحفاظ 2003قومية مف الدرجة األولى، عاـ  قضية اعتبارىا
 عمى ييودية الدولة.

الخدمة الوطنية )الحقا المدنية(  االقتراحات اإلسرائيمية لتشجيع الفمسطينييف العرب عمى دخوؿ توالت
                                    1.ـ العالي وغير ذلؾ مف االمتيازاتكبديؿ لمخدمة العسكرية، وربطيا بقبوليـ لمتعمي

، في كيفية اندماج الدروز في 2وزير الدفاع السابؽ موشية أرينس ويرر الباحث عند تدقيؽ النظر في رأي
خبلصالخدمة العسكرية،  عمى تطبيؽ تجربة  يعمد اأف عمى الوزير أرينس مكان وما ىـ عميو مف والء وا 

ذا تـ انخراط األعداد أو قؿ األالؼ في  االندماج الدرزية عمى المجتمع العربي في الداخؿ الفمسطيني، وا 
                                                           

1
 ..بتصرؼ 13 -12ـ، ص2006أبو جابر إبراىيـ، وأخروف: الخدمة المدنية والفمسطينيوف في إسرائيؿ،  
2
 . 46 -41م،ص 19/9/1111 أونو، أخبار ،"الوضع عن أحادٌث: "موشة أرٌنس، 

 وشغل م،4967 حرب فً الضفة من فلسطٌنً ألف 111 طرد فً اشترك م،4967 حرب ابان الوسطى المنطقة فً قائد: أرٌنس موشه-

 .للدفاع وزٌرا
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وف في تبعالخدمة العسكرية، حتما سيكوف انخراطيـ نجاحا كبيرا لما طمعت بو المؤسسة اإلسرائيمية. وسيُ 
مواقع أمنية بديبل لمجنود الييود، أي أنيـ سيقوموف مقاـ غيرىـ في الدفاع عف أمف الدولة اإلسرائيمية، 

ـ 1948نيـ سيواجيوف إخوانيـ في الديف والوطف، وخاصة الذيف مازالوا في معاناة التيجير منذ عاـ أو 
ما حصؿ مع بعض المجنديف العرب، إذ نتيجة لما اقترفتو اآللة العسكرية اإلسرائيمية، وسيحصؿ ليـ ك

سقط العديد منيـ قتمى. ليذه النتيجة ستخمص المؤسسة اإلسرائيمية بالزج بأبناء مجتمع الداخؿ الفمسطيني 
 دولة إسرائيؿ. وبقاء لقتاؿ أخيو الفمسطيني العربي. دفاعا عف أمف

 
 
 

، وفيو ل فمسطين: إلغاء حق العودة لمفمسطينيين الميجرين خارج وداخثالثالمبحث ال
 مطمبان:

 
 :194المطمب األول: قرار حق عودة الالجئين 

إف قرار حؽ العودة الذي عمَّؽ عميو الميجروف الفمسطينيوف أماال كبيرة، والذي ضمف حؽ عودتيـ إلى 
وطنيـ فمسطيف مف جانب القانوف الدولي الذي ما زاؿ يطارد المؤسسة اإلسرائيمية ويقمقيا منذ صدوره، 

لغائو بكؿ الطرؽ والوسائؿ. وقد صادقت الجمعية العامة وحتى ي ومنا ىذا، وىي تعمؿ عمى عدـ تنفيذه وا 
 ":194قرار حق عودة الالجئين "لؤلمـ المتحدة، بشأف عودة البلجئيف الفمسطينييف اإلقتراح اآلتي: 

نت برنادوت بشأف اقتراح الكو  ىو مف ه الوفد البريطاني في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدةاالذي تبنّ  و 
والذي جاء في  194ـ، أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة القرار رقـ 11/12/1948"البلجئيف". في 

منو بأف الجمعية العامة "تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكف لبلجئيف الراغبيف  11الفقرة 
ع تعويضات عف ممتمكات الذيف يقرروف والعيش بسبلـ مع جيرانيـ، ووجوب دف ،في العودة إلى ديارىـ

عدـ العودة إلى ديارىـ، وكذلؾ عف كؿ فقداف أو خسارة أو ضرر لمممتمكات بحيث يعود الشيء إلى 
أصمو، وفقًا لمبادئ القانوف الدولي والعدالة، بحيث يعّوض عف ذلؾ الفقداف أو الخسارة أو الضرر مف قبؿ 

ويدعو                                                          1الحكومات أو السمطات المسؤولة" .
القرار إلى تطبيؽ حؽ العودة كجزء أساسي، وأصيؿ مف القانوف الدولي، ويؤكد عمى وجوب السماح 

                                                           
1
 .149ـ،ص 1996األردف إربد،  ، 1مدوف، طالطويؿ فالح، الآلجئوف الفمسطينيوف قضية تنتظر حبل، مطبعة ابف خ 
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لمراغبيف مف البلجئيف في العودة إلى ديارىـ األصمية، والخيار ىنا يعود إلى صاحب الحؽ في أف يعود، 
ف منع مف العودة بالقوة، فيذا يعتبر عمبًل عدوانياً وليس لغيره أف يقرر  وتعدي عمى  نيابة عنو أو يمنعو، وا 
 قرارات األمـ المتحدة. 

"كذلؾ يدعو القرار إلى عودة البلجئيف في أوؿ فرصة ممكنة، والمقصود بيذا: عند توقؼ القتاؿ عاـ 
، واألردف لبناف ـ، ثـ1949في شباط/فبراير  مصر ـ، أي عند توقيع اتفاقيات اليدنة، أواًل مع1948

 .  1ـ"1949في تموز  سورية وأخيرًا مع

وقد نص القرار أيضًا عمى إقامة لجنة توفيؽ تابعة لؤلمـ المتحدة تكوف ميمتيا " تسييؿ إعادة البلجئيف 
عادة تأىيميـ االقتصادي واالجتماعي وكذلؾ دفع التعويضات ليـ"إلى وطنيـ   .2وتوطينيـ مف جديد وا 

 بندًا فبما يمي أكثر بنود القرار أىمية:  15مف  194يتكوف قرار 

     البند السابع: حماية األماكف المقدسة وحرية وصوؿ المواطنيف الفمسطينييف إلييا.                                        
 .  القدس عمى مدينة األمـ المتحدة البند الثامف: نزع السبلح وفرض سيطرة

 3.لبلجئيف حؽ العودة البند التاسع: حرية الوصوؿ إلى مدينة القدس. البند الحادي عشر:

لعامة لؤلمـ المتحدة عمى طمب إسرائيؿ االنضماـ إلى األمـ المتحدة، جاء في وعندما وافقت الجمعية ا
 4" 194أنو جاء بناًء عمى تعيد إسرائيؿ بتنفيذ القرار رقـ  273قرارىا "رقـ 

 )قرار حؽ العودة لبلجئيف الفمسطينييف(.

 أىمية خاصة بالنسبة لبلجئيف الفمسطينييف عمى النحو التالي: وىذا القرار ذ

: ألنو اعتبر الفمسطينييف شعبًا ُطرد مف أرضو: ولو الحؽ في العودة كشعب وليس كمجموعة أفراد أوالً 
متضرريف مف الحروب مثؿ حاالت كثيرة أخرر. وىذا االعتبار فريد مف نوعو في تاريخ األمـ المتحدة، 

 وال يوجد لو نظير في أي حالة أخرر، ولذلؾ يجب التمسؾ بو.

حقيـ في العودة إذا اختاروا ذلؾ، في أوؿ فرصة ممكنة، وكذلؾ تعويضيـ عف ثانيا: وكذلؾ أكد عمى 
 جميع خسائرىـ، كؿ حسب مقدار خسائره، سواء عاد أـ لـ يعد.

                                                           
1
 المصدر السابؽ ذاتو. 
2
 المصدر السابؽ ذاتو. 
3
 المصدر السابؽ ذاتو، بتصرؼ .    
4
 . بتصرف493-419، ص4996، 4الطوٌل فالح، الالجئون الفلسطٌنٌون قضٌة تنتظر حالً، المكتبة الوطنٌة، عمان، ط 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9
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ثالثا: ونص عمى إنشاء مؤسسة دولية إلغاثتيـ مف حيث الطعاـ، والصحة، والتعميـ والمسكف إلى أف تتـ 
 وكالة الغوث )األونروا(. عودتيـ، وىذه المؤسسة أصبح اسميا فيما بعد

عادة تأىيميـ االقتصادي  رابعا: ونص عمى إنشاء "لجنة التوفيؽ الدولية" لتقوـ بميمة تسييؿ عودتيـ وا 
 1. واالجتماعي

ليذه األسباب المذكورة في قرار حؽ العودة لؤلمـ المتحدة، تعمؿ دولة إسرائيؿ، ومف يقؼ معيا ويناصرىا  
لغاء حؽ العودة، واستبدالو بقرار آخر، 194 ببذؿ كؿ الجيود إللغاء قرار ، الذي أكد  عمى حؽ العودة، وا 

، وما نتج عنو مثؿ وكالة الغوث يمثؿ الدليؿ القانوني والمادي لحقوؽ 194ألف قرار  ؛وحؿ وكالة الغوث
غ البلجئيف. ىكذا تبقى مأساة الشعب الفمسطيني مستمرة في الشتات، وفي المخيمات خارج فمسطيف، والبال

 مبلييف فمسطيني. 4.349964ـ   2007عددىـ حتي عاـ 

أعمنت غولدامائير أماـ الجمعية العامة في تشريف ثاني عاـ و  ،عودة البلجئيف مف ذلؾ إسرائيؿ منعت وقد 
 إلى العودةب يا" إف إسرائيؿ تعمف بكؿ صراحة وبساطة أنيا ال يمكف أف تسمح ألي الجئـ بقول1960

 .2و"أضِ 

 

 : العالقة بين حق العودة والخدمة المدنية:نيالمطمب الثا

لغاء حؽ البلجئيف الفمسطينييف، وذلؾ عندما يوقع   ال شؾ أف ىنالؾ عبلقة مباشرة بيف الخدمة المدنية، وا 
ء حقيـ كفمسطينيي الداخؿ بالشكؿ القانوني، وبتعيدىـ عند انخراطيـ بالخدمة المدنية ف عمى إلغاو الخادم

ىو بمثابة اعتراؼ بييودية الدولة أي أف إسرائيؿ دولة وأرضا ممؾ الشعب الييودي التوراتي والتاريخي، 
لة إسرائيؿ، وليذا الشعب الحؽ بتقرير مصيره عمى أرضة، وىذا مف القوانيف األساسية في وثيقة قياـ دو 

أف إسرائيؿ دولة ييودية ديموقراطية، والشعب الييودي مدعو لممشاركة في "وقانوف األساسي ينص عمى 
عمار دولتو  . 3"بناء وا 

وقد نصت وثيقة معيد القدس لدراسات إسرائيؿ: "عمى تشجيع االنضماـ لمخدمة المدنية واالنخراط بيا 
ذلؾ كجزء مف تطبيؽ مبدأ المساواة في الواجبات لجميع بيدؼ تحويميا مستقببل إلى خدمة إلزامية، و 

ف الكنيست قانوف سمطة المساواة ودمج عناصر وفئات المجتمع في إسرائيؿ...ومف جممة توصياتيا أف ُتسِ 
ف بإسرائيؿ دولة ييودية ديموقراطية...بأف الشعب الييودي يقرر و األقمية العربية ...عمى أف يعترؼ الخادم

                                                           
1
 المصدر السابؽ ذاتو. 
2
 .80ـ، ص 1999، لندف 1ونخبة مف الكتاب: القضية الفمسطينية في نصؼ قرف، منشورات فمسطيف المسممة، ط عبد الحي، أحمد، 
3
 .80عبد الحي، أحمد، ونخبة مف الكتاب والباحثيف: القضية الفمسطينية في نصؼ قرف، ص  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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وجاء في دستور جمعية شموميت اآلتي: "تيدؼ جمعية شموميت إلى تشغيؿ المتطوعيف . 1مصيره "فييا 
الصحة، وفي مجاالت أخرر لدولة إسرائيؿ و لمعمؿ في مجاؿ التعميـ، والرفاه، واستيعاب اليجرة، 

أو ممف لـ يتـ  ،ف عمى شيادات إعفاء مف الخدمة في الجيشو والمجتمع. المتطوعوف ىـ الحاصم
ـ ال يمكف البدء بالخدمة الوطنية بدوف 1985دمة النظامية بناء عمى قانوف خدمة األمف ىـ لمخؤ استدعا

 .2إظيار وثيقة إعفاء خطية مف الجيش"

ويرر الباحث أف تنازؿ الخادميف المتطوعيف في الخدمة المدنية عف حقيـ الشرعي، والدولي عمى أنيـ 
نيي الداخؿ ممف ثبتوا عمى أرضيـ، واآلف يذا تنازؿ خطير مف فمسطيفأصحاب وُمبّلؾ أرض فمسطيف، 

يخدموف في مجاالت استيعاب المياجريف الييود الجدد في مؤسسات و يتنازلوف عف حقيـ بمحض إرادتيـ، 
مواطنيف إسرائيمييف مرتبطيف بوثائقيـ بمؤسسة الجيش، ومف رعايا الدولة، ف دولة اسرائيؿ، وىكذا يصبحو 

قاء في الدولة الييودية مقابؿ الحصوؿ عمى مغريات حقوقية مادية، فيستبدلوف حقيـ بالوالء مف أجؿ الب
شاءت بعد ىذا  ىليصبحوا كالمياجريف مف غير الييود، فالدولة اإلسرائيمية تممؾ الحؽ بطردىـ مت

 التنازؿ.

وبتطبيؽ مشروع الخدمة الوطنية المدنية، تكوف إسرائيؿ قد حققت انجازا كبيرا، لـ تحمـ بو مف قبؿ، وذلؾ 
سمخ نسبة كبيرة ال يستياف بيا مف الفمسطينييف عرب الداخؿ عف ىويتيـ الفمسطينية، بتنازليـ عف حقيـ ب

التاريخي في أرضيـ، بإعبلنيـ الوالء لمدولة الييودية، وتنكرىـ لحؽ شعبيـ الفمسطيني، األمر الذي طالما 
 سعت دولة إسرائيؿ لتحقيقو عمى الدواـ.

ينيي الداخؿ حقيا، فبطبيعة الحاؿ لف يكوف بمقدور الخادميف المطالبة وبإسقاط شريحة كبيرة مف فمسط
بحؽ عودة غيرىـ مف الفمسطينييف في الداخؿ وفي الشتات، ثـ إنيـ يكونوف قد أعطوا المؤسسة اإلسرائيمية 
الذرائع لممزيد مف التعنت برفض حؽ عودة الفمسطينييف الميجريف، والعمؿ عمى إلغائو بكؿ الوسائؿ، بعد 

 أف نجحت إسرائيؿ بسمخ جزء مف الشعب الفمسطيني عف قضيتو. 

 

  

                                                           
1
 .13 ـ،ص2011ات إسرائيؿ القدس، مؤسسة فريدرش ناوماف، نحو مواطنة إسرائيمية شمولية، فرع القدس، معيد أورشميـ لدراس 
2
 www.shlomit.org.il" شلومٌت" الخدمة، دستور شلومٌت، جمعٌة 

 .الوطنٌة الخدمة فً المتطوعٌن تشعٌل على ٌعمل كجسم المدنٌة، الخدمة سلطة قبل من علٌها ومصادق بها معترف هً شلومٌت جمعٌة -
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المبحث الرابع: الحفاظ عمى ىوية الدولة الييودية بالتيويد االجتماعي لفمسطينيي 
 الداخل.

ـ اإلعبلف عف الدولة كدولة ييودية عمى أرض 1948"ورد في وثيقة قياـ دولة إسرائيؿ بتاريخ أيار 
جميع الييود، وسترفع الشعب الييودي إلى مرتبة دولة مساوية في حقوقيا لبقية إسرائيؿ، وستفتح أبوابيا ل

األمـ، وعودة الشعب الييودي إلى وطنو األصمي مستمدة مف قيـ دولة إسرائيؿ كدولة ييودية ديمقراطية، 
الرئيسية  ومف قيـ دولة إسرائيؿ عمى سبيؿ المثاؿ، أف المغة العبرية ىي المغة الرئيسية في الدولة، والعطؿ

  1فييا تعكس البعث القومي لمشعب الييودي، وسيمعب التراث الييودي دورا رئيسيا في تقاليدىا الدينية".

وقد استطاعت المنظمات الصييونية تشكيؿ الدولة الييودية بإعبلف قياميا في ذلؾ التاريخ، بعد أف 
العالـ عمى الثقافة الييودية، وعمى  ىجَّرت شعب فمسطيف، وتـ االعتراؼ بيا كدولة ييودية لتجميع ييود

لغتيا العبرية، وعطميا وأعيادىا، فتمؾ ىي مميزات الدولة الييودية، التي يحرص قادتيا عمى أف تبقى 
ييودية بأغمبيتيا السكانية، رغـ األقمية األصمية العربية التي بقيت فييا، فيـ يخشوف تكاثر ىذه األقمية 

لذلؾ كانت تصريحات رئيس الشباؾ عامي أيموف الوزير السابؽ بمنتيي التي ستطعف في ييودية الدولة؛ 
الوضوح، وىو واحد مف مجموعة عريضة تتبنى الطرح نفسو، حينما قاؿ: "لنصير كؿ المجتمع 

 2اإلسرائيمي...ويجب أف نعترؼ أننا فشمنا في تجنيد أعداد كبيرة مف العرب في الخدمة المدنية".

دأبت عمى دمج أغمب أفراد المجتمع الييودي ثقافيا مف خبلؿ التربية  ويرر الباحث أف الصييونية 
الصييونية في المدارس والجامعات، ومف خبلؿ التجنيد اإلجباري في المؤسسة العسكرية، فعمى الرغـ 
مف الخبلؼ الفكري بيف بعض فئات المجتمعات اإلسرائيمية إال أف ىذه الفئات تتوحد في خندؽ واحد 

نما قصد أيموف صير المجتمع العربي الفمسطيني أماـ العدو ال عربي المشترؾ، ترميو عف قوس واحدة، وا 
في المجتمع اإلسرائيمي. وفي ىذا الصير سيتـ "تشويو ىوية الشاب والفتاة العربي لتوطئة غزو فكري 

ه الحالة ثقافي ىوياتي، يستبطف الشاب والفتاة فييـ أخبلؽ جديدة مستمدة مف المجتمع اإلسرائيمي، وبيذ
يصبح الشاب والفتاة العربي مشوىا أخبلقيا وثقافيا، وانتمائيا، فيو فاقد ليوية الوالءات، ويتخمؽ بيوية 

 .3جديدة اليوية اإلسرائيمية"

                                                           
1
 .24ـ ص2002يؿ، ترجمة نسريف مغربي: مركز الدراسات المجتمع العربي، القدس، كريتشمر، دافيد: المكانة القانونية لمعرب في إسرائ 
2
 .13 ص ، م1143 الفحم، أم المعاصر، الدراسات مركز والتجنٌد، المدنٌة الخدمة: طه مجدي، 
3
 ـ، حيث أفاد بما سبؽ.4/11/2014وفي مقابمة أجراىا الباحث مع األستاذ صالح لطفي، الثبلثاء في مركز الدراسات المعاصرة، في تاريخ  
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"وىذا البروفيسور يتسحاؽ رايطر الذي عمؿ عمى مدر سنتيف مع طاقـ أكاديمي مكوف مف عشرة باحثيف 
الييود برعاية مؤسسة "فريدرش ناوماف" مف أجؿ الحرية، فرع  مف ذوي الشيادات العميا، وكميـ مف

ـ كمقترح لمعبلقات الييودية العربية المستقبمية، واندماج 2011القدس، وقد أصدروا وثيقة بحثية عاـ 
العرب في إسرائيؿ في مؤسسات الدولة عمى قاعدة "الحقوؽ المشروطة بالواجبات"، حيث تطرح في 

وتقترح  1.ماج في الدولة، وتحسيف أوضاعيـ الخدماتية، والوظيفية، واالقتصاديةبنودىا أشكاال مف االند
الوثيقة أف تكوف المشاركة الشمولية في جميع الوظائؼ المؤسساتية، والحكومية حتى الوظائؼ العميا بما 
ة يتناسب مع نسبة الفمسطينييف في الداخؿ. وتتحدث الوثيقة عف التحوؿ مما تسميو الوثيقة المواطن

 .المغتربة أي الغريبة وغير المندمجة، إلى المواطنة والمشاركة الشمولية

ولكف في المقابؿ عمى العرب في إسرائيؿ االعتراؼ بحؽ الشعب الييودي في تقرير مصيره عمى أرضو، 
وبناء مستقبمو المشروع في دولتو، وعمى العرب االعتراؼ أيضا بقانوف حؽ اليجرة لمييود في الشتات، 

ي ذكر لحؽ العودة لمميجريف الفمسطينييف، ويعترؼ العرب باألغمبية الييودية ودوف أي ذكر أو دوف أ
اعتراؼ بحقوؽ فمسطينييف في إسرائيؿ في أرضيـ التي انتزعت منيـ، أو إلغاء قوانيف تمؾ المصادرات 

 وعدـ االعتداء عمى بيوت فمسطينيي النقب أو مصادرة أراضيـ.

سقاط الحؽ الوطني، والقومي  ويرر الباحث أف االعتراؼ بييودية الدولة، واالنتماء إلييا فكريا ومدنيا، وا 
الشرعي لعرب الداخؿ، كؿ ذلؾ ييدؼ إلى المحافظة عمى ىوية الدولة، كما ورد في قانوف األساسي أنيا 

  دولة ييودية ديمقراطية.

دـ الفمسطيني في إسرائيؿ ويرر الباحث أنو مف خبلؿ مشروع الخدمة المدنية المشروطة، سينسؼ الخا
حقو التاريخي عمى أرضو مف الجذور، ليصبح مف الرعايا في دولة إسرائيؿ، وُتعتبر ىذه الخدمة اعترافا 
صريحا بالتنازؿ التاريخي عف الحؽ الجمعي لفمسطينيي الداخؿ كأقمية قومية، ومف يقبؿ بيذه الشروط  

وبعد أف تأسرؿ وتشبع بثقافة الدولة التي ستأثر سمبا  فقد أسقط حقو، وال يمكف لو المطالبة بو مف جديد،
عمى نمط حياتو األسرية، كخفض نسبة األنجاب في األسرة تقميدا لنمط الحياة في المجتمع الييودي 
الغربي، وىذا يعتبر ىدفا ىاما لمخدمة المدنية، الذي سيبقي عمى التفوؽ السكاني الييودي، عمى حساب 

لفمسطينيي الداخؿ، فاألمر خطير جدا ويفضي إلى التيويد، وانتزاع الفمسطيني  الحد مف التزايد السكاني

                                                           
1
 بتصرؼ 9 -8ـ، ص2011مؤسسة فريدرش ناوماف: نحو مواطنة إسرائيمية شمولية، فرع القدس، معيد أورشميـ لدراسات إسرائيؿ القدس،  
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مف جذوره وغرس الييودي مكانو، عمى أرض الفمسطيني ووطنو، أماـ العالـ كمو، فالعممية عممية إبادة 
 صمى اهلل عميو وسمـ. -خفية، واستبداؿ الييودي بالعربي عمى أرض اآلباء واألجداد، ومسرر الرسوؿ 

 

 :بعد التوطئة مطالب خمسةوفيو  المبحث الخامس: تيويد وأسرلة عرب الداخل.

األسرلة: ىي مقابؿ فمسطنة، مصطمح جديد: وىي التحوؿ مف االنتماء الوطني الفمسطيني التوطئة: 
لبلنتماء لدولة اسرائيؿ، خدمة ونصرة ليا ودفاعا عنيا، وىو مسخ فكري وتراجع عقائدي، لمف تأسرؿ، 

 شاء اهلل تعالى. فإيح ذلؾ الحقا في الفصؿ الثالث وسيتـ توض

الخدمة المدنية في التيويد االجتماعي لممجتمع الفمسطيني في  رةالمطمب األول: خطو 
 :الداخل

اإلستراتيجية  السياسة وقد جاء في توصيات لجنة عبري ما يبيف حقيقة الخدمة المدنية؛ ذلؾ مف خبلؿ
يؿ المشيد المستقبمي لكيفية عبلقة الدولة اإلسرائيمية بفمسطينيي الداخؿ مدولة اإلسرائيمية في محاولة تشكل

مف خبلؿ خارطة الطريؽ لمشروع الخدمة الوطنية المدنية، الذي سيصؿ في النياية لتحقيؽ األىداؼ 
المعمنة، بدمج المجتمع العربي الفمسطيني وأسرلتو خدمة لمدولة والمجتمع اإلسرائيمي، وغير المعمنة، 

             ؽ الباحث بعض فقرات خطة مشروع الخدمة المدنية التي تتحدث عف بعض األبعاد.                                                       وَيسو 
 ومف أىـ مقترحات لجنة عبري ما يمي:

بي ... بيدؼ "تقترح المجنة في المرحمة الثانية: فتح إطار الخدمة المدنية ألبناء وبنات الوسط العر  -ا
قامة أطر بديمة تمكف الشباف العرب التطوع مف أجؿ المجتمع اإلسرائيمي  توفير البديؿ لمخدمة العسكرية، وا 

 والدولة التي يعيشوف فييا. 
"وجاء في فقرة أخرر في توصيات لجنة عبري: تتوقع لجنة عبري أف الخطوة المتوقعة ستكوف أبعاد  -ب

يجابية عمى عرب إسر   ائيؿ".اجتماعية وا 
وجاء في التوصيات أيضا "وبيذا الشكؿ تأمؿ المجنة بأنيا تعبد الطريؽ لموسط العربي باالندماج  -ت

         األفضؿ بالنسيج السياسي واالجتماعي في إسرائيؿ.                                                                                
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المجنة، الحكومة تشجع توسيع دائرة المتطوعيف في أبناء الوسط العربي " وجاء أيضا في توصيات -ث
 . ويستنتج الباحث مف ىذه الفقرات ما يمي:  1لمجيش ولشرطة إسرائيؿ"

أما ما جاء في فقرة )أ(: ويوصي بأف المواطف الفمسطيني سيعمؿ مف أجؿ المجتمع اإلسرائيمي، وليس مف 
 سرائيؿ.  أجؿ مجتمعو الفمسطيني، ويخدـ دولة إ

أما األبعاد التي يتحدثوف عنيا في الفقرة )ب(: تتمخص بالمغريات المادية، والتعميمية، والوظيفية المرتبطة 
 بالدولة والمجتمع اإلسرائيمي، وذلؾ لترسيخ مفيـو األسرلة. 

وأما ما جاء في فقرة )ت(: فيو يصؼ أخطر الخطوات، وىي منيجية األسرلة التي تكمف في الغزو 
قافي الذي سيتغمغؿ في عقوؿ أفراد المجتمع الفمسطيني في الداخؿ، ويرسخ فييـ قناعات األسرلة مف الث

خبلؿ االندماج في الثقافة العامة االجتماعية والسياسية اإلسرائيمية. ولقد جاء في دستور جمعية شموميت 
ي: "المتطوع الذي ُيمـز معرض الحديث التأىيؿ واالستكماؿ ما قبؿ الخدمة ما يم 16.2و  16.1في بند 

 . 2 "مجاؿ عممو دورة تحضيرية يجب عميو المشاركة بدورة تحضيرية أساسية قبؿ بدء الخدمة

أىداؼ المؤسسة اإلسرائيمية الخطيرة ىي: العمؿ  نة المتابعة قاؿ: إفجوفي مقابمة مع محمد زيداف رئيس ل
؛ لذلؾ وربط أفراده بالدولة مباشرة اعيعمى تفكيؾ المجتمع العربي في الداخؿ، وتفتيت نسيجو االجتم

ارتأت لجنة المتابعة اقامت لجنة مناىضة تعمؿ تحت سقفيا، وقد ترأسيا أيمف عودة، ثـ محمد حسف 
                                                                                                    3." كنعاف، وقد وضع ليا برامج تيدؼ إلى تحذير الشباب مف مخاطر الوقوع في فخ الخدمة المدني

إذف المركزة يعتبر  فوُيَشدَّد في دستور جمعية شموميت عمى وجوب حضور الدورات التثقيفية، والتغّيب بدو 
   4خرقا لبلنضباط فييا، وتعتبر أياـ االستكماؿ التثقيفية أياـ خدمة.

ثار الوالء يوف إلى عمؽ المرحمة الثانية، في تكريس األسرلة، وا  وفي البند )ث(: يبدو أف الخادميف سينزلق
التاـ في الدفاع عف المجتمع الييودي، ودولة إسرائيؿ التي تمف عمى الذي يخدـ بالعيش فييا، بمعاداة 

 شعبو وأمتو ودينو. 

                                                           
1
 .11وص 3 -2ـ، ص2005وزير األمف، وزير الرفاة االجتماعي،  دولة إسرائيؿ، المجنة التأسيسية، مقدمة لرئيس الحكومة، 
2
 .146(، ص11ُينظر ممحؽ رقـ) www.shlomit.org.ilة شموميت، دستور الخدمة، "شموميت" جمعي 
3
 . 5/11/2014مقابمة مع محمد زيداف رئيس لدنة المتابعة في الداخؿ الفمسطيني يـو األربعاء في بيتو في  
4
 .416ص ،(44)رقم ملحق المدنٌة، الخدمة قانون ٌُنظر www.shlomit.org.il "شلومٌت" الخدمة، دستور شلومٌت، جمعٌة 

http://www.shlomit.org.il/
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جيزة األمنية وسُتعبُّْد الخدمة المدنية لمخادميف الطريؽ لبلنخراط في جيش الدفاع، والشرطة، وسائر األ
اإلسرائيمية، وىذه ىي قمة ما تصبو إليو الخدمة الوطني المدنية كما تبيف آنفا. فيذا يعد الذروة في التيويد 

 االجتماعي.

 

المطمب الثاني: خطورة الخدمة المدنية في التيويد االقتصادي لممجتمع الفمسطيني في 
 الداخل:

 تمع الفمسطيني في الداخؿ في النقاط األتية:تكمف خطورة الخدمة المدنية في التيويد لممج 

ـ تبيف أف نسبة الذيف يعيشوف 2013أوال: ىشاشة الوضع االقتصادي لعرب الداخؿ ففي إحصائيات لعاـ 
% في المجتمع العربي في الداخؿ الفمسطيني، أليست ىذه الشريحة تعد الخاصرة 55تحت خط الفقر بمغ 

المدنية ومف ثـ العسكرية التيويدية، -الخدمة الوطنية مصيدةط في األكثر ضعفًا، والتي ىي معرضة لمسقو 
 مف خبلؿ تغميب المصمحة الفردية عمى المصمحة الجمعية الوطنية، وخاصة في ظؿ الفيـ القاصر لمواقع. 

وما تعيد بو نتياىو أماـ الكنيست باتباع سياسة المساواة بيف الييود والعرب، ودمج المواطنيف العرب في 
في ، كما أسمفنا أنفًا )ذكر سابقا(. ودمج العرب صاد اإلسرائيمي مشترطًا تأدية الخدمة المدنيةاالقت

االقتصاد اإلسرائيمي يكوف مرىونا بتأدية الخدمة الوطنية المدنية، معناه أف العربي الفمسطيني قد تأسرؿ 
 بتشويو ىويتو، واندماجو وربطو باقتصاد الدولة. 

لمادي، وما تحممو سمة المغريات الوظيفية، واالقتصادية عند ذوي الحاجات ثانيا: استغبلؿ العامؿ ا
الضعيفة والوظيفية المخصصة في الخدمة الوطنية المدنية لمخادميف، ومساواتيـ بالجنود المسرحيف مف 
الجيش، وما عند ذوي الحاجات الضعيفة، في محاوالت لمتأثير عمى تغيير قناعاتيـ وانتمائيـ ليويتيـ 

 مية والوطنية.القو 

وقد خصصت المؤسسة االسرائيمية لذلؾ إمكانيات مالية ضخمة في سبيؿ إنجاح مشروع الخدمة المدنية، 
مف خبلؿ اإلغراءات الكبيرة، والمحفزات المعروضة لقطاع الشباب والشابات في ظؿ الضعؼ في المرّكب 

 2009المدنية لعاـ   -خدمة الوطنيةالديني والوطني، والقومي لميوية الفمسطينية، وقد خصصت مديرية ال
مميوف 44. 577يرة حيث بمغتـ، ميزانيات كب2010مميوف شيكؿ، ولعاـ 36 .171ـ ميزانية بمغت 
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ـ، وتبدو ىذه زيادة الميزانية ظاىرة في كؿ عاـ  2012 -ـ 2011مميوف شيكؿ لعاـ  66. 899ثـشيكؿ،  
 1ف في الدولة الييودية.بيدؼ تشويو اليوية الفمسطينية وتعريضيا لخطر الذوبا

 

المطمب الثالث: خطورة الخدمة المدنية في التيويد التعميمي لممجتمع الفمسطيني في 
 داخل إسرائيل:

نيج خاص ىادؼ وموجو المعالـ واألىداؼ في سياسة التربية محرصت المؤسسة اإلسرائيمية عمى وضع 
ية عمى القيـ الصييونية والييودية، وذلؾ ضمف تقـو ىذه السياسة عمى مبدأ الترب والتعميـ  اإلسرائيمية:

وثيقة االستقبلؿ التي جاء فييا: " نحف أعضاء مجمس الشعب، ممثمو  السكاف الييود في الببلد، وممثمو 
سرائيؿ... قانوف التعميـ الرسمي لعاـ إالحركة الصييونية في يوـ انتياء االنتداب البريطاني عمى أرض 

لعممية التربوية في جممة واحدة... التربية عمى قيـ الحضارة اإلسرائيمية... ىذا القانوف لخص ا ـ،1953
 .2لدولة إسرائيؿ" عمى حب أخيو اإلنساف وحب شعبو وببلده وأف يكوف مخمصاً 

ـ لـ يشمؿ أي أىداؼ تتعمؽ بالسكاف 1953ويرر الباحث أنو عندما حددت الكنيست أىداؼ التعميـ عاـ 
تطبيؽ معظـ األىداؼ مف القانوف عمى الطبلب العرب والييود عمى حد العرب في إسرائيؿ، في حيف 

سواء، حب الوطف والوالء لمدولة ىما ىدفاف أساسياف لمتعميـ العربي، يتضمناف ىدفيف أخريف ىما: الوالء 
 لمشعب الييودي، واحتراـ القيـ الثقافية إلسرائيؿ.

 ى أف يكوف العربي مواطنا مخمصا لدولة إسرائيؿ.واالنتماء والوالء حتما سيفضياف في نياية المطاؼ، إل
ـ المعدؿ، ليفرض القيـ الييودية والصييونية، ويطبؽ بقوة القانوف وثيقة 1953وجاء قانوف التعميـ لعاـ 

إعبلف الدولة الييودية عمى أبناء وطبلب فمسطينيي الداخؿ، دوف أدنى اعتبار لقيـ الشعب الفمسطيني، 
خو وانتمائو، وىذا يدلؿ عمى أف القانوف يسعى إلى طمس تاريخ الشعب الفمسطيني وتراثو، وثقافتو، وتاري

وقيمو الدينية، والثقافية، ومسخ ىويتو وانتمائو لقوميتو؛ فقانوف التعميـ ىذا ال يحمؿ في طياتو أي اعتبار 
وقد ولة الييودية. مدلبؿ عمى العكس ييدؼ إلى تغيير الوالء الفمسطيني  ،طبلقاإلمقيـ الفمسطينية والعربية 

 ورد في قانوف الخدمة المدنية ما يؤكد ذلؾ:

                                                           
1
 ، مف اليامش، بتصرؼ.17ـ ،ص19/3/2014الكنيست،  مركز  البحوث والمعمومات، قانوف الخدمة المدبية، كتاب القوانيف،  
2
 م1111 القدس، ط، بدون العربً، المجتمع لدراساتا مركز مغربً، نسرٌن ترجمة إسرائٌل، فً للعرب القانونٌة المكانة دافٌد، كرٌتشمر، 

 .34ص
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"إقامة األطر البديمة التي يمكف لمشباف العرب التطوع مف أجؿ المجتمع اإلسرائيمي والدولة التي يعيشوف 
 .1فييا"

 

 المطمب الرابع: أىداف التربية والتعميم اإلسرائيمية:
ذا نظرنا إلى الصيغة األصمية لقانوف الت عميـ التي يتبيف مف خبلليا أىداؼ التعميـ في المؤسسة وا 

تعرؼ أىداؼ التعميـ  2اإلسرائيمية وفؽ مفاىيـ الفكرة الصييونية لمدولة، وقد جاء في تعريؼ مادة
 اإلسرائيمي:

بتدائي في الدولة عمى قيـ الثقافة الييودية إلإف اليدؼ مف التعميـ الحكومي ىو التأسيس لمتعميـ ا"
عمى ممارسة العمؿ الزراعي و العممية، وعمى حب الوطف والوالء لمدولة والشعب الييودي،  واإلنجازات

والحرفي، وعمى التدريب الحالوتسي )الطبلئعي(، وعمى النضاؿ مف أجؿ مجتمع قائـ عمى الحرية 
باف . وقد ُعدلت ىذه الصيغة بحيث يؤخذ بالحس2والمساواة، والتسامح، والتعاوف المتبادؿ وحب البشرية"

 لطابع الييودي لمدولة في أغمب بنوده.ا
ـ في الكنيست، في البند الثاني ليؤكد عمى ييودية 2000وقد تـ تعديؿ أىداؼ التعميـ في ىذا القانوف عاـ 

الدولة، وجاء فيو: "ييدؼ ىذا القانوف )قانوف التعميـ في دولة إسرائيؿ( إلى "تربية االنساف عمى حب أخيو 
ف يكوف مواطنا مخمصا لدولة إسرائيؿ، وغرس المبادئ الواردة في إعبلف قياـ دولة وحب شعبو وببلده، وأ

إسرائيؿ، باعتبارىا دولة ييودية ديمقراطية. وتحرص عمى تعميـ توراة إسرائيؿ وتراثو، وتاريخ الشعب 
الوزيرة السابقة الييودي، والتقاليد الييودية، وزرع ذكرر الكارثة والبطولة )المحرقة النازية(...وورد في خطة 

عف المكود " ليمور لفنات"  مصطمح لتعميـ الصييونية" ما نصو" سوؼ يرسخ التعميـ القيـ األبدية لمتقاليد 
الييودية، والوعي الصييوني الييودي... مف خبلؿ كتاب التوراة، والمغة العبرية وتاريخ الشعب الييودي، 

 .3في تعميـ األجياؿ الشابة" وىي حجر األساس ليويتنا الوطنية... وستأخذ مكانة
وقد بيف القاضي وائؿ أميف، في معرض حديثو عف التربية في إسرائيؿ، في مراحميا األولى عمى أي قيـ 
يتربى عمييا األطفاؿ الييود في إسرائيؿ، والتي تعتبر أىـ مراحؿ التربية في تشكيؿ شخصية وسموكية 

                                                           
1
 .39ص 
2
 .96ص م،1141الفحم، أم واإلعالم، للنشر الرسالة الفكري، المنتدى المعاصرة، الدراسات مركز: إبراهٌم جابر، ابو 
3
 .411 - 98ص م،1141الفحم أم واألعالم، للنشر الرسالة الفكري المنتدى المعاصرة، الدراسات مركز: إبراهٌم جابر أبو 
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ما قبؿ المدرسة، وىي المرحمة التي يعتبرىا عمماء التربية  وعقمية الفرد اإلسرائيمي منذ مرحمة الروضة، أو
 وعمماء النفس بأنيا أفضؿ مرحمة لتوجيو، وتكويف، وترسيخ المعتقدات واالتجاىات المطموبة.

 يقوؿ وائؿ أميف في كتابو:  
تبرتيا " فإف كتب األطفاؿ في إسرائيؿ تطفح بالتطرؼ، لدرجة أف الصحفية اإلسرائيمية" تمار روز": قد اع

في مقاؿ عف أدب األطفاؿ في إسرائيؿ، أنيا أحد الصور المفزعة في مجاؿ أدب األطفاؿ في الببلد، وأف 
ىذه الكتب التي تصدر بيف الحيف واآلخر يتمقفيا األطفاؿ بحماس بالغ، وىي تروي ليـ كيؼ ينتصر 

 . 1األطفاؿ الييود األبطاؿ عمى العرب"
مشبعة بالكراىية والحقد منذ ميد الطفولة األولى، عمى الشعب الفمسطيني ىكذا ُتغرس المفاىيـ التربوية ال

في الوسط الييودي، وال تجد في المؤسسات الرسمية مف يتحرؾ ويعمؿ عمى وقؼ ىذا التعمد التربوي 
الشعبي المنتشر في معظـ الوسط الييودي، وال غرابة إذف أف يصرح المحاضر في "جامعة بار إيبلف د. 

ار عبر إذاعة صوت إسرائيؿ في برنامج )ىاُكؿ ديبوريـ( الكؿ كبلـ ، بتصريحات مشينة مردخاي كيد
ىي الطريقة الوحيدة إلخضاع المقاتميف، في و  ،بدعوتو إلغتصاب النساء المسممات الفمسطينيات الغزيات

لى ىذا المست2الحرب األخيرة عمى غزة" ور ، ومف الذي أوصؿ ىؤالء إلى ىذه التربية العنصرية، وا 
 وخبلصة أىداؼ التربية الييودية تتمثؿ فيما يمي:  لؤلخبلقي اليابط!. ا
تعميؽ الوعي الييودي الصييوني، بالتربية عمى أساس قيـ القومية الييودية الصييونية، وعبقرية  -ا

 الييودي المنتصر دوف أدنى شؾ. 

باألرض كأحد أركاف  تعميؽ فمسفة ديف العمؿ، وىو مف األىداؼ التي تصب في فمسفة التعمؽ -ب
    3الثقافة الييودية، وىو تحقيؽ االستيطاف الييودي عمى أرض إسرائيؿ.

" الشعب المختارشؾ أف التربية في تشكيؿ الشخصية الييودية الصييونية، تتمحور حوؿ مصطمح " الو 
لتربوي التفوؽ والعمو عمى باقي الشعوب، وىي ميزة ال تغيب عف النظاـ، والمنياج ايعبر عمى وىو 

 اإلسرائيمي وغرسيا كمفاىيـ تربوية وربطيا ديانة بالتاريخ الماضي والحاضر لمشعب الييودي.    

                                                           
1
 .64 ص. م4977 نابلس، النجاح، جامعة التربوٌة، والدراسات البحوث مركز إسرائٌل، فً التربٌة: أمٌن وائل، القاضً 
2
 .م7/4/ 1141 رمضان، غزة على الحرب أثناء ،"دٌبورٌم هاُكل" برنامج ،"إسرائٌل مذٌاع" صوت 
3
 .   66-61القاضي وائؿ، أميف: التربية في إسرائيؿ، ص  
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ـ(، عمى وضع األسس لممناىج التعميمة لسمطات التعميـ 1967ـ، 1948وقد أقدمت إسرائيؿ بعد عامي )
ولة، وتأكيد المصالح خبلص لمدإلالعربي التي مازالت تقوـ عمى الدعوة لتثقيؼ العرب عمى السبلـ وا

 ومنحيـ ثقافة إسرائيمية ضمف إطار الحديث عف التعايش العربي الييودي. ،المشتركة لكؿ مواطنييا

 يقوؿ خميؿ ريناوي في مقالو منتقدا وزارة التعميـ في إسرائيؿ:

مف "تقع المسؤولية الرئيسية عف جياز التعميـ في إسرائيؿ عمى عاتؽ وزارة المعارؼ، سواء كاف ذلؾ 
الناحية المادية أو مف ناحية القور العامة، وكذلؾ فإف وزارة المعارؼ مسؤولة عف المضاميف: أىداؼ 

 1التعميـ، ومناىج التعميـ، واستكماالت المعمميف... وعف تعييف المعمميف والمدراء"....

فرض سياسة  وىف أبرز ما تتميز بو العبلقة بيف وزارة المعارؼ ومدارس الوسط العربي أويرر الباحث 
األغمبية عمى األقمية، والغالب عمى المغموب، وأف ترضخ األقمية لمقوانيف المفروضة عمييا مف فوؽ، وتقـو 
بتنفيذىا دوف أف يكوف لو حؽ االعتراض عمييا أو عمى بعضيا، لذلؾ َتستثني األغمبية الييودية األقمية 

صادرىا، وما عساىا أف تفعؿ تمؾ األقمية العربية، حيث إف األغمبية تسيطر عمى مؤسسات الدولة وم
الضعيفة في الحد مف السياسة العنصرية وتجاىؿ اآلخر في وضع مناىج التعميـ، في حيف أف كؿ 

ي وزارة القرارات المتعمقة بالتعميـ العربي تُتخذ مف فوؽ، وليس ىناؾ ممثموف عرب في المناصب العميا ف
 ليا أي تأثير في ىذا األمر حتى اآلف.عي العربي فميس المعارؼ، أما قيادات الو 

أنيـ يحرصوف عمى التقيد في تنفيذ السياسة العميا لموزارة عمى بأما المدراء والمفتشوف فدورىـ يتضح 
 المستور العاـ.

 براىيـ خطيب في رسالة المقب الثالث لمدكتوراة تحت عنواف: جياز التعميـ العربي في إسرائيؿ:إيقوؿ 

ي التعمـ ُتبلَئـ مع برامج التعميـ، ومع المتطمبات الخاصة لمطالب العربي، وذلؾ بسبب "األقمية العددية ف
 .2"العربية وجود النقص في المباني المبلئمة والتجييزات التعميمة الضرورية، في الكثير مف القرر

وف إال ويرر الباحث ىذه الحقيقة متمثمة في سياسة وضع البرامج وفؽ المناىج التعميمية التي لف تك
متبلئمة مع أىداؼ قانوف التعميـ الذي يضمف الطابع الييودي لمدولة، وعمييا فإف الطالب العربي ما عميو 

                                                           
1
 .33 -34 ص حٌفا، االجتماعٌة، لؤلبحاث الجلٌل مركز وأبحاث، مقاالت سلسة العربً، التعلٌم جهاز: خلٌل رٌناوي 
2
 .الباحث ترجمة...  14ص م،4981ط، د أبٌب، تل جامعة ثالث، لقب رسالة إسرائٌل، فً العربً التعلٌم جهاز: إبراهٌم خطٌب 
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إال أف يتكيؼ مع ىذه البرامج، ومع ىذا النقص الكبير في الغرؼ في مختمؼ المدارس العربية، إضافة 
 القرر في الوسط العربي.إلى النقص في التجييزات التعميمية التي باتت منتشرة في كثير مف 

 

 أصحابيا: من بسمبيا المطمب الخامس: تيويد األراضي الفمسطينية
رأر قادة الحركة الصييونية في فترة ما قبؿ قياـ الدولة أف "ممكية األرض والسيطرة عمييا ىما  توطئة:

وؽ القومي عامبلف أساسياف إلنجاح العمؿ عمى إقامة دولة ييودية عمييا... وفي كتاب نشره الصند
ـ عف سبب كوف السيطرة الييودية عمى االراضي مسألة حياة أو موت بالنسبة 1936الييودي عاـ 

 جاء فيو: ،1لمحركة الصييونية ولمبيت الوطني الييودي"

نما إلقامة بنية تحتية اجتماعية اقتصادية  "وذلؾ ألف الحاجة إلى األراضي ليست مجرد لبلستيطاف، وا 
ضي تـ اييودي في القطاع الزراعي والصناعي، ولتسييؿ عممية الحيازة عمى األر مصدر انتاج لمشعب ال

ـ وكاف بمثابة الذراع 1901تػأسيس الصندوؽ القومي الييودي في المؤتمر الصييوني الخامس عاـ 
بعد طرد مع بعضيا  إلقامة الكتؿ االستيطانية المتصمة، 2الرئيسي لمحركة الصييونية لحيازة األراضي"

 لعبرية ذات األكثرية الييودية.اا الفمسطينييف منيا، ومف ثـ إقامة الدولة أصحابي

ـ إال باغتصاب غالب األرض 1948لـ يكف ممكنا إقامة دولة إسرائيؿ عمى كامؿ األرض الفمسطينية عاـ 
الفمسطينية بانتياج العصابات الصييونية لسياسة التطيير العرقي لمفمسطينييف مف خبلؿ عشرات 

 وتدمير مئات القرر والطرد تحت تيديد السبلح، بيدؼ سمب أراضييـ. المجازر،

أما مسألة شراء األراضي، فقد بدأت منذ أف وطئت أقداـ المستعمر البريطاني أرض فمسطيف، وبالتواطؤ 
ارية عمى حساب الشعب الفمسطيني، وَأطمؽ العناف معتبارات األجندة االستعالمع المنظمة الصييونية، 

يف اإلدارة المدنية برئاسة ىربرت صموئؿ الييودي يصييونية بشراء األراضي الفمسطينية، بعد تعلممنظمة ال

                                                           
1
 .64ص م1111: مغربً نسرٌن ترجمة إسرائٌل، فً للعرب القانونٌة المكانة دافٌد، كرٌتشمر 
2
 لمإسسة: "العرقً التطهٌر تعرٌف. : 9ص م،1117 بٌروت، ،4ط الفلسطٌنٌة، الدراسات مإسسة فلسطٌن، فً العرقً التطهٌر إٌالن، بابٌه 

 فٌها ٌقطن أرض أو إقلٌم فً تجانس إٌجاد أجل من بالقوة طرد بؤنه العرقً التطهٌر: ٌلً بما ذلك فسرت وقد" Hutchinson: هاتشٌنسون" 

 غٌر وسائل فٌها بما الترحٌل، لمرتكب المتاحة بالوسائل السكان من ممكن عدد أكبر ترحٌل هو الطرد وهدف. متعددة أعراق من سكان

 فً داٌتون اتفاقٌة بعد اتٌاكرو فً للمسلمٌن العرقً التطهٌر حصل وقد. األمرٌكٌة الخارجٌة وزارة بقبول التعرٌف هذا ٌحظى و(. 1")عنٌفة

 فً وال الفلسطٌنٌٌن، بحق م4918 عام مجزة 71 من ألكثر والمذابح الجرائم عن األمرٌكً التعرٌف فً ٌرد ولم م،4999 عام ثانً تشرٌن

 .لبنان فً وشتٌلة وصبرة مخٌم وفً وغزة الضفة فً م4967 عام
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ـ ومنح الشركات الييودية امتيازات في األراضي األميرية، 1920البريطاني الذي سف قانوف اليجرة عاـ 
 1ـ.1948وشراء األراضي، حتى حرب عاـ 

األراضي وتيويدىا تعد أكثر القضايا  سمبوسياسة  ،اغتصابياويتصؿ بتيويد األراضي الفمسطينية 
المؤلمة التي يعاني منيا الفمسطينيوف في إسرائيؿ، فيي تمثؿ سمب الحيز الذي يعيش الفمسطينيوف عميو، 
والذي يعتبر الحيز الوجودي ليـ عمى أرضيـ؛ لذلؾ فإف المصادرة بشتى قوانينيا وأشكاليا بمثابة شكؿ 

ؽ عمى فمسطينيي الداخؿ، لتيويد األرض بإحبلؿ العرؽ الييودي عمييا، التي مف أشكاؿ الطرد والتضيي
 رفضتيا كؿ الشرائع والمواثيؽ الدولية.

األرض واالستحواذ عمييا، وكاف ذلؾ سببا أف ييبَّ الفمسطينيوف  سمبقانونا ل 20لذلؾ تـ تقنيف أكثر مف 
 6الداخؿ، وعمى إثرىا استشيد  في ةـ بمظاىرات عارم1976في الداخؿ دفاعا عف األراضي عاـ 

آذار مف كؿ عاـ. ىذا يؤكد أف إسرائيؿ  30فمسطينييف، وتـ تخميد يوـ األرض واالحتفاؿ بو في تاريخ 
 دولة ييودية عرقية إحبللية فاقدة لمقومات الديموقراطية.

 : الخدمة الوطنية المدنية في إسرائيل تتمثل ىدافأوخالصة القول في 
 

يزات طابع الدولة الييودية، في أعيادىا الدينية، وعطميا الرسمية المستمدة مف شرائعيا في الحفاظ عمى مم
مشعب الييودي، ومف أكثر ما يميز طابعيا الييودي أيضا، المغة العبرية لالدينية، والتاريخية، والثقافية 

التفوؽ السكاني لمعرؽ الرئيسية السائدة في مؤسساتيا الرسمية والشعبية، وكؿ ذلؾ ال يتأتى إال مف خبلؿ 
الييودي المدعوـ بالتفوؽ األمني والعسكري. ومع التزايد العددي لمسكاف الفمسطينييف في داخؿ دولة 
إسرائيؿ شيئا فشيئا، األمر الذي سيحد مف الطابع الييودي لمدولة، فقد أحدث ذلؾ عند المفكريف والقادة 

، الذي سينعكس سمبا عمى طابع الدولة الييودية عمى اإلسرائيمييف ما يسمى بياجس فقداف التفوؽ السكاني
حداث مشروع الخدمة الوطنية المدنية، الذي يعمؿ بو منذ عاـ  ـ، 2007حد زعميـ، لذلؾ تـ تخطيط وا 

ـ في الكنيست، فبات قانونا، ليحفظ 2014 أذار 19وقد صودؽ عمى مشروع الخدمة الوطنية المدنية في 
 لمدولة ييوديتيا وذلؾ:

حد يف قانوف الخدمة المدنية سإف الخدمة المدنية سيحقؽ األىداؼ المعمنة وغير المعمنة، حيث أف قانو 
مف التزايد العددي السكاني لفمسطينيي الداخؿ، مف خبلؿ غرس الثقافة اإلسرائيمية عند الخادميف بيدؼ 

 تقميؿ نسبة االنجاب عندىـ. 

                                                           
1
-66 ص م،4999 ،4ط لندن، فلسطٌن، منشورات قرن، نصف فً الفلسطٌنٌة قضٌةال: والباحثٌن الكتاب من ونخبة الفتاح، عبد العوٌسً، 

68. 
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ف غرس الثقافة والمصطمحات اإلسرائيمية سيؤدي إلى  مما  ،تغيير مفاىيـ وقناعات عند الخادميفوا 
سيكسر الحواجز النفسية بينيـ وبيف الييود، وىذا بمجممو يسمى عممية "األسرلة والتيويد" الذي مف 

مف خبلؿ تفكيؾ المجتمع  شأنو أف يغيير مف العقيدة عند الخادميف األمر الذي سيغّير نمط حياتيـ
يسيؿ عمييـ تقبؿ االنخراط في لدولة الييودية، وحينئذ سمسطيني إلى أفراد يرتبطوف مباشرة بافال

المؤسسات العسكرية واألمنية، دفاعا عف الدولة التي  منحتيـ الكثير مف الحقوؽ المادية المغرية، وىذا 
يجعميـ يندمجوف في الحياة اإلسرائيمية، ويتشبعوف بثقافتيا لتصبح ىي دولتيـ التي يجب عمييـ 

فاع عنيا؛ لذلؾ سينقمبوف بوالئيـ لمدولة اإلسرائيمية، وسيديروف ظيورىـ لمشعب ونصرتيا، والد ،خدمتيا
الفمسطيني، وحقو في عودة الفمسطينييف الميجريف إلى وطنيـ وديارىـ، وىذا ما ييدؼ إليو قادة الدولة 

تحققو اإلسرائيمية، وىو إلغاء حؽ الميجريف الفمسطينييف في العودة، وىو مف األىداؼ الرئيسية الذي س
 الدولة  مف خبلؿ مشروع قانوف الخدمة الوطنية المدنية.
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 الفصل الثالث

 وجية النظر اإلسالمية في الخدمة المدنية في دولة إسرائيل.
 وفيو خمسة مباحث ىي: 

 المبحث األوؿ: الحكـ الشرعي لمخدمة المدنية في دولة إسرائيؿ. 

 فيـو الخدمة والعمؿ التطوعي في اإلسبلـ لغة واصطبلحا.المطمب األوؿ: م                

 المطمب الثاني: أشكاؿ مف العمؿ التطوعي في اإلسبلـ.                 

 المطمب الثالث: العمؿ التطوعي والخدمة في اإلسبلـ ممارسة وسموكا.                

 المدنية في إسرائيؿ. المطمب الرابع: األحكاـ الشرعية في الخدمة                  

 المأخذ األوؿ: مفيـو الوالء في اإلسبلـ.                                 

 المأخذ الثاني: أشكاؿ الوالء لمكافريف والمنافقيف.                                  

 رباء:المأخذ الثالث: تحريـ مواالة الكفار ولو كانوا أق                                 

    المأخذ الرابع: تحريـ مواالة الييود والنصارر:                                                                                                                  

 :ولو كانوا أقرباء وىي عمى درجات المطمب الخامس: أحكاـ مواالة الكفار              
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فمسطينيي  عمىلمخدمة المدنية في دولة إسرائيل  الخطيرة حث الثاني: االنعكاسات السمبية الداخميةالمب
 المجاالت التالية: ، فيالداخل

 المجاؿ الديني. -1
 وفي المجاؿ السياسي. -2
 وفي المجاؿ التربوي. -3
 وفي المجاؿ الوطني. -4
 وفي المجاؿ اإلنساني.  -5
 وفي المجاؿ االجتماعي. -6

 ثار السمبية الخارجية لمخدمة المدنية في دولة إسرائيؿ.المبحث الثالث: األ

 المبحث الرابع: خطورة الخدمة المدنية في إطالة عمر دولة إسرائيؿ. 

 ، مف وجية نظر إسبلمية.المبحث الخامس: سبؿ مواجية الخدمة المدنية في دولة إسرائيؿ
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 ، وفيو خمسة مطالب:المبحث األول: الحكم الشرعي لمخدمة المدنية في دولة إسرائيل

 المطمب األول: مفيوم الخدمة والعمل التطوعي في اإلسالم لغة واصطالحا:
لتبياف الحكـ الشرعي في عمؿ ما، البد مف توضيح مفيوـ ىذا العمؿ ومقاصده وانعكاسات آثاره مف 

ة حيث منافع وأضرار عمى الفرد وعمى المجتمع، ووفؽ ىذه القاعدة يجري األمر عمى الخدمة المدني
يتوجب تبياف مفيوـ الخدمة لغة واصطبلحا، وكذلؾ العمؿ التطوعي، متي يحض عميو اإلسبلـ ويثاب 

 عميو فاعمو، ومتي يدخؿ في دائرة الحراـ أو الكراىو.

، غبلما كاف أو جاريًة. وأخَدَمو:   الِخْدَمًة لغة:" مشتقة مف" َخَدَمُو َيْخِدْمُو ِخْدمًة. والخادـ: واحد الَخَدـِ

 ي أعطاه خادما. أ

 ِخَدـٌ. وِخْدَمةً   : والجمع

  وجمع خادـ: ُخدَّاـ.

 .1واْخَدْمُت فبلنا: استخدمتو"

 "َخَدَمُو َيْخِدُمُو وَيْحِدَموُ 

 : وىي خادـ وخادمةاً وَخَدم

ـَ نفسو. واْسَتْخَدَمُو، واْخَتَدَمُو: استوىبو خادما فوىبو لو. : خَد ـَ  واْخَتَد

ـَ جيرانو: قاـ بحاجت -  يـ وشؤونيـ...َخَد
ـَ وطنو: عمؿ وأدر لو بعض الميمات أو الواجبات." - َخَد

2. 
 
، مصدر ِخْدَمٌة،  ـْ ـُ، ُاْخُد  و "]خ د ـ[ )فعؿ: ثبلثي متعد(. َخَدْمُت، َأْخُد

  اسـ : ِخدمة

                                                           
1
 .467-466ص 1ج م،4968 بٌروت، صادر، دار العرب، لسان المصري، اإلفرٌقً مكرم بن محمد منظور، ابن 
2
 .   445ـ، ص2008، 1طىػ القاموس المحيط، دار الحديث، بالقاىرة، 817الفيروز، أبادي، مجد الديف بف يعقوب، المتوفى سنة  
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  َخَدَماتٌ  ، ِخَدـٌ  :  والجمع

 مساعدة أو فْضؿ، ىديَّة، منحة، عناية واىتماـ  أي ومعني ِخدمًة:

ـَ ِبَحاَجاِتِو َوَلَواِزِمِو. َخَدـَ    َجاَرُه ": َعِمَؿ َلُو، َساَعَدُه ِفي اْلَعَمِؿ، أْي َقا

 أي تحت تصرفؾ.  : ِخْدمة أيَّة

 . 1ـ بحاجتو""َخَدمُو: قا

 والَتَطوُُّع لغة: مشتقة مف )َطَوَع(، َأطاَع ُيطيُع.

 والطاعُة: اسـ مف أطاعُو. والُمطاَوَعُة: المرافقة.

 ٌع: أي ُمطيعٌ رجٌؿ ِمْطوا

 والُمطَّوَّْعُة: الذيف يتطوعوف في الجياد: أدغمت التاء بالطاء.

 2الُمطَِّوع الُمَتَطِوع: ىو الذي يفعؿ الشيء تبرعا مف نفسو.

َدَقاتِ قاؿ تعالى:"   .3" الَِّذيَن َيْمِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعيَن ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن ِفي الصَّ

 طوََّع: مشتقة مف طْوعَ 

 لو َيطوُع: أي انقاد. والِمْطواُع: الُمطيُع.َطاَع 

 الطَّواعّيُة: الطاعة.

 4التطوع: النافمة.

: أي شجعتو وأعانتو، وأجابتو 5" َفَطوََّعْت َلُو َنْفُسُو َقْتَل َأِخيِو َفَقَتَمُو َفَأْصَبَح ِمْن اْلَخاِسِرينَ  قاؿ تعالى: "
 إليو.

                                                           
1
 ـ، بتصرؼ.2008، 1عمر، أحمد مختار: معجـ المغة العربية المعاصرة، عالـ الكتب، القاىرة، ط 
2
 .113 - 114ص العرب، لسان: منظور ابن، 
3
 .79 آٌة التوبة، سورة 
4
 .4111ص المحٌط، القاموس: أبادي الفٌروز 
5
 .31 أٌة المائدة، سورة 
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تطوَّع الشَّخُص: تقدَّـ لعمؿ ما ""تطوََّع / تطوََّع يتطوَّع:  ذف كممة التطوع مأخوذة مف الفعؿ )َطَوَع(:إ
." تطوَّع كثير مف الشباب لمخدمة في 1"مختارا، قدَّـ نفسو إلنجاز عمؿ أو ميمة بدوف مكافأة أو أجر

 . 2"َوَمْن َتَطوََّع َخْيرًا َفِإنَّ اهلَل َشاِكٌر َعِميمٌ ودليؿ ذلؾ في قولو تعالى: " الجيش

 ببل أجر، حث مف كؿ ما سمؼ إلى أف مفيوـ الخدمة لغة: ىو القياـ ببعض الواجبات لمغيرويخمص البا
وىكذا يصبح المعنى العاـ لمخدمة والتطوع ىو: مساعدة  ىو القياـ بعمؿ لمغير ببل أجر. ومفيوـ التطوع:

 الغير ببل أجر إال مف اهلل تعالى، وىو مفيـو قريب مف المفيـو االصطبلحي.

 ع اصطبلحا:تعريؼ التطو 

 ىو في العبادة زيادة عمى ما ُشرع مف الفرض كالسنف والنوافؿ. -4
 .3شخص مف ذاتو مما ال ُيمزمو فرضو"ما تبّرع ال -1
 4.صبلة التطّوع: النافمة -3

وُعرَّْؼ العمؿ التطوعي اصطبلحا: بأنو "ُخُمٌؽ مف أخبلؽ القرآف الكريـ، وصفة مف صفات أىؿ اإليماف، 
  وع والتعاوف، ووعد المتطوع في سبيمو باألجر والثواب العظيـ.                                                                    ولقد رّغب اإلسبلـ بالتط

بادة والحث عمى مثؿ ىذه ومف معاني التطوع: فعؿ الخير، وعمؿ البر واالحساف، وزيادة في النوافؿ بالع
 . 5األعماؿ"

وعي: بأنو عمؿ غير الـز يقوـ فرد مف األفراد بدوف أجر مادي مبتغيا بو وجو حث العمؿ التطويعرؼ البا
 اهلل تعالى، أو حظوظ عند متنفذ.

عندما يذكر العمؿ التطوعي تتبادر إلى الذىف أعماؿ الخير الكثيرة كعمؿ التكافؿ االجتماعي واإلغاثي، و 
دوف انتظار تمقي األجر  وكؿ جيد مالي أو جسدي أو فكري، حيث يشمؿ شتى أشكاؿ المساعدات

 الدنيوي.

 ولقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تحض عمى التطوع في القرآف الكريـ والسنة النبوية منيا:

                                                           
1
 1024المحيط، ص الفيروز أبادي: القاموس 
2
 .498 آٌة البقرة،  سورة 
3
 .4ط القاهرة، المعاصرة، العربٌة اللغة معجم: مختار أحمد عمر 
4
 .  4111ص المحٌط، القاموس: أبادي الفٌروز 
5
 17ـ، ص2009، 1الفي، إحساف محمد: العمؿ التطوعي، دار النفائس، عماف، ط 
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َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَمى ُحبِِّو . وقاؿ تعالى: " 1" َوَمْن َتَطوََّع َخْيرًا َفِإنَّ اهلَل َشاِكٌر َعِميمٌ لقولو تعالى: " 
 . 2ِتيمًا َوَأِسيراً"ِمْسِكينًا َويَ 

العمؿ التطوعي: مقتصٌر عمى النوافؿ مف دوف الفروض، وىو الجيد اإلرادي لفرد أو جماعة مف الناس 
 طواعية لخدمة مجتمعيـ، أو فئة منو أو فرد، دوف توقع األجر المادي مقابؿ جيدىـ. 

في تقديـ رعاية اجتماعية مف خبلؿ وُعرَّْؼ أيضا بأنو: الجيد الذي يبذلو إنساف ببل مقابؿ، بيدؼ اإلسياـ 
  3المؤسسة التي يعمؿ فييا.

ويقصد بو: أنو منظومة مف المبادئ والقيـ والمعايير واألخبلقيات والممارسات، التي تعتمد عمى المبادرات 
في إغاثة اآلخريف والمحتاجيف وتقديـ النفع ليـ، بأعماؿ الخير التي تتعدر إلى الغير، كدرء مفسدة أو 

 صمحة ليـ.جمب م

وترتكز ثقافة العمؿ التطوعي في مجتمعنا اإلسبلمي، عمى قاعدة راسخة في عقيدة اإليماف باهلل واليـو 
اآلخر، فيي التي تدفع األفراد والجماعات إلى المسارعة لفعؿ الخير طواعية، ابتغاء وجو اهلل تعالى، 

مف إماطة األذر عف الطريؽ إلى وادخار ذلؾ األجر والثواب عند اهلل سبحانو وتعالى. حيث يبدأ 
 4التضحية بالماؿ والنفس والنفيس معُا في سبيؿ اهلل.

لذلؾ فالخدمة والعمؿ التطوعي نابعاف مف إرادة ذاتية تحركيا قوة دفع إيمانية، فبل ينتظر المسمـ األجر 
 دخر ذلؾ عند اهلل سبحانو وتعالى.الدنيوي المادي والمعنوي مف أحد، ولكنو ي

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .481آٌة البقرة، سورة 
2
 .8آٌة االنسان، سورة 
3
 .بتصرف ،48ص التطوعً، العمل: محمد إحسان الفً 
4
 .بتصرف ،97ص اإلسالم، مٌزان فً التطوعً العمل: محمد أحمد الجمل 
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 طمب الثاني: أشكال من العمل التطوعي في اإلسالم:الم
 لمعمؿ التطوعي في اإلسبلـ أشكاؿ كثيرة ومتعددة منيا:

َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل ِممَّْن َدَعا ِإَلى أوال: الدعوة إلى اهلل تعالى، فيي مف أفضؿ أعماؿ الخير، لقولو تعالى: " 
    .1" ْن اْلُمْسِمِمينَ َوَقاَل ِإنَِّني مِ المَِّو َوَعِمَل َصاِلحًا 

ثانيا: العمؿ اإلنساني، كإعانة الضعفاء، ومساعدة المحتاجيف، ونجدة المنكوبيف، والدفاع عف المظموميف  
عن ابن عمر رضي اهلل عنيما وصيانة كرامة البشر وقضاء حوائج الناس، لقولو صمى اهلل عميو وسمـ: 

أخو المسمم، ال يظممو، وال ُيسممو، ومن كان في  أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال: "المسمم
حاجة أخيو كان اهلل في حاجتو، ومن فرج عن مسمم كربة فرج اهلل عنو كربة من كرب يوم القيامة، 

 . 2"ومن ستر مسمما ستره اهلل يوم القيامة

ظمومًا، قالوا أنصر اخاك ظالمًا أو موعف أنس ابف مالؾ رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ: " 
.                                                           3"يا رسول اهلل، ىذا ننصره مظموما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يده

المؤمن لممؤمن كالبنيان عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:"  ،عف أبي موسى رضي اهلل عنو
  4.ن أصابعوالمرصوص يشد بعضو بعضاً" وشبك بي

فقد حث اإلسبلـ عمى محبة المسمـ ألخيو المسمـ ورغب فيو البذؿ في ترسيخ ىذه المحبة، والمعاونة 
                                              والتكافؿ االجتماعي، خدمة وتطوعا مف أجؿ تقوية روابط المحبة اإليمانية، قاؿ تعالى:                                              

ْم َحاَجًة ِممَّا َوالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر َواإِليَماَن ِمْن َقْبِمِيْم ُيِحبُّوَن َمْن َىاَجَر ِإَلْيِيْم َوال َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِىِ  "
 .5"ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَمى َأْنُفِسِيْم َوَلْو َكاَن ِبِيْم َخَصاَصةٌ 

                                                           
1
 33آٌة فصلت، سورة 
2
 الرإوف عبد طه: تحقٌق م،871سنة والمتوفى م،841 الموافق 491سنة المولود بردزبة، بن المغٌرة بن إسماعٌل بن محمد البخاري، اإلمام 

 .الظلم تحرٌم باب 1981 ح مسلم ٌسلمه، وال  المسلم المسلم ٌظلم ال باب 1111 ح سعد،
3
 .مظلوماً  أو ظالماً  أخاك أعن باب المظالم، كتاب ،1111 ح البخاري 
4
 المظلوم نصرة باب المظالم كتاب ،1116 ح البخاري 
5
 .9سورة الحشر، آية  
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مسمـ في كتاب اإليماف، عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو في الحديث الذي رواه 
والذي نفسي بيده ال تدخموا الجنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى تحابوا، أوال أدلكم عمى شيء وسمـ قاؿ: "

 . 1"إذا فعمتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بينكم

َواْفَعُموا لقولو تعالى:"  منيا الحض عمى فعؿ الخير،ف ،في صور شتى في القرآف يالتطوع ويأتي العمؿ 
لى: وقولو تعافي الخير، ثـ تأتي الدعوة إلى الخير  عمى التسابؽ ضومنيا الح ،2" اْلَخْيَر َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحونَ 

" .4" ُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيرِ َوْلَتُكْن ِمنْ : " ، وقولو تعالى3َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيرَاِت ِإَلى المَِّو َمْرِجُعُكْم َجِميعاً""
 .5وأعظـ دالئؿ الخير: إطعاـ المسكيف، كي ال يموتوا جوعا، والناس إلى جواره يطعموف ويشبعوف"

وعف معاذ ابف جبؿ رضي اهلل عنو قاؿ: إني سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ:" قاؿ صمى اهلل 
محبتي لممتحابين فّي، والمتجالسين فّي، والمتزاورين فّي، والمتباذلين  وجبتعميو وسمـ قاؿ اهلل تعالى: 

 . 6"فيّ 

ترتكز منطمقات الممارسة المطمب الثالث: العمل التطوعي والخدمة في اإلسالم ممارسة وسموكا: 
وؿ السموكية لؤلفراد في المجتمع اإلسبلمي عمى العقيدة اإليمانية، حيث إف اإليماف اعتقاد بالَجناف، وق

بالمساف، وعمؿ باألركاف، ولقد أنكر اهلل عز وجؿ في سورة الصؼ، عمى كؿ مف يخالؼ قولو عممو، وأف 
نما ىي مف صفات المنافقيف. لذلؾ جاءت العقيدة  مخالفة األقواؿ لؤلعماؿ ليست مف صفات المؤمنيف، وا 

ـ سموؾ األفراد والمجتمع، مف خبلؿ منظومة القيـ والمباد ئ األخبلقية والتربوية، التي جعميا اإلسبلمية لتُقوّْ
 اهلل تعالى ميزانا لمثواب والعقاب األخروّي. 

، وىنا خاطب اهلل تعالى النبي صمى 7" َوُقْل اْعَمُموا َفَسَيَرى المَُّو َعَمَمُكْم َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنونَ فقاؿ تعالى:" 
أنو مطمع عمى أعماليـ وأنيـ موقوفوف غدا اهلل عميو وسمـ ليحث المؤمنيف عمى العمؿ الصالح، ومذكرًا 

 تعالى:-بيف يده سبحانو وتعالى يوـ القيامة، فقاؿ

                                                           
1
 إال الجنة ٌدخل ال باب اإلٌمان، كتاب هـ،164سنة والمتوفى هـ116 المولود بوري،النٌسا القشٌري الحجاج، الحسٌن أبً مسلم، اإلمام 

 .91المنصورة مكتبة ،93 ح المإمنٌن، ومحبة المإمن
2
 .77سورة الحج، آية  
3
 .48سورة المائدة آية  
4
 .104سورة آؿ عمراف آية  
5
 .27-26، ص2007، 1رة، طالقرضاوي: يوسؼ: أصوؿ العمؿ الخيري في اإلسبلـ، دار الشروؽ، القاى 
6
 المتحابٌن فً ،4779باب،ح الموطؤ، هـ،479سنة والمتوفى هـ93 سنة المولود الهجرة، دار إمام األصبحً أنس بن هللا عبد أبو مالك، اإلمام 

                           ..                                                    717ص القاهرة، األزهر، جامعة العلمٌة المكتبة هللا، فً
7
 .                                  4 أٌة الصف، سورة 
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ِة َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما َوُقْل اْعَمُموا َفَسَيَرى المَُّو َعَمَمُكْم َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّيادَ  "
ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا . ثـ بيف اهلل تعالى محبتو لممؤمنيف العامميف في الدنيا فقاؿ تعالى: " 1"نَ ُكنُتْم َتْعَمُمو

اِلَحاِت َسَيْجَعُل َلُيْم الرَّْحَمُن ُوّدًا   .2"َوَعِمُموا الصَّ
فمف خبلؿ ىذه اآليات الشريفة واألحاديث المطيرة يتبيف لمباحث أف العمؿ الصالح واإليماف قريناف، 

ف العمؿ التطوعي ممارسة سموكية عقدية ترفع المسمـ إلى قمة وم تبلزماف، ال ينفؾ أحدىما عف اآلخر، وا 
 العطاء واألخبلؽ الحميدة.

فقد كاف مف قبؿ بعثتو فكاف النبي صمى اهلل  أما العمل التطوعي عند رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم:
، فقد وصفتو بيا أـ المؤمنيف خديجة الوفية ناسالكريمة في تعاممو مع ال عميو وسمـ صاحب الشمائؿ

 قالت لو:  و رضي اهلل عنيا حيف عاد مف غار حراء فزعا عند بدء نزوؿ الوحي، 

الضيف، وتعين  وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقريكال واهلل ال يخزيك اهلل أبدا، إنك لتصل الرحم، "
وسمـ في تعاممو مع الناس قبؿ بعثتو، وقد حث  . ىذا ىو حاؿ النبي صمى اهلل عميو3"عمى نوائب الحق

النبي صمى اهلل عميو وسمـ ورغب بالتطوع في إنفاؽ الماؿ، أوال عمى العياؿ حفاظا عمييـ مف الضياع، 
لبر والخير في سبيؿ اهلل، مساىمة اوىذا مف ضمف مسؤوليتو عمييـ، ثـ االنفاؽ عمى الدابة في أعماؿ 

ي ينتمي إليو، ثـ التطوع في إنفاؽ الماؿ عمى األصحاب في سبيؿ اهلل منو في الحرص عمى المجتمع الذ
  .ابتغاء األجر والثواب منو سبحانو وتعالى

 ،حيف يمقاه جبريؿ ،أنو كاف أجود الناس بالخير، وخاصة في رمضاف -وسمـ وميع- وصح عنو صمى اهلل
 وسمـ:    نفاؽ قاؿ النبي صمى اهلل عميو إلفكاف جوده كالريح المرسمة، وفي ا

أفضل دينار ينفقو الرجل: دينار ينفقو عمى عيالو، ودينار ينفقو عمى دابتو في سبيل اهلل، ودينار "
 .4"ينفقو عمى أصحابو في سبيل اهلل

 أما العمل التطوعي والخدمة عند أبي بكر وعمر رضي اهلل عنيما:

                                                           
1
 .           419 آٌة التوبة، سورة 
2
 .   96 آٌة مرٌم، سورة 
3
 (.    3)رقم ح الوحً، بدء كتاب البخاري، صحٌح البخاري، رواه 
4
 (.998) رقم ح ال،العٌ على النفقة باب الزكاة، كتاب مسلم، صحٌح مسلم، رواه 
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في الحديث الذي  ،لبر العديدةقد نكتفي مف أخبلؽ أبي بكر الكريمة التي شممت التطوع في أعماؿ اف
 يرويو أبو ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: 

من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال: من أطعم : "-اهلل عميو وسمـ -قاؿ رسوؿ اهلل صمى
منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال "من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال رسول اهلل 

 .1"اهلل عميو وسمم "ما اجتمعن في امرئ إال دخل الجنة صمى

 أمير المؤمنيف وما ينبغي أال نذكر الفاروؽ عمري عند الفاروق عمر رضي اهلل عنو: أما العمل التطوع
ذا متفقدا لرعيتو الذي ضرب أروع األمثمة في أعماؿ الخير ، "وىو في الميؿ يتعسس أحواؿ المسمميف، وا 

تمريضيا في داخؿ المنزؿ، وىو يعمؿ خارج المنزؿ في النفخ لاض فاستدعى زوجتو امرأة في حالة المخ
.  ويرور 2و، وىو أمير المؤمنيف"يعمى الحطب تحت القدر إلنضاج الطعاـ، والدخاف يتخمؿ لحيتو وعين

أف عمر بف الخطاب قاؿ : لو ماتت سخمة عمى شاطئ  األثر ببلغا عف األوزاعي بمفظ : عنو أنو قاؿ: "
 .3فرات ضيعة لخفت أف أسأؿ عنيا"ال

ة ال تتوافر في غيره مف المجتمعات، ىي أف المسمميف يصو ويتميز المجتمع المسمـ عربا وعجما بخص
جميعا يؤدوف شعائرىـ التعبدية مف صبلة وصياـ وحج وأعياد في وقت واحد، فيذه معالـ مف معالـ 

عمى  يفرتكز مفيما بينيـ،  النيي عف المنكروالتعاوف باألمر بالمعروؼ و  التضامف والوحدة واأللفة
الفضائؿ وأعماؿ البر كالعمؿ التطوعي،  تنبعث منياالكتاب والسنة، فيما منبع التربية التي  يما:أساسي

وخدمة المجتمع إلى طبائع تغرس في النفوس، فيشب المسمـ عمييا فتصبح سجية مف سجاياه السموكية، 
                                                            ودافعا مف دوافعو إلى عمؿ الخير. 

، فارتكزت سائر أعماليـ عمى  -اهلل عميو وسمـ -ىكذا تربى الصحابة الكراـ في مدرسة رسوؿ اهلل صمى
فتُنِشُئ أجياال تتألؽ في حبيا لمعمؿ في سبيؿ  ،العقيدة التي تتغمغؿ في حنايا القموب التي تؤثر في النفوس

مف ذلؾ أف اإليماف إذا استحوذ عمى  الباحث جتستنياهلل تعالى، فبل تبتغي أجرا إال مف اهلل عز وجؿ؛ و 
القموب تحركت الجوارح وفؽ توجييات القموب المفعمة باإليماف، فينقمب المسمـ متجيا بأعمالو ابتغاء 

                                                           
1
 (.  4118) رقم ح البر، وأعمال الصدقة جمع من باب الزكاة، كتاب مسلم، صحٌح مسلم، رواه 
2
 http://www.nabulsi.com/blue/ar 
3
 http://www.ahlalhdeeth.com دمشق، تارٌخ فً عساكر وابن الحلٌة فً نعٌم وأبً الشعب فً البٌهقً عند 
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فعؿ التربية اإليمانية بأىميا، وقد أنتجت النماذج مف القادة والعمماء والقدوات، اهلل تعالى، وىكذا ت ىرض
 فكانوا صّناعا لتاريخ األمة عمى مر األزماف. 

 
 

 المطمب الرابع: األحكام الشرعية في الخدمة المدنية في إسرائيل: 
ر بالمسمميف أفرادا إذا كاف مقصدىا اإلضراف، متعددة بتعدد مقاصدىالمخدمة المدنية أحكاـ شرعية 

الذيف يعتدوف عمى المسمميف، وعمى ديارىـ وأوطانيـ.  ،أو كانت تصب في مصمحة األعداء ،وجماعات
ذا كاف المقصود مف الخدمة المدنية أنيا تفضي إلى والء صاحبيا الخادـ لغير المسمميف، وخاصة  وا 

كاتيـ، وتغتصب أراضييـ،  وتنتيؾ وُتوِقع األضرار بممتم ،لمدولة التي تعادي وتعتدي عمى المسمميف
ما لمعرفة المجتمع الفمسطيني  لتوعية اإلسبلـ بيذه الخدمة،إذف البد مف معرفة حكـ  حرمة مقدساتيـ،

، حوؿ والئيـ لمدولة الييودية اإلسرائيميةي لذي التطوعي ُيخطط لفمسطينيي الداخؿ بشكؿ خاص، ىو العمؿ
وـ الوالء في اإلسبلـ؛ لذلؾ كاف البد مف توضيح مفيوـ الوالء ىذا األمر يتعارض عقديا مع مفي ىؿ، و مف

 في اإلسبلـ.                                                                                                                 
 المأخذ األول: مفيوم الوالء في اإلسالم:   

والصديؽ  الولي: الناصر، . الولي: ضد العدو، والمواالة: ضد المعاداة،ة: النصرةالوالء لغة:  "الِوالي 
 والنصير.   

 .1"ـ واالحتراـ والصداقةاالوالء اصطبلحا: ىو النصرة والمحبة ظاىرا وباطنا، واالكر 
الَوالية والوالية: النصرة، يقاؿ ىـ عمى والية )والية(: أي " أف "قاؿ ابف السبكي: ورد في المصادر 

 تمعوف في النصرة.مج
... ومعنى الوالء شرعا: جاءت اآلية عاـ في نفي اتخاذ األولياء مف الكفار أجمعيف قاؿ ابف العربي:

 .2التناصر والتعاضد"
 .3ربط المصير بالمصير"-3مكافريف.  عدـ الطاعة ل-2النصرة.   -1أوال: "مظاىر الوالء: 

 الوالء المشروع:

                                                           
1
 .     م1198ص المعاصرة، العربٌة اللغة معجم: أحمد مختار، 
2
 .438ص 1ج لبنان، بٌروت جدٌدة، ط العلمٌة، الكتب دار القرآن، أحكام هـ،913ت ، هللا عبد بن محمد بكر أبو العربً، ابن 
3
 .17-16ص ،1116 اإلسكندرٌة، اإلٌمان، دار والبراء، الوالء حقٌقة: سٌد الغنً، عبد 
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 ا المسمـ بقمبو وتؤدييا جوارحو، ِبُرْكَنْيِو وىما:مإف الوالء عقيدة وعبادة يستشعرى
ف في الوالء الذي فيو مفاصمة ألىؿ الكفر والعصياف، فالقرآف مثبل: وىما متبلزماف يتالحب، والنصرة"

ِإنََّما َوِليُُّكْم المَُّو َوَرُسوُلُو  ، لقولو تعالى: "1"الكريـ يرشد المسمـ إلى وجوب إخبلص والئو هلل عز وجؿ
و إلييـ بالوالء:فقد . 2" ...الَِّذيَن آَمُنوا الَِّذينَ وَ   حدد اهلل تعالى لنا الذيف ُيَتَوجَّ

: إف حب اهلل تعالى ىو الركف األوؿ واألساسي، وال ُيقبؿ إسبلـ مسمـ بدوف ىذا الحب؛ أوالالوالء هلل : أوال

َوِمْن النَّاِس  " قولو تعالىبؿ وعمى كؿ مسمـ أف يكوف حبو هلل عز وجؿ أشد مف حبو ألي شيء غيره. ل
 .3 "َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن المَِّو َأنَدادًا ُيِحبُّوَنُيْم َكُحبِّ المَِّو َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحّبًا ِلمَّوِ 

أكثر مف محبة الكفار ألندادىـ التي يعبدونيا  ،فقد دلت اآلية عمى أف الذيف أمنوا يحبوف اهلل حبا شديدا
 اهلل تعالى، وأف محبة تمؾ األنداد تنافي محبة اهلل تعالى.مف دوف 

 ويتوجب عمى المسمـ الذي يحب اهلل تعالى أكثر مف أي شيء أخر أف ُيواليو، وأف ينصره، لقولو تعالى: 

 " َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َتنُصُروا المََّو َينُصْرُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكم"4. وقولو تعالى:

 .5" َوَلَينُصَرنَّ المَُّو َمْن َينُصُرُه ِإنَّ المََّو َلَقِويٌّ َعِزيزٌ  "

لذا فإف نصرة اهلل تعالى عديدة منيا: نصرة كتابو القرآف الكريـ، ونصرة دينو الديف القويـ، الذي ارتضاه 
 اهلل عميو وسمـ.لمعالميف، ثـ يأتي بعد ذلؾ الوالء لخير خمؽ اهلل المبعوث رحمة لمعالميف محمد صمى 

 :الوالء لمرسول صمى اهلل عميو وسمم: ثانيا

. وىو 6لو صمى اهلل عميو وسمـ إف الوالء لمرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عبادة، وىو مف صميـ العقيدة وفاءً 
، أما حكـ محبتو فيي عمى الوجوب، فحرًي بنا أف نورالالمبمغ عف ربو ليخرج الناس مف الظممات إلى 

فو الذي نفسي بيده ال ُيؤمُن ؿ صمى اهلل عميو وسمـ. قاؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ:" نوالي الرسو 
 .7"والناس أجمعين أحُدُكم حتى أكوَن أحَب إليِو من والِدِه وولِدهِ 

                                                           
1
 .481ص م،4974 ،1ط  بٌروت، العلمٌة، الكتب دار ثقافة، هللا جند: سعٌد حوى، 
2
 .                                     99 آٌة المائدة، سورة 
3
 .469 آٌة البقرة، سورة 
4
 .7 آٌة محمد، سورة 
5
 .11 آٌة الحج، سورة 
6
 .  بتصرف ،17-16ص والبراء، الوالء حقٌقة: سٌد الغنً عبد 
7
 .41ح اإلٌمان، من هللا رسول حب باب مان،اإلٌ كتاب البخاري، صحٌح البخاري، 
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ىو نصرتو صمى اهلل عميو وسمـ: بكؿ أنواع النصرة وىي مف تماـ المواالة، ومف أشكاؿ و أما الشؽ الثاني: 
 ؾ:ومف ذل النصرة

 أوال: "تصديؽ النبي صمى اهلل عميو وسمـ فيما أخبر عف ربو.

 ثانيا: طاعة النبي صمى اهلل عميو وسمـ، فيما أمر، واإلنتياء عما نيى عنو.

 .-صمى اهلل عميو وسمـ -، وبينو الرسوؿثالثا: عبادة اهلل تعالى بما شرع

 رابعا: الدفاع عف سنتو المطيرة، ونشرىا في ربوع العالميف.

 بتصرؼ. 1مسا: بياف فضؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ بإظيار شمائمو ونشر معجزاتو خا

 ،ىجرتيـ إلى المدينة المنورة ،وقد َسطََّر المياجروف أروع األمثمة في نصرة النبي صمى اهلل عميو وسمـ في
 عميو وسمـ، فقاؿ تاركيف بيوتيـ وأمواليـ؛ فأشاد اهلل تعالى بصدؽ إيمانيـ ووالئيـ لو، ولرسولو صمى اهلل

 تعالى:  

نًا َوَيْنُصُروَن المََّو ِلْمُفَقرَاِء اْلُمَياِجِريَن الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِديارِِىْم َوَأْمَواِلِيْم َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمْن المَِّو َوِرْضَوا "
اِدُقونَ   2"َوَرُسوَلُو ُأْوَلِئَك ُىْم الصَّ

 . الوالء لممؤمنين: ثالثا

المسمـ لممؤمنيف ىو مف لواـز والئو هلل عز وجؿ، ومف لواـز والئو لمرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ،  إف والء
ف نصرتو لممؤمنيف ُتْسَتَمُد مف نصرتو هلل ولرسولو؛ لذلؾ فإنيا نصرة  ومف ثمرات محبتو هلل ولمرسوؿ، وا 

لخندؽ الواحد، يجمعيـ ديف واحد، واحدة ال تتجزأ، فالمؤمنوف جعميـ اهلل تعالى في إطار األخوة والوحدة، وا
 وينصروف إليا واحد، ورسوليـ واحد، وقبمتيـ واحدة، ويجتمعوف عمى المحبة التي ىي الشؽ األوؿ 

 3وىي شرط لتحقيؽ اإليماف.

وعمى المؤمنيف أف ُيوادوا بعضيـ بعضا، ومف ىذه المودة حب المسمـ ألخيو المسمـ ما يحب لنفسو، فقد 
 عميو وسمـ:قاؿ النبي صمى اهلل 

                                                           
1
 .بتصرف 11 – 13ص والبراء، الوالء حقٌقة: سٌد الغنً، عبد 
2
 . 8 أٌة الحشر، سورة 
3
 .                                                                             بتصرف 19ص والبراء، الوالء حقٌقة: سٌد الغنً، عبد 
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  1".ال ُيْؤِمن أَحُدُكْم حتى ُيِحَب ألخيِو ما ُيِحُب ِلَنْفِسوِ " 

أما الُنصرة فيي الشؽ الثاني مف لواـز الوالء؛ فالمؤمف الذي توجب عميو نصرة اهلل تعالى ونصرة رسولو، 
عبلقة بيف تجده يفرح لفرح أخيو المؤمف ويغضب لغضبو في اهلل في كؿ زماف وأينما كاف، ىكذا كانت ال

َوالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر َواإِليَماَن ِمْن َقْبِمِيْم ُيِحبُّوَن َمْن َىاَجَر ِإَلْيِيْم َوال  المياجريف واألنصار، قاؿ تعالى: "
 .2" َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِىْم َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَمى َأْنُفِسِيْم َوَلْو َكاَن ِبِيْم َخَصاَصةٌ 

والمودة والحب في اهلل: ىي وشيجة عظيمة يمتقي عمييا المؤمنوف إلى أف يرث اهلل األرض ومف عمييا، 
عمى ذلؾ حقوؽ المسمـ عمى المسمـ وىي كثيرة أذكر منيا: النصرة والمودة والزيارة واإلكراـ،  بنىوتُ 

 3.السنةؾ مما ىو منصوص في الكتاب و والسبلـ، وحماية العرض، والمواساة وغير ذل

أما النصرة فيي واجب أخوي إيماني عمى كؿ مسمـ ألخيو المسمـ مف أي لوف أو جنس كاف، وفي أي 
َوالَِّذيَن آَووا أرض كاف، ينصره بمالو وبنفسو إذا قدر، ويذب عف عرضو، ودليؿ ذلؾ قولو تعالى:" 

 5. 4" َوَنَصُروا ُأْوَلِئَك َبْعُضُيْم َأْوِلَياُء َبْعضٍ 

وينقص فيو  ،مسمما في موضع تنتيك فيو حرمتو اً مرءاما من امرئ يخذل هلل عميو وسمـ: "ولقولو صمى ا
إال خذلو اهلل في موطن يحب فيو نصرتو، وما من امرئ ينصر مسمما في موضع ينتقص  ،من عرضو

 .6"إال نصره اهلل في موطن يحب فيو نصرتو ،فيو من عرضو وينتيك فيو من حرمتو

إلخوانو المؤمنيف: األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، والحفاظ عمى حرمات  ومف أشكاؿ نصرة المؤمف
 وأسرار إخوانو المسمميف، ونصرتيـ بالدعاء ونصرتيـ بالماؿ وبالغزو.

وأعداء المؤمنيف، فيي والء هلل  لمؤمنيف، والبراء مف أعداء اهلل ورسولواهلل ورسولو و  ويرر الباحث أف الوالءَ 
 أصمو البغض القمبي، وتنشأ عنيما أعماؿ الجوارح  صُمُو الحب القمبي، والبراءُ أ وتبري مف أعدائو،

                                                           
1
 19ح 4/67 اإلٌمان كتاب، مسلم وصحٌح. 43ح 4/79اإلٌمان كتاب فً البخاري صحٌح ،علٌه متفق 
2
 .9سورة الحشر، آية  
3
 .3689 -3687، ص8ـ، ج2006، جدة،4حميد، صالح ومجموعة مف المختصيف: موسوعة نضرة النعيـ، وكاـر األخبلؼ، دار الوسيمة ط 
4
 .74سورة األنفاؿ، آية  
5
 .بتصرف ،141ص، م،1113 القاهرة، التوفٌقٌة، المكتبة اإلسالم، فً والبراء لوالءا: سعٌد محمد القحطانً، 
6
  ، 1/31 والمسند ، 1881ح 9/497 األدب كتاب داود، أبً سنن داود، أبو 
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التي تؤيد صدؽ ذلؾ الحب أو تكذبو، باتباع الرسوؿ وطاعة أمره أو عصيانو، لذلؾ كاف اتباع الرسوؿ 
 صمى اهلل عميو وسمـ حبا هلل تعالى.

 .   1" َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحّبًا ِلمَّوِ لقولو تعالى:" 

 .  2"ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن المََّو َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكْم المَُّو َوَيْغِفْر َلُكمْ وقولو تعالى: " 

ظيار ىذه و  لو، صدؽ الوالء عبلمة عمىومحبة اهلل تعالى   صمى اهلل عميو وسمـ باتباع النبيتتأتى  حقيقةا 
 ،المبمغ عف ربو

إلسبلمي في الفصؿ بيف حقيقة األلوىية وحقيقة العبودية مف خبلؿ ذلؾ "وىكذا فإف صناعة التصور ا
جفاء كما النداء المحبب غير المنقطع بيف اهلل وعباده، فإنيا عبلقة رحمة وود وعدؿ، ليست عبلقة قسوة و 

 3.أعداء اهلل يدعي

عمى أرض الواقع، ف الوالء عقيدة، وعبادة، يجب أف تصرؼ هلل تعالى حده، والبد أف تظير أويرر الباحث 
فبل يوالي المسمـ إال المسمـ، وال يحب المسمـ إال المسمـ، وال يناصر إال المسمـ وال يظاىر إال المسمـ 
بأقوالو وأفعالو، والوالء ليس مجرد أماني أو أحبلـ في القمب، فإف لـ يخرج ىذا الحب القمبي مف حيز 

ف فيذا حب كاذب، ومواالة مزعومة قد تناقضيا القمب إلى أرض الواقع وال يتجسد أفعاال في الميادي
 األفعاؿ القبيحة، وودُّ مف يحاد اهلل ورسولو وجماعة المسمميف. 

 ال َتِجُد َقْومًا ُيْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحادَّ المََّو َوَرُسوَلُو َوَلْو َكاُنوا لقولو تعالى: "

  4".آَباَءُىم

 ذ الثاني: أشكال الوالء لمكافرين والمنافقين. المأخ

ومعاونتيـ عمى  بالحب القمبي مجالستيـ والرضى بأفعاليـ : ومف مظاىر الوالء لمكافريف والمنافقيفأوال
فكونؾ تجد إنسانا عواطفو مع الكافريف والمنافقيف ويميؿ إلييـ ويحبيـ، ويتمنى انتصارىـ، فذلؾ ، اتالمنكر 

                                                           
1
                                      .                                                                                                                            469 آٌة بقرة،ال سورة 
2
 .   34 آٌة عمران، أل سورة 
3
 .                                                                                                            بتصرف ،119ص اإلسالم، فً والبراء الوالء: سعٌد محمد القحطانً، 
4
 .11آٌة المجادلة، سورة 
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ء، فمف ماؿ قمبو إلى قوـ يعمموف المعاصي ورضَي أعماليـ كاف منيـ، وعميو مثؿ والء مف أعظـ الوال
 .وزرىـ

 لقولو تعالى: 

َل َعَمْيُكْم ِفي اْلِكتَاِب َأْن ِإَذا َسِمْعُتْم آَياِت المَِّو ُيْكَفُر ِبَيا َوُيْسَتْيزَُأ ِبَيا َفال َتْقعُ  " ُدوا َمَعُيْم َحتَّى َوَقْد َنزَّ
.                                                1" َحِديٍث َغْيرِِه ِإنَُّكْم ِإذًا ِمْثُمُيْم ِإنَّ المََّو َجاِمُع اْلُمَناِفِقيَن َواْلَكاِفِريَن ِفي َجَينََّم َجِميعاً  َيُخوُضوا ِفي

إلباحييف، أو نساف إلى ناد لمكافريف، أو الممحديف، أو اإلوتدخؿ في ذلؾ مظاىر كثيرة منيا: أف ينتسب ا
 .2الشيوانييف يحضر احتفاالتيـ أو يسمع لخطبيـ... 

أما المنافقوف الذيف أظيروا اإليماف وأبطنوا الكفر، فيـ يكنوف بوالئيـ لمكافريف مف أىؿ الكتاب، 
ويظاىرونو عمى المؤمنيف بالتأييد والنصرة، وىذا ما يحدث مف أعماؿ الكثيرة مف القادة والسياسييف 

ويدافعوف عنيـ ضد شعوبيـ، فقد بيف اهلل  ،عات مف العرب الذيف يوالوف أعداء المسمميفوأحزاب وجما
الذيف أظيروا  ،عز وجؿ مثؿ ىذه الصورة في القرآف الكريـ، في منافقي المدينة بزعامة عبد اهلل بف أبي

 ، حيث قاؿ اهلل عز وجؿ فييـ:3يرضوتحالفوا مع ييود بني الن ،وأبطنوا الكفر ،اإليماف

َلَنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوال  أََلْم َترى ِإَلى الَِّذيَن َناَفُقوا َيُقوُلوَن إِلْخَواِنِيْم الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َلِئْن ُأْخِرْجُتمْ "
ْن ُقوِتْمُتْم َلَنْنُصَرنَُّكْم َوالمَُّو َيْشَيُد ِإنَُّيْم َلكَ   .                                                         4"ناِذُبوُنِطيُع ِفيُكْم َأَحدًا َأَبدًا َواِ 

اآلية، قاؿ : ومف مظاىر الوالء إعطاء الكافريف أسرار المؤمنيف، ودليؿ ذلؾ ما جاء في سبب نزوؿ ثانيا
ُكْم َأْوِلَياَء ُتْمقُ  يا"تعالى:  . 5"َجاَءُكمْ ِباْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِبَما  وَن ِإَلْيِيمْ َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَّ

فإف سبب نزوؿ ىذه اآلية قصة حاطب بف أبي بمتعة الذي أرسؿ بكتاب إلى زعماء مكة يخبرىـ بعـز 
عمـ بذلؾ وتـ استرجاع  صمى اهلل عميو وسمـ غزوىـ، ولكف النبي صمى اهلل عميو وسمـ رسوؿ اهلل

وسية، ىي مظير مف مظاىر الوالء ألعداء األمة اإلسبلمية مف الكفار وأىؿ الكتاب مف .  فالجاس6الكتاب

                                                           
1
 .140سورة النساء، آية  
2
 .483،ص4974 وأخالقا، ثقافة هللا جند:  سعٌد حوى، 
3
 ..163-161ص 7ج، الحشر، لسورة الطبري تفسٌر 
4
 .44 أٌة الحشر سورة 
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 .        4 آٌة الممتحنة سورة 
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 .بتصرف ،449 ص ،17ج م،4994 ،4ط دمشق، الفكر، دار ، والمنهج والشرٌعة العقٌدة فً المنٌر التفسٌر: وهبة الزحٌلً، 
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الييود والنصارر، وقد تباينت أراء الفقياء في عقوبة ىذه الخيانة، وما تسببو مف أضرار جسيمة لممجتمع 
 المسمـ والدولة اإلسبلمية، فقد أصدر الفقياء أراءىـ األتية: 

 لجاسوس:اعقوبة 

عمى المسمـ إف يفشي أسرار المسمميف إلى الكفار مف الييود والنصارر، وال يمكف أف يكوف ىذا ـ رُ حْ يَ 
مسمما صادقا في إيمانو فيو يرتكب عمبل خطيرا لو عواقب وخيمة عمى الديف والوطف وما يترتب عميو 

ومحبٍة لمكفار  مف إضرار بمصمحة المسمميف. فإذا لـ يكف لممسمـ تأويؿ معقوؿ، بحيث قاـ بخدمِة مواالةٍ 
 1.ـ قتمو تعزيرا ليكوف عبرة لغيرهاألعداء، وكراىية وحقدا عمى المسمميف، فإنو يجوز لؤلما

وىكذا قد رأر الباحث أنو ال يجوز لممؤمف أف يعطي والءه لمكافر، والمنافؽ ولو كاف ذا قربى، فقد حـر 
منوف والمسمموف، لممؤمنيف، فالمؤ اهلل عمى المؤمف ذلؾ، وفرض عمينا أف نعطي والءنا هلل ولرسولو و 

 ويستدؿ عمى ذلؾ مف القرآف الكريـ: 2،يشكموف حزب اهلل

َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُيْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعْن اْلُمنَكِر  لقولو تعالى: "
الَة َوُيْؤُتوَن الزَّ   .3" َكاَة َوُيِطيُعوَن المََّو َوَرُسوَلُو ُأْوَلِئَك َسَيْرَحُمُيْم المَُّو ِإنَّ المََّو َعِزيٌز َحِكيمٌ َوُيِقيُموَن الصَّ

بيذا البياف القاطع في ىذه اآلية، التي ميزت الصفات العظيمة التي يجب إف يتصؼ بيا حزب اهلل الذي 
منيف والءه ونصرتو وتأييده، وال يجوز إلقاء وعده اهلل بالرحمة والعزة والغمبة، وىو الذي فرض عمى المؤ 

 المودة لمكافريف والمشركيف ووالءىـ ونصرتيـ.

رحميـ  -إف أئمة المذاىب األربعة أبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد  4أراء الفقياء في الجاسوس المسمـ: 
 .ال يروف كفر الجاسوس -اهلل

قتؿ. وىذا مذىب مالؾ رضي اهلل عنو، وأحد الوجييف في "الرأي األوؿ: إف المسمـ إذا صار عينا لمكفار يُ 
 مذىب أحمد وبعض أصحابو".
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"الرأي الثاني: أف المسمـ إذا صارعينا لمكفار ُيقتؿ في حالة تكرار التجسس واتخاذه عادة، وبو قاؿ عبد 
 الممؾ ابف الماجشوف مف المالكية.

ف تاب، وقاؿ مالؾ: يجتيد فيو اإلماـ"وقاؿ بعض المالكية: "يقتؿ إال أف يتوب، وقاؿ بعضيـ: يُ   .1قتؿ وا 

الرأي الثالث: أف المسمـ إذا صار عينا لمكفار ال ًيقتؿ إنما يعزره اإلماـ بما يراه: مف ضرب أو حبس.  
 . الحنبمي وابف القيـ الجوزية ،وبعض المالكية واألوزاعي

ف احتجوا بقصة حاطب وقد تقدـ ذكر وجو وقاؿ الشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحميـ اهلل : ال يقتؿ ، والفريقا
( . وانظر زاد 5/64احتجاجيـ ، ووافؽ ابف عقيؿ مف أصحاب أحمد مالكًا وأصحابو ا.ىػ زاد المعاد )

 والفريقاف احتجوا بقصة. 2/372) ( والصاـر المسموؿ941 -939/ 4( والبدائع )424-3/422المعاد )
عقيؿ مف أصحاب أحمد مالكًا وأصحابو ا.ىػ زاد المعاد ، ووافؽ ابف حاطب وقد تقدـ ذكر وجو احتجاجيـ

(5/64. )2  

 : ومف مظاىر الوالء الطاعة، فمف أطعتو فقد توليتو:ثالثا

 .3"َوَما َكاَن ِلي َعَمْيُكْم ِمْن ُسْمَطاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِليلقولو تعالى: " 

ميو وسمـ طاعة الكافريف والمنافقيف، فحري بالمسمـ أف يمتثؿ ىذا لقد نيى اهلل عز وجؿ النبي صمى اهلل ع
َوال ُتِطْع اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقيَن لقولو تعالى: "  األمر وال يقع في ىذا المحظور وال يطع الكافريف والنافقيف،

 . 4" َوَدْع َأَذاُىمْ 

 .5"من تشبو بقوم فيو منيم: ومف مظاىر الوالء التشبو: قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ: "رابعا

لتشبو بقوـ داللة عمى الوالء ليـ ومحبة أفعاليـ، واستحبابا لثقافتيـ، وىذا يعتبر فقدانا لشخصية المسمـ فا
 وذوبانا في مجتمعيـ، وىذا مخالؼ ليدي النبي صمى اهلل عميو وسمـ.

                                                           
1
، 21ـ، ج2005، المجموع في شرح الميذب، ، دار الفكر، بيروت 676اإلماـ النووي، أبي زكريا، محيي الديف يحي: المتوفى سنة  

 .123ص
2
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 ي عصرنا:ولعؿ أعظـ مظير عممي لموالء المحـر الذي يخرج صاحبو مف اإلسبلـ ف خامسا

ىو الوالء لحزب غير حزب اهلل ميما كاف نوع الحزب، واألسس التي قاـ عمييا، ما دامت ال تتمثؿ فيو 
صفات حزب اهلل وأخبلقو وأىدافو... إف العمؿ السياسي اإلسبلمي الصحيح، ىو الذي ال يعارض اإلسبلـ 

ه د. وقد وعد اهلل تعالى جن1ء..."يتبنى أىدافو وطريقتو لمثؿ ىذا يمكف أف يعطى الوال نفسو وفي الوقت
 . 2"َوَمْن َيَتَولَّ المََّو َوَرُسوَلُو َوالَِّذيَن آَمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب المَِّو ُىْم اْلَغاِلُبونَ لقولو تعالى: "  النصر والتمكيف،

 

 المأخذ الثالث: تحريم مواالة الكفار ولو كانوا أقرباء:

ف كانوا مف لقد دعا اإلسبلـ إلى نبذ العصبية القب مية الجاىمية، وأمر المؤمنيف بأال يوالوا الكفار؛ حتى وا 
أقرب المقربيف إلييـ، ولو كانوا أباءىـ أو أبناءىـ أو إخوانيـ، فقد جعؿ اإلسبلـ القرابة ليست قرابة الدـ 

نما ىي قرابة الديف في األمور الدينية.  وا 

ْخَواَنُكْم َأْوِلَياَء ِإْن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَمى اإِليَماِن َوَمْن َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَّ قاؿ تعالى: "  ِخُذوا آَباَءُكْم َواِ 
 . 3َيَتَولَُّيْم ِمْنُكْم َفُأْوَلِئَك ُىْم الظَّاِلُمونَ 

قاؿ القرطبي:" ظاىر ىذه اآلية أنيا خطاب لجميع المؤمنيف كافة، وىي باقية الحكـ إلى يوـ القيامة في 
الوالية بيف المؤمنيف والكافريف...  وخص اهلل تعالى اآلباء واإلخوة، إذ ال قرابة أقرب منيا فنفى  قطع

 .4المواالة بينيـ كما نفاىا بيف الناس... ليبيف أف القرب قرب األدياف ال قرب األبداف"

ْخَواُنُكْم َوَأْزوَ قاؿ تعالى: "  اُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَىا َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن ُقْل ِإْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َواِ 
َيْأِتَي المَُّو ِبَأْمرِِه  َكَساَدَىا َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَيا َأَحبَّ ِإَلْيُكْم ِمْن المَِّو َوَرُسوِلِو َوِجَياٍد ِفي َسِبيِمِو َفَتَربَُّصوا َحتَّى

 . 5" َقْوَم اْلَفاِسِقينَ َوالمَُّو ال َيْيِدي الْ 

ف ذلؾ مقدـ عمى قال القرطبي : "ىذه اآلية دليؿ عمى حب اهلل ورسولو، وال خبلؼ في ذلؾ بيف األمة، وا 
 .1كؿ محبوب... " وجياد في سبيمو فتربصوا" صيغتو صيغة أمر ومعناه التيديد"

                                                           
1
 بتصرف ،489ص ثقافة، هللا جند: سعٌد حوى، 
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 13 آٌة التوبة، سورة 
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5
   .                  11 آٌة التوبة، سورة 



  443 
 

أقرباء، ووصؼ متولييـ بالظالـ،  ( تحريـ مواالة الكافريف، ولو كانوا24و  2 3في ىاتيف اآليتيف )التوبة
جاء التأكيد عمى وجوب الجياد، وتفضيمو عمى كؿ ىذه المشتييات المعوقة طاعة هلل  24وفي آية 
 ورسولو.

اعمـ أف ىذه اآلية ىي تقرير الجواب الذي ذكره في اآلية األولى؛ " 24وقاؿ الرازي: آلية الثانية )التوبة 
ف ىذه البراءة  البراءة منيـ : يا رسوؿ اهلل، كيؼ يمكفوذلؾ ألف جماعة مف المؤمنيف قالوا بالكمية؟ وا 

بقاءنا  خواننا وعشيرتنا، وذىاب تجارتنا ، وىبلؾ أموالنا وخراب ديارنا ، وا  توجب انقطاعنا عف آبائنا وا 
ضائعيف ، فبيف تعالى أنو يجب تحمؿ جميع ىذه المضار الدنيوية ليبقى الديف سميما ، وذكر أنو إف 

المجاىدة في سبيؿ  عاية ىذه المصالح الدنيوية عندكـ أولى مف طاعة اهلل وطاعة رسولو ، ومفكانت ر 
  .2اهلل ، فتربصوا بما تحبوف حتى يأتي اهلل بأمره ، أي: بعقوبة عاجمة أو آجمة ، والمقصود منو الوعيد"

أي : الخارجيف عف طاعتو إلى معصيتو، وىذا أيضا تيديد،   ،3" َوالمَُّو ال َيْيِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقينَ  ثـ قاؿ: "
وىذه اآلية تدؿ عمى أنو إذا وقع التعارض بيف مصمحة واحدة مف مصالح الديف وبيف جميع ميمات الدنيا 

 .4وجب عمى المسمـ ترجيح الديف عمى الدنيا"، 

 المأخذ الرابع: تحريم مواالة الييود والنصارى:

لَُّيْم َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا اْلَيُيوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياَء َبْعُضُيْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتوَ وقاؿ تعالى:" 
 .5"ُيْم ِإنَّ المََّو ال َيْيِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن ِمْنُكْم َفِإنَُّو ِمنْ 

قاؿ ابف كثير: ينيى اهلل تبارؾ وتعالى عباده المؤمنيف عف مواالة الييود والنصارر الذيف ىـ أعداء 
 ، فقاؿ6اإلسبلـ وأىمو قاتميـ اهلل، ثـ أخبر أف بعضيـ أولياء بعض، ثـ تيدد وتوعد مف يتعاطى ذلؾ

 : تعالى
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أي يعضدىـ عمى المسمميف "فإنو منيـ" بيف تعالى أف  قاؿ القرطبي: ،1"ْن َيَتَولَُّيْم ِمْنُكْم َفِإنَُّو ِمْنُيمْ َومَ  "

 .2حكمو حكميـ؛ وىو يمنع إثبات الميراث لممسمـ مف المرتد"

نيف. وقد تيمية: فإف المؤمنيف أولياء اهلل، وبعضيـ أولياء بعض، والكفار أعداء اهلل، وأعداء المؤم فقاؿ اب
. فمف كاف مواليا 3أوجب المواالة بيف المؤمنيف، وَبيََّف أف ذلؾ مف لواـز اإليماف، ونيى عف مواالة الكفار

مف ىذه األمة لمكفار مف المشركيف أو أىؿ الكتاب ببعض أنواع المواالة، ونحوىا: مثؿ إتياف أىؿ الباطؿ، 
  4و مف الذـ والعقاب مثؿ ذلؾ.، كاف لةواتباعيـ في شيء مف مقاليـ، وفعاليـ الباطم

وقد تبيف في النصوص السابقة، ومف أقواؿ العمماء بحرمة مواالة الكافريف، وأىؿ الكتاب مف الييود 
والنصارر، بمعنى محبتيـ وتأييدىـ ونصرتيـ بالماؿ والبدف واتباع مناىجيـ والرضى بأفعاليـ بما 

عمـ.  ولقد بيف اهلل تعالى أف الييود أشد الناس يتعارض مع اإلسبلـ، فيذا ال خبلؼ عميو عند أىؿ ال
عداوة لممؤمنيف ثـ الذيف أشركوا فيـ يحاربوف ديف اهلل تعالى ويبغضوف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، 

 . 5"َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ِلمَِّذيَن آَمُنوا اْلَيُيوَد َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا " قاؿ اهلل عز وجؿ:

الييود والذيف أشركوا لممسمميف متأصمة في قموب ىؤالء والحرب حرب عقيدة،  ويرر الباحث أف عداوة 
ميما ظير منيـ مف شيء مف ُوٍد، ولطؼ في  وىـ يتربصوف باإلسبلـ الدوائر ويرمونو عف قوس واحدة،

ب، وما الحروب الدائرة المعاممة، وبشاشة في المقابمة أحيانا، فأصؿ العداوة في قموبيـ، ولف تنتيي الحر 
اليوـ، فإف أغمَبيا في ببلد المسمميف بالتآمر الدولي تحت عنواف الحرب عمى اإلرىاب، وذلؾ حقد وكراىية 
لئلسبلـ، ولف يتبلشى ىذا البغض إال بالقضاء عمى ديف اإلسبلـ والمسمميف بزعميـ، وما جيء بمشروع 

يوية اإلسبلمية وتشويو اليوية العربية لعرب الداخؿ، الخدمة المدنية إال مف ىذا القبيؿ مف أجؿ مسخ ال
 .6"َوَلْن َتْرَضى َعْنَك اْلَيُيوُد َوال النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِممََّتُيمْ وصدؽ اهلل لعظيـ إذ يقوؿ: " 

ومف ينتسبوف لئلسبلـ يسارعوف في مواالة الييود والنصارر  دينناومف العجيب أف ترر مف أبناء 
لييـ عمى حساب أمتيـ ومجتمعاتيـ اإلسبلمية، ولكف الطامة الكبرر حيف يتشرب ىؤالء حب ويتوددوف إ
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ف تعارضت مع  الييود والنصارر، ويصؿ اإلعجاب بيـ حد الجنوف باتباعيـ وقبوؿ مواقفيـ وآرائيـ حتى وا 
 القرآف الكريـ وىدي النبي صمى اهلل عميو وسمـ الكريـ.

يود والنصارر مف دوف المؤمنيف فإنو منيـ، مف أىؿ دينيـ وممتيـ. فإنو قاؿ اإلماـ الطبري: ومف تولى الي
ذا رضيو ورضي دينو فقد عادر ما خالفو  ال يتولى متوؿ أحد إال وىو بو وبدينو وما ىو عميو راض. وا 

 .1وسخطو وصار حكمو حكمو

 . 2" ِإنَُّو ِمْنُيمْ َوَمْن َيَتَولَُّيْم ِمْنُكْم فَ وقاؿ ابف حـز الظاىري: صح أف قوؿ اهلل تعالى:" 

 .3"فإنو عمى ظاىره بأنو كافر مف جممة الكفار، وىذا حؽ ال يختمؼ فيو اثناف مف المسمميف..."

 أما حكم الوالء لمكفار والمشركين فيو عمى التحريم:

ما قمب والؤ فؤلنو ال يجتمع نقيضاف لممسمـ في قمبو، فإما قمب مسمـ وال ه ؤ ه هلل ولرسولو ولممؤمنيف، وا 
مشيطاف ولمكافريف والمشركيف والمنافقيف والطواغيت، فيتوجب عمى المسمـ أف يحذر تمؾ المزالؽ، وقد ل

َوَرُسوُلُو ِإنََّما َوِليُُّكْم المَُّو  حصر اهلل تعالى المواالة التي يجب أف يكوف عمييا المسمـ، حيث قاؿ تعالى: "
. "فبمقتضى ىذه اآلية تخرج أية مواالة غير المؤمنيف 4" َم الظَّاِلِمينَ ِإنَّ المََّو ال َيْيِدي اْلَقوْ  َوالَِّذيَن آَمُنوا

عف ىذا اإلطار الرباني الذي جعمو اهلل تعالى حصريا لممؤمنيف، فمف جعؿ والءه لغير المؤمنيف مف الكفار 
 والمشركيف والممحديف وغيرىـ ممف عادر اهلل ورسولو والمؤمنيف فقد خرج عف أمر اهلل وعرَّض نفسة
لميبلؾ، ...فإف مف فعؿ ذلؾ فميس مف اهلل في شيء، فيو ليس عمى منيج اهلل وال عمى منيج رسولو 

 . 5صمى اهلل عميو وسمـ، وىو عمى خطر الشرؾ، وأوشؾ أف يخرج مف دائرة اإلسبلـ"

روف إلييـ قاؿ الحافظ ابف كثير: "نيى اهلل تعالى عباده المؤمنيف أف يوالوا الكافريف، وأف يتخذوىـ أولياء يس
 .7" َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفَمْيَس ِمْن المَِّو ِفي َشْيءٍ  "، فقاؿ تعالى: 6بالمودة مف دوف المؤمنيف، ثـ توعد ذلؾ"
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مف  51لمعنى اآلية  يؤكد اهلل تعالى نييو بيذه اآليةو  .1"أي مف يرتكب نيي اهلل في ىذا فقد برئ مف اهلل" 
، "أي لمف خاؼ في 2"ِإالَّ َأْن َتتَُّقوا ِمْنُيْم ُتَقاةً  وقولو تعالى: " افريف.سورة آؿ عمراف مف حرمة مواالة الك

 .3بعض البمداف مف شرىـ فمو أف يتقييـ بظاىره ال بباطنو ونيتو"
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 عمى درجات: وىي، ولو كانوا أقرباء المطمب الخامس: أحكام مواالة الكفار

 ؾ حسب شكؿ مواالة المؤمف لمكافريف األتية:لقد حدد الفقياء األحكاـ الشرعية عمى ضربيف، وذل

 المواالة مطمقة:

عانتيـ بالماؿ والبدف و و  مف نواقض اإلسبلـ أوال: وىذا الرأي كفر صريح: وىو بمعنى الدفاع عف الكفار وا 
 .1ومودتيـ باألقواؿ واألفعاؿ

قرار تشري عو لمناس مف عند نفسو، ثانيا: مف نواقض االسبلـ: " فإف مواالة الحاكـ بغير ما أنزؿ اهلل، وا 
وتحميمو وتحريمو ما لـ يأذف بو اهلل مناقضة لمشيادة بأف اهلل ىو اإللو الذي تُأليوُ القموب بالحب والتعظيـ 

رسوؿ اهلل الُمطاع فيما أمر ونيى عنو وزجر لو فيـ  اً والطاعة واالنقياد، ومناقضة لمشيادة بأف محمد
 الوجود والتشريع...                                                                                                  الناس ىذا لما بقي لطاغية في األرض حؽ 

 .2"َوَمْن َيَتَولَُّيْم ِمْنُكْم َفِإنَُّو ِمْنُيْم ِإنَّ المََّو ال َيْيِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ  والدليؿ قولو تعالى: "

ف أ" بّيف اهلل فإنو منيم" أي يعضدىـ عمى المسمميف " ومن يتوليم منكماإلسبلـ: " رابعا: ومف نواقض
، ثـ ىذا الحكـ باٍؽ بيّ حكمو كحكميـ وىو يمنع إثبات الميراث لممسمـ مف المرتد وكاف الذي توالىـ ابف أُ 

خالؼ اهلل  إلى يوـ القيامة في قطع المواالة... " ومف يتوليـ منكـ فإنو منيـ" شرط وجوب، أي ألنو
ورسولو كما خالفوا ووجبت معاداتو كما وجبت معاداتيـ، ووجبت لو النار كما وجبت ليـ، فصار منيـ أي 

 .3مف أصحابيـ"

نو مف جممتيـ، وأنو مف عدادىـ، إ" أي  َوَمْن َيَتَولَُّيْم ِمْنُكْم َفِإنَُّو ِمْنُيْم ِإنَّ المََّو ال َيْيِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ  "
إن اهلل ال و وعيد شديد فإف المعصية الموجبة لمكفر ىي التي قد بمغت إلى غاية ليس وراءىا غاية. " وى

" تعميؿ لمجممة التي قبميا: إي إف وقوعيـ بالكفر ىو بسبب عدـ ىدايتو سبحانو لمف ييدي القوم الظالمين
 .  4ظمـ نفسو بما يوجب الكفر لمف يوالي الكافريف"

َلى المَِّو اْلَمِصيرُ لو تعالى: " كثير: في قو  بفقاؿ ا  .5"ِإالَّ َأْن َتتَُّقوا ِمْنُيْم ُتَقاًة َوُيَحذُِّرُكْم المَُّو َنْفَسُو َواِ 

                                                           
1
 .11ص الم،اإلس فً الوالء: الرحٌم عبد خلٌل، 
2
 .94 آٌة المائدة، سورة 
3
 .494،ص6ج\ 6-9ج القرآن، ألحكام الجامع: هللا عبد أبً محمد القرطبً، 
4
 .181 ص/ 4م،ج1117 الرٌاض، ،4ط للنشر، العصرٌة الشركة القدٌر، فتح: محمد الشوكانً، 
5
 .18  آٌة عمران، أل 



  448 
 

وعادر  ،هء"أف يتقييـ بظاىره ال بباطنو. ويحذركـ نقمتو في مخالفتو، وسطوتو وعذابو لمف والى أعدا
 .1أولياءه"

 لمسمميف في غزةياف عمماء األمة في مظاىرة الييود عمى اب
مف الخيانات عمى المسمميف  مظاىرة الكفارعمى أف  المعاصريف مف عمماء المسمميف 102أجمع 

الصريحة التي مرت عمى األمة عبر التاريخ، وقد اتفؽ العمماء كفر وردة عف اإلسبلـ، وقد عدىا محمد 
 ؽ عمييا.رحمو اهلل تعالى الناقض الثامف مف نواقض اإلسبلـ العشرة المتفبف عبد 

 ومن بينيم فتاوى ىذه الكوكبة الفاضمة:

وقد أجمع عمماء اإلسبلـ عمى أف مف "(:1/274مجموع فتاويو ) قاؿ العبلمة عبدالعزيز بف باز رحمو اهلل
 .ظاىر الكفار عمى المسمميف وساعدىـ عمييـ بأي نوع مف المساعدة فيو كافر مثميـ" اىػ

بياف إلى األمة المصرية ) في فتور لو طويمة بعنواف (137-126كممة حؽ ) وقاؿ العبلمة أحمد شاكر
لى األمة العربية واإلسبلمية عامة في بياف حكـ التعاوف مع اإلنجميز والفرنسييف أثناء عدوانيـ  (خاصة وا 

عمى المسمميف: " أما التعاوف مع اإلنجميز، بأي نوع مف أنواع التعاوف، قّؿ أو كثر، فيو الرّدة الجامحة، 
الّصراح، ال يقبؿ فيو اعتذار، وال ينفع معو تأوؿ، وال ينجي مف حكمو عصبية حمقاء، وال سياسة  والكفر

أفراد أو حكومات أو زعماء، كميـ في الكفر والردة  ، سواء أكاف ذلؾ مفالنفاؽ خرقاء، وال مجاممة ىي
سواء، إال مف جيؿ وأخطأ، ثـ استدرؾ أمره فتاب وأخذ سبيؿ المؤمنيف، فأولئؾ عسى اهلل أف يتوب عمييـ، 

 ػإف أخمصوا هلل، ال لمسياسة وال لمناس" ا.ى

السعودية ورئيس المجمع وقاؿ العبلمة عبد اهلل بف حميد رئيس مجمس القضاء األعمى بالمممكة العربية 
وأما التولي: فيو إكراميـ، والثناء عمييـ، والنصرة " (:479/  15الدرر السنية ) الفقيي رحمو اهلل تعالى

ليـ والمعاونة عمى المسمميف، والمعاشرة، وعدـ البراءة منيـ ظاىرًا، فيذا ردة مف فاعمو، يجب أف تجرر 
جماع األئمة المقتدر بيـ" ا.ىػعميو أحكاـ المرتديف، كما دؿ عمى ذلؾ الكت  .اب والسنة وا 

 
، العاـ السابع عشر، الصفحة 846بمجمة الفتح العدد ) وىذه فتور لجنة الفتور بالجامع األزىر وقد نشرت

وجاء فييا: ".. ال شؾ أف بذؿ المعونة ليؤالء؛ وتيسير الوسائؿ التي تساعدىـ عمى تحقيؽ  (.العاشرة
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لمسمميف، وتبديد شمميـ، ومحو دولتيـ؛ أعظـ إثما؛ وأكبر ضررا مف مجرد غاياتيـ التي فييا إذالؿ ا
مواالتيـ.. وأشد عداوة مف المتظاىريف بالعداوة لئلسبلـ والمسمميف.. والذي يستبيح شيئا مف ىذا بعد أف 

و، استباف لو حكـ اهلل فيو يكوف مرتدا عف ديف اإلسبلـ ،فيفرؽ بينو وبيف زوجو، ويحـر عمييا االتصاؿ ب
 .وال ُيصمَّى عميو، وال يدفف في مقابر المسمميف.." ا.ىػ

بمجمة األزىر بالمجمد الثاني والثبلثيف الجزآف ) ىػ أصدر األزىر بيانا نشر1380وفي ربيع األوؿ عاـ 
بتوقيع شيخ األزىر العبلمة محمود شمتوت: "فمئف حاوؿ إنساف أف يمد يده لفئة ((263الثالث والرابع )ص

االستعمار لتكوف جسرا لو؛ يعبر عميو إلى غاياتو، ويمج منو إلى أىدافو، لو حاوؿ إنساف  باغية يضعيا
 .ا.ىػ 1ذلؾ لكاف عمُمو ىو الخروج عمى الديف بعينو"

 وىكذا فالوالء لمكفار والمشركيف مف نواقض ال إلو إال اهلل:

اهلل تقتضي أف يوالي المسمـ أتباعيا  إذ أف ال إلو إال اهلل عقيدة وعبادة يتعبد المسمـ لو بيا، فبل إلو إال
 ومعتنقييا، ويعادي مف عاداىا.

يقوؿ محمد قطب: " وقد أباح اهلل لممسمميف في حالة االستضعاؼ أال يظيروا العداوة ألعدائيـ، ولكنو لـ 
 .2يبح ليـ قط مواالتيـ... فعدـ إظيار العداوة شيء، ومواالتيـ شيء آخر"

ور الشيادتيف، مواالة الكفار وأىؿ النفاؽ، وكراىية أىؿ اإليماف ويقوؿ سعيد حور: مما ينقض دع
 َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا اْلَيُيوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياَء َبْعُضُيْم َأْوِلَياء" ، لقولو تعالى:3والتوحيد

 .4" َبْعضٍ  

بالمساف وتصديقا بالقمب، ىكذا كاف يفعؿ  وقد كاف رمز الدخوؿ في اإلسبلـ اإلقرار بالشيادتيف نطقا
الداخؿ في اإلسبلـ بطمب مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، فيوالي رسوؿ اهلل صمى هلل عميو وسمـ، 
ويعادي مف عادر اهلل ورسولو صمى اهلل عميو وسمـ، وأما مواالة أعداء اهلل ورسمو حبا ليـ، ومحاربة لديف 

 ليـ، فيذا الفعؿ يعد نقضا لمشيادتيف، وخروجا مف دائرة اإلسبلـ وممتو.اإلسبلـ وحممة لوائو كراىية 
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 مواالة غير المطمقة: أما حكم ال

أوال: فيي كبيرة مف الكبائر، وىي المصانعة والمداىنة لمكفار لغرض دنيوي مع سبلمة االعتقاد وعدـ 
 إضمار نية الكفر والردة كما حصؿ مع حاطب بف أبي بمتعة رضي اهلل عنو.

وىذا تقسيـ وارد عند كثير مف العمماء منيـ: القرطبي، وابف العربي، وحمد بف عتيؽ، وأيد ىذا االتجاه 
 .      1محماس الجمعود، ومحمد القحطاني

 وصالح بف حميد ومجموعة مف المختصيف وابف تيمية رحمو اهلل وغيرىـ.

َن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا اْلَيُيوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياَء َبْعُضُيْم َيا َأيَُّيا الَِّذي"ثانيا: وقاؿ ابف تيمية رحمو اهلل: "فدؿ 
 .2" َأْوِلَياء َبْعضٍ 

عمى أف اإليماف المذكور ينفي اتخاذىـ أولياء ويضاده، وال يجتمع اإليماف واتخاذىـ أولياء في القمب،  
، وأخبر ىنا أف كافرايكوف  ودؿ عمى ذلؾ مف اتخذىـ أولياء، فإنو أخبر في تمؾ اآليات أف متولييـ

 .3متولييـ ىو منيـ، فالقرآف يصدؽ بعضو بعضا"

وبعد أف خُمص الباحث إلى أف الخدمة المدنية مف خبلؿ سياسة الدمج والصير الثقافي تيدؼ إلى تشويو 
حبلؿ مكانيا اليوية  اليوية الفمسطينية وقد تمغييا، وتؤدي إلى سحؽ الوالء الوطني الفمسطيني، وا 

شاروف في األسرلة والوالء لمدولة الييودية، وذلؾ وفؽ ما جاء في خطاب الدولة الييودية لو ائيمية اإلسر 
 وبناء عمى ما يمي: 4في المؤتمر القومي.ـ 2003مؤتمر ىرتسميا عاـ 

 يستنتج الباحث ما يمي:

ولمدولة" التي  إف قانوف الخدمة الوطنية ينص عمى أف الخدمة الوطنية المدنية، "ىي خدمة لمجميور -أوال
ىي دولة ييودية كما جاء في دستورىا األساس، أي أف الخدمة المدنية ستفضي بفمسطينيي الداخؿ إلى 

 الوالء لمدولة الييودية.
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وأنو تبيف في بنود لجنة لبيد وما ينص عمى تشجيع الحكومة لتوسيع الخدمة المدنية لتشمؿ الخدمة  -ب
                 العسكرية.                          

وقد ثبت أف قانوف الخدمة الوطنية المدنية الذي تبنى كؿ ما أوصت بو لجنة عبري األمنية  -ج
 وتوصياتيا التي خرجت مف رحـ المؤسسة األمنية.

وما صرح بو القادة اإلسرائيميوف أمثاؿ موشيو أرينس وزير الدفاع السابؽ مف مطالبتو بفرض الخدمة  -ت
الداخؿ، وكذلؾ ما قالو شاروف أنو يؤيد فرض الخدمة العسكرية عمى العرب في  العسكرية عمى عرب

 إسرائيؿ.

وبعد ترسيخ مفيوـ والء فمسطينيي الداخؿ لمدولة الييودية، سيتحوؿ الفمسطيني بيذا الوالء الجديد إلى 
 . "تغيير في ىويتو ليصبح كما تريده المؤسسة اإلسرائيمية " عربي إسرائيمي

 ا تبّيف مف األدلة الشرعية ومف أقواؿ العمماء والمفسريف في قضية الوالء والمواالة ما يمي: وبناء عمى م

أف الوالء هلل ولرسولو ولممؤمنيف مف أسس ومقتضيات اإليماف ومف فروضو، ومف موجبات األخوة 
 اإليمانية بيف المسمميف.

و كانوا ذوي قربى، وعمى حرمة مواالة الييود وقد اتفؽ العمماء فيما ُذكر آنفا عمى حرمة مواالة الكافريف ول
 والنصارر ومظاىرتيـ عمى المؤمنيف بالمعونة البدنية والمالية.

ف كاف الفعؿ في ظاىره مباح، ولكف ُيتوصؿ بو إلى محـر فإنو يصير محرما كذلؾ.  ويرر الباحث أنو وا 
مف خبلؿ قانوف  المدنية كما تبيفف الخدمة فإ يجب النظر إلى ما سيؤوؿ إليو ىذا لفعؿ، بناء عميولذلؾ 

 مف في نياية المطاؼتيدؼ إليو  وما لجنة لبيد،و لجنة عبري  نصوص وما ورد في ،الخدمة المدنية
وتحتؿ أراضييـ وتعتدي عمى الفمسطينييف،  تدي عمىالتي تع ،الييودية مدولةل فمسطينيي الداخؿ مواالة

 ،ونصرتيا ،اومعاونتي ،امظاىرتي ، فإفيني مف أرضووقد شردت الشعب الفمسط ،وتيدـ بيوتيـ ،مقدساتيـ
الخدمة  يحـر االنخراط في لذلؾ ؛مناقضة لموالء هلل ولرسولو ولممؤمنيف ،وقضاياىـ المسمميفعمى ا وتأييدى
الردة عف  حد تصؿ إلىقد ، و شرعا، وىي كبيرة مف الكبائر في الحد األدنى كما بينو العمماء المدنية

 اإلسبلـ.
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 إسرائيل في دولة ثاني: االنعكاسات السمبية الخطيرة الداخمية لمخدمة المدنيةالمبحث ال
 في المجاالت التالية: عمى فمسطينيي الداخل

 في المجاؿ الديني: -ا

أما االنعكاسات السمبية الخطيرة في المجاؿ الديني فيي تتمثؿ في التنازالت عف الثوابت الدينية التي 
 دنية، وذلؾ في الجانب العقدي، والجانب التعبدي، والجانب الفكري.ُتحدثيا الخدمة الوطنية الم

أما في الجانب العقدي: "ليس ىناؾ مف نسب أعمى أعظـ وأرفع وأشرؼ مف االنتساب لؤلمة  -اوال
اإلسبلمية، ألنو االنتساب إلى األنبياء والرسؿ عمييـ السبلـ، ثـ ىو االنتساب لسيد الرسؿ عمييـ السبلـ 

 عميو وسمـ، وىو االنتماء لئلسبلـ وأىمو، أي انتماء أعظـ مف االنتماء لديف اهلل عز محمد صمى اهلل
 .1وجؿ"

فالمصطمحات الصييونية والعممانية ستطغى عمى الدورات المختمطة التعميمية، والتثقيفية مف قبؿ األجساـ  
عمى المبادئ غير المعمنة  المشغمة، وذلؾ وفؽ السياسة المعدة مف قبؿ مديرية الخدمة المدنية المرتكزة

، وغيرىا العاممة ضمف مديرية وجمعية شموميت رسمينا وتنفيذىا مف قبؿ تمؾ األجساـ كجمعية أفاؽ
الخدمة المدنية ووفؽ السياسات التثقيفية، وتـ التصريح عف أىداؼ ىذه السياسية مف قبؿ القادة والمفكريف 

سابؽ بقولو: "عمى أنو يجب صير كؿ المجتمع في اإلسرائيمييف، أمثاؿ عامي أيموف رئيس الشباؾ ال
، وما جاء في وثيقة مركز دراسات القدس في معرض الوثيقة البحثية التي تحدثت عف دمج 2إسرائيؿ"

وذلؾ بإضعاؼ  ؛المجتمع العربي في الثقافة العامة اإلسرائيمية فإف ىذا الدمج وىذا الصير سينعكساف سمبا
وصؿ إلى استبدالو بالوالء لغيرىا تحديدا لمدولة الييودية، وىذا ينافي العقيدة  االنتماء لؤلمة اإلسبلمية؛ بؿ

 اإلسبلمية.

ومع سير البرامج التثقيفية التابعة لؤلجساـ المشغمة في الخدمة المدنية التي تيدؼ إلى الوصوؿ إلى  -ثانيا
ليس فقط في االنتماء  الصير الثقافي واالجتماعي، وستتكوف عناصر قد انصيرت تدير ظيرىا لمجتمعيا

الديني والقومي، بؿ ستتحوؿ عيوف تجسس عمى أبناء شعبيـ خدمة لمدولة الييودية، فتخرج عف أمتيا  
 اإلسبلمية وىذا يتنافى والعقيدة اإلسبلمية.

                                                           
1
 .419 ص  ،4ج م،1117، 1ط القاهرة، السالم، دار اإلسالمٌة العقائد: سعٌد حوى، 
2
 http://wwwalgabha. Org//?i=34477 بتصرف 



  413 
 

والدالئؿ كثيرة في الكتاب والسنة النبوية الشريفة، التي ترفع مف شرؼ االنتساب لؤلمة اإلسبلمية، ،  -ا
 منيا ما يمي:ونعرض 

ُتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدونِ  "قاؿ تعالى:   .1"ِإنَّ َىِذِه ُأمَّ

ُتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاتَُّقونِ  "وقاؿ تعالى:  نَّ َىِذِه ُأمَّ  .2" َواِ 

 .3" وُنوا ُشَيَداَء َعَمى النَّاسِ َوَكَذِلَك َجَعْمَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا ِلَتكُ  وقاؿ تعالى: "

 أمة وسطا: أي أمة عداًل اصطفاىا اهلل عز وجؿ، ورفعيا فوؽ األمـ لتشيد عمييـ يوـ القيامة.  

 .4"مَّوِ ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس تَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَيْوَن َعْن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالوقاؿ تعالى: "

 وقد وردت أحاديث كثيرة تدلؿ عمى فضؿ االنتساب لؤلمة اإلسبلمية، منيا: -ب

أو سبعمائة -ليَدُخمنَّ الجنة من أمتي سبعون ألفاعف سيؿ ابف سعد قاؿ: قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ: "
 ِسماطين آخٌذ بعضيم ببعض، حتى يدخل أوليم وآخرىم الجنة ووجوىيم عمى صورة القمر  -ألف 

 .5"مة البدرلي

عف ابف مسعود رضي اهلل عنو، قاؿ: كنا مع النبي صمى اهلل عميو وسمـ في قّبة نحو مف أربعيف، فقاؿ: 
أترضون أن تكونوا ربع أىل الجنة؟" قمنا نعم، قال:" أترضون أن تكونوا ثمث أىل الجنة؟ قمنا نعم، قال: 

يا إال نفس مسممة، وما أنتم في أىل "أترضون أن تكونوا نصف أىل الجنة، وذلك: أن الجنة ال يدخم
 . 6"الشرك إال كالشعرة البيضاء في جمد الثور األبيض، أو كالشعرة السوداء في جمد الثور األحمر

"بشر ىذه األئمة، وعف كعب رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: بشر ىذه األمة وروي: 
 . 7"أىل اآلخرة لمدنيا، لم يكن لو في اآلخرة من نصيب بالسنا والّنصر والتمكين، ومن عمل منيم عمل
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ويرر الباحث أف ىذه اآليات واألحاديث الصحيحة قد دلمت عمى وحدة األمة اإلسبلمية في االنتساب 
إلييا، وما أعده اهلل تعالى ليا مف النعيـ المقيـ في الجنة، بعد أف وعدىا بالنصر والتمكيف في الحياة 

المكانة عنده سبحانو وتعالى حيث جعميا الشاىدة عمى سائر األمـ يوـ القيامة، ىذا لمف الدنيا، وأف لؤلمة 
ثبت عمى العقيدة الصحيحة، وبقي عمى انتمائو ووالءه لدينو وألمتو، ولـ يبدؿ و لـ يغير في دينو وعقيدتو 

وؿ اهلل صمى اهلل ف حوض رسعلغير اهلل ورسولو والمؤمنيف، أما الذي بدؿ وغير ستذوده المبلئكة  ووالء
عميو وسمـ، وىنا يكمف الخطر في الخدمة المدنية التي مف أىدافيا تغيير الوالء واالنتماء لغير ديف اهلل 

 تعالى، وتغيير  في كؿ مكونات اليوية لفمسطينيي الداخؿ.

أف الخدمة الوطنية المدنية ستفضي إلى الخدمة العسكرية، وقد ورد في توصيات لجنة عبري، عمى -ج
أنيا تفضؿ الخدمة العسكرية، وىذه التوصيات مكتوبة بأقبلـ العسكرييف. وىذا مخالؼ لمعقيدة اإلسبلمية، 

 .1" َوَمْن َيَتَولَُّيْم ِمْنُكْم َفِإنَُّو ِمْنُيْم ِإنَّ المََّو ال َيْيِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ  كما بيف الباحث أنفا، لقولو تعالى: "
 في المجاؿ السياسي: -2

 ثمة انعكاسات خطيرة لمخدمة المدنية في المجاؿ السياسي فيي تتمثؿ في:

 غرس المبادئ الفردية: -أوال

عمؿ عمى االستقطاب الفردي، ثـ غرس المبادئ الفردانية الشخصية توذلؾ مف خبلؿ ىذه السياسات التي 
قض موروثيـ الديني، والمصمحية، وذلؾ بإدخاؿ مصطمحات، ومفاىيـ جديدة في عقمية الخادميف التي تنا

والتاريخي والحضاري الجمعي والجماعي، وجمود في التضامف النضالي في القضايا السياسية التي تخص 
فمسطينيي الداخؿ ككؿ، وُيطمب مف الخادميف عدـ العمؿ في المجاالت السياسية، وبالذات المعارضة 

مف أجؿ إحقاؽ الحؽ لقضاياه السياسية  لسياسات الدولة الييودية، وَسَيتكوَّف جيؿ سيتصادـ مع النضاؿ
 المشروعة القومية والوطنية، واالجتماعية.

أما ىؤالء الخادموف المتطوعوف الشباب، والفتيات في مؤسسات الدولة، والموقعوف عمى الخدمة المدنية، 
قيـ فإنيـ يوقعوف عمى ييودية الدولة عمى أنيا دولة الشعب الييودي، أي أنيـ يوقعوا عمى نسؼ حقو 

 الشرعية في ىذه األرض، وسيتحولوف إلى مياجريف، أو الجئيف ال يممكوف أي حقوؽ جماعية، 
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مف أىداؼ الخدمة الوطنية المدنية، ومف خبلؿ دمج المجتمع العربي بشكؿ تدريجي في المجتمع 
سرائيمية، ي سيؤدي إلى خمؽ شخصية جديدة تقـو عمى التبعية والوالء المطمؽ لممؤسسة اإلذاإلسرائيمي، ال

 وتعزيز اليوّية اإلسرائيمية في صفوؼ أبناء الجيؿ الجديد عمى حساب اليوية اإلسبلمية القومية الوطنية.

لى تحويؿ قضية فمسطينيي الداخؿ إلى قضية داخمية فردية و   شأف إسرائيمي، فتصبح معاناة الفمسطينييف ا 
 في الداخؿ معاناة فردية.

 يتـ ذلؾ:إلغاء حؽ عودة البلجئيف وس-ثانيا

كما يراه الباحث حيث إف اإلنخراط في الخدمة المدنية ىو بمثابة اعتراؼ بييودية الدولة، أي أف إسرائيؿ 
دولة وأرضا ممؾ الشعب الييودي التوراتي، الذي عاد ليبني دولتو، ليحقؽ آمالو فييا ولو الحؽ بتقرير 

إسرائيؿ، الذي ينص عمى أف إسرائيؿ  مصيره عمى أرضو، وىذا مف قوانيف األساس في وثيقة قياـ دولة
عمار دولتو، وبذلؾ يسقط الخادموف و دولة ييودية ديموقراطية ،  الشعب الييودي مدعو لممشاركة وبناء وا 

حقيـ الشرعي والتاريخي ألرضيـ وديارىـ التي أقرتيا المواثيؽ الدولية بما فييا مجمس األمف في قراره رقـ 
 وبذلؾ ُيمغوف ضمنا حؽ عودة البلجئيف الميجريف. القاضي بحؽ عودة البلجئيف، 194

وبتنازؿ الخادموف عف حقيـ الشرعي الجمعي والدولي عمى أنيـ أصحاب وُمبّلؾ أرض فمسطيف، ويعد 
ىذا األمر جد خطير مف فمسطينيي الداخؿ ممف ثبتوا عمى أرضيـ، واآلف يتنازلوف عف حقيـ بمحض 

ف رعايا الدولة، فسيبدلوف حقيـ بالوالء، مف أجؿ البقاء في الدولة إرادتيـ، ليصبحوا مواطنيف إسرائيمييف م
 الييودية، كمياجريف مستجديف مف غير الييود، فممدولة اإلسرائيمية الحؽ بطردىـ متي شاءت.

، في فرض الخدمة : أف فمسطينيي الداخؿ يواجيوف نوعيف مف التحديات1ويرر الباحث مجدي طو
 المدنية:

 التحدي األوؿ:

وؾ السياسي اإلسرائيمي الذي ال تستند فيو الحقوؽ إلى المواطنة مقارنة باألنظمة الديمقراطية في دوؿ السم
 العالـ، ولكف في حالة إسرائيؿ تستند إلى مركبيف:

المركب األوؿ: تستند الحقوؽ إلى المواطنة بشرط االنتماء لمجموعة األغمبية )الييودية(، في واجبات 
 ة.تحددىا المؤسسة الرسمي

المركب الثاني مف التحديات: منطمؽ توجو سياسة المؤسسة اإلسرائيمية في التعامؿ مع فمسطينيي الداخؿ 
مف خبلؿ األيديولوجية السياسية، حيث تسعي لخمؽ واقع جديد خارج إطار المنظومة الديمقراطية، لشرعنة 
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لواجبات واالستحقاقات في قانوف سياسات القمع واالقصاء والتمييز، مف أجؿ تقنيف نظرية الحقوؽ مقابؿ ا
 مشروع الخدمة المدنية. 

أما التحدي الثاني: ىو الجانب العممي في تطبيؽ "نظرية الحقوؽ مقابؿ الواجبات" في قانوف الخدمة 
الوطنية المدنية، الذي يستيدؼ سحؽ اليوية الوطنية الفمسطينية، وتشويو االنتماء الوطني والقضاء عمى 

 التي تشكؿ مصدر إزعاج لممؤسسة اإلسرائيمية.  رموز الوعي القومي

يي فئة الشباب كما حددىا قانوف الخدمة المدنية، التي ىي أمؿ المجتمع ومستقبمو فأما الفئة المستيدفة 
 1الواعد.

أما تصفية القضية الفمسطينية: كما يراىا الباحث، فإف المؤسسة اإلسرائيمية تواصؿ الميؿ بالنيار ببل كمؿ 
وال تدخر جيدًا وال وسيمة إال وتسخرىا في تصفية القضية الفمسطينية، سمما كانت أو حربا؛ لذلؾ  وال ممؿ،

فإف مشروع الخدمة الوطنية المدنية يعتبر مف جممة تمؾ المخططات، فيذا المشروع الذي ظاىره يتحدث 
بؿ ىذه المساواة في عف حقوؽ يأخذىا الخادموف مقابؿ واجبات واستحقاقات يدفعيا لمدولة، فيي تيدؼ مقا

الرافضيف لمخدمة الثابتيف  الحقوؽ  إلى سمخ شريحة كبيرة مف فمسطينيي الداخؿ عف فمسطينيي الداخؿ
عمى أرضيـ، ثـ  تتفرغ المؤسسة اإلسرائيمية يف مداصوالالفمسطيني  ألمتيـ وشعبيـ عمى والئيـ وانتمائيـ 

ي الخارج )الشتات(، بخطة أخرر كالتعويض المالي لمتفرد بالجزء اآلخر بالشعب الفمسطيني في الداخؿ وف
والتوطيف في دوؿ الجوار وقد بحثت مثؿ ىذه القضايا، وبطريقة التجزئة والتشتيت والتفرقة، والتفرد، 

 والتعويض، ليتسنى ليا تصفية القضية الفمسطينية عمى مراحؿ مف خبلؿ النفس الطويؿ. 

 في المجاؿ التربوي: -3

طيرة في المجاؿ التربوي: كما يراىا الباحث إذ أف أحداث انتفاضة األقصى عاـ ىناؾ انعكاسات سمبية خ
ذا باألجياؿ 2000 ـ، قد كشفت الفشؿ الكبير لممنظومة في البرامج المدرسية طواؿ ستيف عاما، وا 

المتعاقبة في الداخؿ الفمسطيني ما تزاؿ تحمؿ في قموبيا ووجدانيا االنتماء لمديف، ولقضاياىا الوطنية 
الذي أطمقو في مؤتمر ىرتسميا أف الحؿ ىو الخدمة  ،ـ 2003القومية؛ لذلؾ تـ تبني مقترح شاروف عاـ و 

المدنية، أي دمج العرب الفمسطينييف في الداخؿ بالخدمة المدنية، ووضع مشروع الخدمة المدنية بيف يدي 
خدمة الوطنية المدنية، ويتـ المجنة األمنية التي يترأسيا الجنراؿ عبري، لتخرج عمينا بمقترح قانوف ال

 ـ. 2014الموافقة عميو في أذار عاـ 

الذي مف خبللو سيتـ تغيير الوالء باعتماد برمجة تربوية وتثقيفية مدروسة مف قبؿ المختصيف في مديرية 
الخدمة الوطنية والمدنية، كما اصطمح عميو عامي أيموف بالصير لكؿ المجتمع في إسرائيؿ. فاألجساـ 

ف جمعيات ومراكز ومؤسسات التي تقوـ بتنفيذ البرامج التعميمية والتثقيفية ضمف برامج فعاليات المشغمة م
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مديرية الخدمة المدنية الوطنية كما ىو الحاؿ في جمعية أفاؽ التي تعمؿ عمى إقامة ورشات عمؿ تثقيفية 
القاسـ المشترؾ في لمجموعات مشتركة، ومختمطة مف العرب والييود، تتضمف لقاءات بيف الطرفيف لبحث 

 دولة إسرائيؿ.

كما تقترح برامج تشمؿ نشاطات منتظمة خاصة لمف أنيى الخدمة المدنية الوطنية، ومف ذلؾ تقدـ ليـ 
وىذه جمعية شمو ميت: الجمعية الرائدة لدمج متطوعيف مف مواطني إسرائيؿ العرب، وقد المنح التعميمية.

 .  1الت حايا مؤسسة الجمعية عربي، كما ق 500بمغ عددىـ في الجمعية نحو 

وتحدث شالوـ جربي مدير عاـ مديرية الخدمة الوطنية المدنية في معرض حديثو واصفا الخدمة المدنية 
الوطنية )ييود وعرب  -"الفسيفساء الحقيقية لممجتمع اإلسرائيمي"، يخدـ في الخدمة المدنية الوطنية أنيا: 

. ىذه 2 يحّققوف واجبيـ األخبلقي بصورة مثالية -ومتزّمتوف(ودروز وشراكسة وبدو متدّينوف وعممانيوف 
ىي نشاطات أذرع مديرية الخدمة الوطنية المدنية، تقـو باستغبلؿ الحاجة المادية والعوز المالي لدر 
المحتاجيف مف الطالبات والطبلب، وخاصة المقبموف عمى التعميـ الجامعي، فيسقطوف فريسة في البرامج 

بوية ليذه المؤسسات والجمعيات التي تعمؿ في استقطاب ىذه الشريحة مف الشباب والشابات التثقيفية والتر 
في المجتمع الداخمي الفمسطيني.   ومف خبلؿ البرامج التربوية المختمطة والمستمرة سينكسر الحاجز 

 ة:النفسي في ورشات العمؿ خاصة، فيحدث ىذا الدمج، والقبوؿ الثقافي مف اآلخر لؤلسباب التالي

                                        2األضعؼ غالبا. الخادـ العربي عادة ىو المحتاج والساعي لتمقي المساعدات لذلؾ ىو -1
؛ لذلؾ يكوف ىو المتأثر وليس الُمؤثر في مثؿ ىذه البرامج يالخادـ العربي ىو المتمقي والمترب-

 .3يةنالمفروضة عميو في دستور الخدمة المد

ة، كاالنتماء لموروثو الثقافي ميّ يَ جعمو يندمج في ثقافة اآلخر وينصير فييا، متخميا عف ثوابتو القِ مما ي
 التربوي لمخدمة الوطنية المدنية.و ىذه ىي حقيقة نتاج الدمج الثقافي . والتربوي ومف ثـ ليويتو الفمسطينية

ا قد يوقعيـ في أتوف الفساد عمى يسعى ىذا المشروع لتوجيو الشباب والشابات لبلندماج مع اآلخر مم-3
 النحو التالي:

 تجنيدىـ كمتعاونيف مع األجيزة األمنية )طابور خامس(. -"ا
 اسقاط ىؤالء الخادميف )خاصة الفتيات(. -ب
 .4تحويميـ كعناويف في الوسط العربي لحيف الحاجة" -ج
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 المجاؿ الوطني: -4

" الظرفية، التي فرضتيا سياسة المؤسسة في الجانب الوطني فيرر في استخداـ "نظرية الحاجةأما 
اإلسرائيمية الممنيجة مف الممارسات االقتصادية ليتحوؿ غالب فمسطينيي الداخؿ إلى عماؿ، وقد بمغت 

% في الوسط العربي، فصناعة الحاجة ىي سياسة متبعة لدي 55نسبة الذيف ىـ تحت خط الفقر نحو 
ية لتتساوؽ مع تطبيؽ قانوف الخدمة الوطنية المدنية، في المؤسسة اإلسرائيمية، ثـ تأتي المرحمة الزمن

فرضو القصري عمى العرب الفمسطينييف في إسرائيؿ، بيدؼ سحؽ اليوية الوطنية الفمسطينية واستبداليا 
 بالوالء اإلسرائيمي، واليوية اإلسرائيمية.

 مما يؤدي إلى:
العادلة وحقوقو المشروعة مف قبؿ تضييع الثوابت الوطنية الفمسطينية، وانتماء العربي لقضيتو  .1

 الخادميف.
حصوؿ استقطاب بيف المؤيديف والرافضيف لمخدمة الوطنية المدنية، وشؽ المجتمع إلى خادـ ومؤيد  .2

 ورافض لمخدمة ومعارض ليا.
لى احتقاف مع مف خالؼ َتَوُجو االجماع  .3 قد يودي ىذا االستقطاب إلى نزاعات سياسية بيف الطرفيف وا 

 الوطني.
توظيؼ الخادميف عمى حساب الرافضيف لمخدمة مما سيزيد مف التوتر واالحتقاف السياسي في  سيتـ .4

 مجتمع الداخؿ.
سيخمؽ طبقة مدعومة مف المؤسسة اإلسرائيمية باإلمكانيات االقتصادية، فتعيش في شيء مف الرفاىية  .5

ا مف ذي قبؿ مف ِقَبؿ مقابؿ باقي المجتمع الرافض لمخدمة المدنية الذي سيعيش في ظروؼ أكثر تيميش
 مف فئة المتحرجيف. ، والذي سيدفع بمزيد مف المنخرطيف في الخدمة المدنيةالمؤسسة اإلسرائيمية

كمما كثرت الطبقة الخادمة والمؤيدة ستؤدي إلى ضعؼ االجماع الوطني المطالب بحقوقو المشروعة  .6
 السياسية واالجتماعية والتعميمية والشرعية.

 ميف عيونا عمى أبناء شعبيـ.تجنيد قسـ مف الخاد .7
 إف الخدمة المدنية ستؤدي في أقؿ الحاالت إلى تحييد ىؤالء الشباب في القضايا التالية: .8
 التعاطؼ مع الشعب الفمسطيني.  - أ
 ، وقد يتحوؿ معمنا أنو إسرائيمي.الحفاظ عمى اليوية الفمسطينيةفي  - ب
 لممؤسسة اإلسرائيمية.االبتعاد عف المشاركة في أي فعالية وطنية تنتقد أو تتصدر  - ت
 نساني:إلفي المجاؿ ا -5
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"إف نصوص الشريعة الغراء في معاممة غير المسمميف في دار اإلسبلـ كثيرة حتى إف أىؿ الكتاب أىؿ 
الذمة بقيت ليـ محاكميـ المذىبية، تفصؿ في النزاع بينيـ في أمور الزواج والطبلؽ والنفقة والنسب 

لتركات وسائر األحواؿ الشخصية، أو الخصومات الطائفية الصرفة، والوصية والوقؼ والحضانة واإلرث وا
 التي التيـ المسمميف، وال تمس كياف الدولة.

وقد يو مف يستحؽ التأديب مف النصارر. وقد كاف لمبطريرؾ في دمشؽ سجف متصؿ بالكنيسة، يحبس ف
 بالتعايش فييـ ييود المدينةالتزامات جميع األطراؼ بما وثيقة وضح سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمـ بال

فقاؿ فييـ: " ييود بني عوؼ أمة مع المؤمنيف، لمييود دينيـ ولممسمميف دينيـ وموالييـ  داخؿ المدينة
ف لييود بني النجار مثؿ ما لييود بني  وأنفسيـ إال مف ظمـ وأثـ فإنو ال يوتغ إال نفسو وأىؿ بيتو. وا 

 . 1عوؼ...  "

االنسانية في الدولة اإلسبلمية وخاصة ألىؿ الذمة مف الييود والنصارر  وقد حافظ اإلسبلـ عمى الحقوؽ
حـر اإلسبلـ الغصب: "والغصب اغتياؿ أمواؿ الناس جيرا وقيرا، ويغمب ذلؾ في األراضي ومف ذلؾ 

 .2المزروعة، لذلؾ ورد التشديد في شأنيا"

من أخذ شبرا من األرض ظمما،  "عف سعيد بف زيد قاؿ إني سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ: 
 .3"طوقو اهلل إياه في يوم القيامة من سبع أراضين

صدع لمعالـ االنساني بأسره عف معاممة اإلسبلـ واحترامو  خير دليؿ ويرر الباحث أف العيدة العمرية
نيا لشامة كؿ المحافؿ  في توضع يجب أف لحقوؽ غير المسمميف مف النصارر في بيت المقدس، وا 

كيؼ أّمف أمير المؤمنيف الفاروؽ عمر رضي اهلل عنو النصارر في بيت المقدس عمى  مبينة ية،الدول
 أنفسيـ وعمى كنائسيـ وعمى أمواليـ وممتمكاتيـ.

 اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف ما يمي: وقد ورد في

العاشر مف كانوف  "أقرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة اإلعبلف العالمي لحقوؽ االنساف وأذاعتو في قد
 ـ، وجاء في بعض مواده:1948أوؿ عاـ 

: يولد جميع الناس أحرارا في الكرامة والحقوؽ، وقد وىبوا عقبل وضميرا وعميو أف يعامؿ بعضيـ 1مادة 
 بعضا بروح اإلخاء.

                                                           
1
 . 491-419ص 1ج م،4936 مصر، الجبلً، نًالبا مصطفى مطبعة السقى مصطفى تحقٌق هشام، البن النبوٌة السٌرة هشام، ابن 
2
 م4968 ،4ط القاهرة، الشروق، دار حٌاة، ومنهاج وشرٌعة عقٌدة هللا إال إله ال: محمد قطب، 
3
 4641 رقم ح األرض، وغصب الظلم تحرٌم باب مسلم، صحٌح مسلم، 
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ردة في ىذا اإلعبلف، دوف تمييز، كالتمييز ا: لكؿ انساف حؽ التمتع بكافة الحقوؽ والحريات الو 2مادة
بسبب العنصر أو الموف أو الجنس أو الديف أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصؿ الوطني أو 

 االجتماعي أو الثروة أو الميبلد دوف أي تفرقة بيف الرجؿ والمرأة.

 .1: لكؿ انساف الحؽ في الحياة الحرة وسبلمة شخصو"3مادة 
َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْمَناُىْم ِفي اْلَبرِّ  و تعالى: "والمواد الثبلثة األولى لخصيا القرآف الكريـ في قول

ْمَناُىْم َعَمى َكِثيٍر ِممَّْن َخَمْقَنا َتْفِضيال  .2" َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُىْم ِمْن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ

 :"ال يجوز حرماف شخص مف جنسيتو تعسفا، أو انكار حقو في تغييرىا. 2\15مادة 

 .3: ال يجوز تجريد أحد مف ممكو تعسفا" 2\17دة ما

  ،أما حؽ الحياة مف حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ تعتبر مقدسة، وال يجوز ألحد أف يعتدي عمى أحد

اَىا َفَكَأنََّما َمْن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميعًا َوَمْن َأْحيَ "قاؿ تعالى:
 .4"َأْحَيا النَّاَس َجِميعًا 

وأما حؽ الحرية لئلنساف فيي مقدسة كحياتو سواء بسواء، قاؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو في 
 معرض محاسبتو البف عمر بف العاص الذي ضرب القبطي: 

 .5"متى استعبدتم الناس وقد ولدتيم أمياتيم أحرارا" 

لحقوؽ اإلنساف اإلنسانية والمادية، وحريتو الشخصية قد كفميا اإلسبلـ قوال ويرر الباحث أف ىذا عرض 
وممارسة، قبؿ أف تعمنيا األمـ المتحدة، وتطالب الدوؿ بتطبيقيا، ولكف إف الكثير مف ىذه المواد اإلعبلف 

 األممي يتوافؽ مع روح ما نادر بو اإلسبلـ.

مـ، وقد وقعت عمى ىذه المواثيؽ، ولكنيا ال تزاؿ تنتيؾ إال أف الكثير مف دوؿ العالـ التي أقيمت عمى الظ
ف ما يتعرض لو فمسطينيو الداخؿ مف انتياؾ  حقوؽ اإلنساف عمى مرأر مف بصر العالـ وسمعو. وا 

عاما بعد نكبة  18ا ىذا، منذ بدء الحكـ العسكري الذي استمر نـ وحتى يوم1948لحقوقيـ منذ عاـ 
 ـ، 1948

مصادرة مئات األالؼ مف الدنمات في سنوات الخمسينات، مف خبلؿ سف  ـ، مرورا ب1966وحتى عاـ 
القوانيف التي تبيح سرقة أراضي فمسطينيي الداخؿ، ومصادرة أمبلؾ الغائبيف الذيف ُىجروا مف فمسطيف، 

                                                           
1
 .اإلنسان لحقوق العالمً اإلعالن المتحدة، لؤلمم العامة الجمعٌة 
2
 .71أٌة اء،اإلسر سورة 
3
 م4918 األول كانون 41 فً الدٌباجة، اإلنسان، لحقوق العالمً اإلعالن المتحدة، لؤلمم العامة الجمعٌة 
4
 .31 آٌة المائدة، 
5
 .114ص ،3ج م،1111 بٌروت، ، 8ط اإلسالمً، المكتب اإلسالمً، التارٌخ محمود، شاكر 
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وحتى لـ تعترؼ إسرائيؿ بحقوؽ الفمسطينييف الذيف تركوا بمداتيـ ورحموا إلى بمدات في الداخؿ الفمسطيني، 
ألؼ دونـ. ولقد تـ سف أكثر مف  800مصادرة أراضييـ بقانوف أمبلؾ الغائبيف، التي ىي أكثر مف  تـ

قانونا لمصادرة األراضي الفمسطينية، وما زالت مصادرة مئات األالؼ مف الدنمات مف أراضي النقب  23
 بحجة إقامة قواعد عسكرية وذلؾ بعد التوقيع عمى معاىدة كمب ديفد في السبعينات.

 800قرية فمسطينية مف قرر النقب ومصادرة أكثر مف  35ما مخطط برافر الذي بموجبو سيتـ اقتبلع ا
ألؼ دونـ. في الوقت التي تسعى المؤسسة اإلسرائيمية إقامة مستوطنات ييودية جديدة عمى أرض النقب، 

 ويتـ تدمير األراضي الزراعية ألىؿ النقب في كؿ عاـ. 

 مرة وترؾ أىميا بالعراء. 60يد حيث تـ ىدميا أكثر مف وما قرية العراقيب عنا ببع

لعاـ 194ولـ تمتـز إسرائيؿ بما وقعت عميو مف القوانيف الدولية وخاصة قانوف حؽ العودة لبلجئيف رقـ 
 ـ، وما زالت تنتيؾ حقوؽ البلجئيف إلى يومنا ىذا.1948

ية، وال يوجد مف يقـو بتطبيؽ ىذا ممخص ما يعاني منو فمسطينيو الداخؿ مف ىضـ لحقوقيـ اإلنسان
 القوانيف الدولية ووقؼ ىذه االنتياكات المتواصمة.

أما فرض قانوف الخدمة الوطنية المدنية عمى األقمية العربية الفمسطينية في الداخؿ، وما ييدؼ مف تشويو 
تيا الفمسطينية مف لميوية الفمسطينية في محاولة أسرلة األقمية األصبلنية الفمسطينية وتغيير انتمائيا وىوي

ىذا انتياكا إنسانيا صارخا بفرض أيديولوجية األغمبية الييودية  ،يعدخبلؿ تمرير ىذا المشروع قسرا عمييا
تحت ذريعة )نظرية الحقوؽ مقابؿ الواجبات( التي تمثؿ تعدي عمى خصوصية األساسية لؤلقمية األصمية 

الدولية التي وقعت عمييا دوؿ العالـ بما فييا دولة  الفمسطينية، أليس ىذا مخالفا لكؿ األعراؼ والقوانيف
والتي تقضي بالمحافظة عمى حقوؽ األقميات األصبلنية عمى الجنس والموف والديف والثقافة  ؟إسرائيؿ
 واليوية.

 في المجاؿ االجتماعي: -6

اليوية إف اإلنعكاسات الخطيرة لقانوف مشروع الخدمة الوطنية المدنية تتمثؿ في التغيير في مركبات 
، 169تفاقية لممنظمة الدولية رقـ الفمسطينية، وىذا يتناقض مع البند الثاني مف المادة الثالثة حسب اال

فإف  1الذي يقضي بالحفاظ عمى حقوؽ األقمية األصمية فيما يتعمؽ بيويتيا وثقافتيا االجتماعية واقتصادىا.
لممنيجة في البرامج التربوية والتثقيفية التي تغيير الوالء واليوية الفمسطينية مف خبلؿ عمميات الدمج ا

تقيميا األجساـ المشغمة الخاضعة لمسياسة العميا لمديرية الخدمة الوطنية المدنية يعتبر خرقا صارخا 
لمقوانيف الدولية حسب ىذه المواد مف قبؿ المؤسسة اإلسرائيمية، التي ال تنفؾ تفعؿ ذلؾ بيدؼ الحفاظ 

                                                           

1
 .1992كانوف أوؿ  18ص المنتميف إلى أقميات قومية... إلى أقميات دينية ولغوية، ، حقوؽ األشخا47/135الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة،  
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الذي سينعكس سمبا عمى الحالة االجتماعية في الداخؿ الفمسطيني عمى النحو  األمر ،عمى ييودية الدولة
 التالي:

خمؽ شرخ في وحدة داخؿ المجتمع الفمسطيني  بيف مف يؤِيد الخدمة المدنية المؤَيد مف قبؿ المؤسسة  -ا
لتيميش مف لمساعدات المادية، وبيف مف يعارض ىذا المشروع، وستزداد وتيرة اااإلسرائيمية ويحظى بشتى 

 قبؿ المؤسسة اإلسرائيمية أكثر لممعارضيف لمخدمة بحجة رفضيـ لممشروع.

ولما خرج المشروع مف رحـ المؤسسة العسكرية برئاسة الجنراؿ عبري، وكتبتو أقبلـ العسكرييف، وفي  -ب
ىي التوصيات الثبلث جاء أف  لجنة عبري تفضؿ الخدمة العسكرية، وبعبارة أخرر أف الخدمة المدنية 

 لمخدمة العسكرية. وىذا أمر مجمع عمى رفضو في األحزاب الوطنية واإلسبلمية.  المميد الطريؽ

إف الخدمة المدنية ستكوف طريقا إلسقاط متطوعيف أصحاب نفوس ضعيفة، في حبائؿ األجيزة  - ث
 لتنفيذ أجندة الدولة المييمنة. األمنية، يستخدموف )كطابور خامس(

افة العامة، تفضي إلى الوالء واألسرلة. ولو تتبعنا قادة دولة إسرائيؿ مف ابف عممية االندماج في الثق -ح
، وما 1غوريوف لوجدنا أنيـ مجمعوف عمى ما ورد مف قانوف األساس: أف "إسرائيؿ دولة ييودية ديمقراطية"
نتنياىو  طالب نتنياىو الفمسطينييف باالعتراؼ بييودية الدولة. وما حذر منو القادة مف ابف غوريوف حتي

ومفكري المشروع الصييوني كأرنوف سوفير الذي يعتبر مف المقربيف مف المؤسسة اإلسرائيمية، أنو ما تردد 
 أف يدؽ دائما ما يسميو ناقوس "الخطر الديمغرافي" )لمعرب في اسرائيؿ( الذي يشكؿ خطرا عمى 

ستخمؽ جداًل حادًا وواسعًا في قضايا الدولة الييودية كما يزعموف. وقد ذكرنا أنفا ما صرح بو نتياىو بأنو 
جماعية مصيرية، كاالنتماء لمديف ولموطف والقومية وقد لمسنا ذلؾ، وستحدث انقسامًا وشرخًا كبيرًا في 
المجتمع في الداخؿ الفمسطيني بيف مف بدَّؿ انتماءه وتأسرؿ وأعمف والءه لمدولة الييودية، فأصبحوا كما 

 .دوفالجيّْ أي العرب يسمييـ الييود )عربيـ طوبيـ(؛ 

وقد يتطور ىذا االنقساـ إلى صراع داخمي ال تحمد عقباه بيف ىذه الشريحة الموالية لمدولة، وبيف مف 
 حافظ عمى ىويتو، وثبت بانتمائو لدينو ووطنو وقومو، ولكنو سيدفع ثمف ذلؾ الثبات بالتيميش مف قبؿ 

 "  المارد الديمغرافي“ وتحت عنواف

 :48لخطر الديمغرافي لسكاف "حموؿ لمتخمص مف ا

وأنيـ  48بنياميف نتنياىو يحذر أف الخطر الديمغرافي الحقيقي عمى إسرائيؿ يأت مف فمسطينيي اؿ – 
ـ 2050تشير إلي أنيـ مع حموؿ عاـ  بمثابة قنبمة ديمغرافية في ضوء المعطيات اإلسرائيمية التي

 .% مف سكاف دولة إسرائيؿ34سيشكموف نسبة 
                                                           

1
 .إسرائٌل دولة استقالل وثٌقة 
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 48تتجو نحو طرح حموؿ سياسية لمتخمص مف الوجود الديمغرافي في حدود اؿ  إسرائيؿ أخذت
اسرائيؿ عمى استعداد لعممية تبادؿ أراضي مع الجانب الفمسطيني تتـ في سياقيا التخمي عف أراض مف – 

، وىو مسألة باتت ذات إجماع بيف جميع أطياؼ الخارطة السياسية في إسرائيؿ، فالعمؿ 48حدود 
أقصى اليميف افيغدور ليبرماف يطرحوف التخمص مف منطقة المثمث التي تتبلصؽ مع حدود والميكود و 
 " 1% مف فمسطيف25وضميا لكياف فمسطيني مستقبمي حيث يشكموف ـ 1967

 أما وجو إسرائيؿ الحقيقي في حالة الفقر في المجتمع الفمسطيني في الداخؿ:

الداخؿ، يتحدد بشكؿ كبير كنتيجة لمحالة السياسية  "إف الوضع االجتماعي القتصادي لممجتمع العربي في
الخاصة ليذه األقمية في الببلد، ولمسياسات االقتصادية المتبعة مف قبؿ الحكومات المتعاقبة مف جية، 
ومف قبؿ سوؽ العمؿ الخاص مف جية أخرر، بحيث أف ىذه السياسات تؤدي إلى تعميؽ الفجوة بيف 

اإلقتصادية الصعبة في المجتمع  -فة إلى ديمومة األوضاع االجتماعية المجتمعيف العربي والييودي، اضا
 . 2العربي، األمر الذي يتمثؿ في مستويات الدخؿ المنخفضة ونسب الفقر المرتفعة"

ويرر الباحث أف ىذه السياسات االقتصادية تتميز بدورىا في التأثير عمى التوزيع المتعمد غير المتكافئ 
ف المجتمعيف العربي والييودي، وبالتالي تبقي عمى التخمؼ النسبي الواضح لرأس لمموارد االقتصادية بي

الماؿ المادي والبشري لممجتمع العربي في الببلد وذلؾ وفؽ منظومة القوانيف العنصرية المستمدة مف 
عمى  الفكر الصييوني الداعي لمحفاظ عمى كياف الدولة الييودية المتميز بالتفوؽ العنصر الييودي المطمؽ

                                                                                                                      غيره، وستتضح سياسة اإلفقار في الوسط العربي في الداخؿ الفمسطيني مف خبلؿ الرسـ البياني اآلتي: 

% 40ؿ الفقر بالمجتمع العربي ارتفع بشكؿ تدريجي مف أف معد oecd  عمى سبيؿ المثاؿ، يذكر تقرير 
 )الرسـ البياني( ـ2010\2009عواـ % في اال56ـ ليصؿ 1997في العاـ 

                                                           
1
 https://drabbass.wordpress.com.  م1118 الثانً كانون 13 -11 الثامن هرتسٌلٌا مإتمر هرتسلٌا، مإتمرات فً قراءة  
2
 .36-39ص م، 1143 سنوي تقرٌر واإلعالم، االبحاث قسم الداخل، فً الفلسطٌنً المجتمع فً الفقر: إعمار جمعٌة 



  431 
 

 

ـ يشير الرسـ البياني إلى التبايف الكبير في نسبة الفقر بيف المجتمع 2014*** تقرير إعمار السنوي   
 .1العربي والييودي

اإلسرائيمية، التي تتضمف فييا الحواجز المتمثمة أساسا بالتمييز في  إف السياسات االقتصادية لممؤسسة
سوؽ العمؿ في جانب االستثمار بالبنى التحتية، مف ناحية أخرر، تحوؿ دوف تحقيؽ النمو االقتصادي 
الطبيعي لممجتمع العربي، األمر الذي يعمؽ الفوارؽ االجتماعية واالقتصادية بيف المجتمعيف مع مرور 

 السنيف.

ىذا  ": "تحمؿ العبء مقابؿ الحقوؽفي رده عمى نظرية وفي مقابمة مع الدكتور عاص أطرش قاؿ
مرفوض؛ وذلؾ ألننا السكاف األصمييف ُسمبت منا ثرواتنا، األرض والمياه مف قبؿ الدولة، ومنذ قياميا لـ 

 .2توزع ىذه الثروات إال عمى الييود، ونحف نتحمؿ العبء في كؿ شيء، مف دفع الضرائب"

                                                           
1
 .36-39ص م، 1143 سنوي تقرٌر واإلعالم، االبحاث قسم الداخل، فً الفلسطٌنً المجتمع فً الفقر: إعمار جمعٌة 
2
 .م8/44/1141  فً السبت، بٌته، فً الجمعة ٌوم أطرش، عاص الدكتور مع المدنٌة الخدمة حول الباحث أجراها مقابلة وفً 
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 ـ:2013ـ في الرسـ البياني، تقرير إعمار السنوي  2011 -ـ 2010استطبلعات الدخؿ الموحد لعاـ 

 5. 578وتشير المعطيات إلى أف متوسط األجر االجمالي لؤلجيريف العرب في سوؽ العمؿ يقارب 
 شيكؿ. 8. 533شيكؿ، وىو أقؿ مف متوسط األجر لؤلجريف الييود والذي تقارب 

زوف في قطاعات معينة مف االقتصاد، بالتحديد في قطاع البناء والتجارة والفنادؽ والمطاعـ، "العرب يترك
عمى حساب قطاعات أخرر مثؿ القطاع المالي، واإلدارة العامة، والكيرباء والمياه، ... الفصؿ العرقي 

ت أجور يدؿ عمى وجود حواجز وعوائؽ تقؼ أماـ العرب وتحوؿ دوف انخراطيـ في سوؽ العمؿ... ذا
 . 1مرتفعة األمر الذي يؤثر عمى مستوي الدخؿ وعمى نسبة الفقر"

ويرر الباحث أف التمييز يظير جميا في متوسط األجر اإلجمالي لؤلجيريف بحسب القومية، حيث أف 
لمعرب قطاعات اقتصادية معينة ومحدودة يتركزوف فييا، وىذا مف ضمف الحواجز في سياسة الدولة التي 

قدـ و النمو االقتصادي في المجتمع العربي، وعمى سبيؿ المثاؿ في المجاؿ التطوير تحوؿ دوف الت
الصناعي فأغمب البمدات العربية ال تممؾ البنى التحتية، والمناطؽ الصناعية، وذلؾ ألف المؤسسة 

                                                           
1
 36ـ ص 2013جمعية إعمار: الفقر في المجتمع الفمسطيني في الداخؿ، قسـ االبحاث واإلعبلـ، تقرير سنوي  
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األرباح  اإلسرائيمية تسعى لتطوير المناطؽ الصناعية في المدف والبمدات الييودية، لتجني البمدات الييودية
% مف حممة المقب األوؿ 57الضريبية، أما الوظائؼ في القطاع األكاديمي، فإف التقرير يشير إلى قرابة

شيكؿ، ويبدو جميا مف ىذه العينة مف  5163يتقاضوف أقؿ مف  35مف األكاديمييف العرب حتى أعمار 
 بيف المجتمع العربي  والييودي.المعطيات  أف ىذه السياسة المتعمدة تؤدي إلى ىذه الفوارؽ االجتماعية 

 

 المبحث الثالث: األثار السمبية الخارجية لمخدمة المدنية في دولة إسرائيل.
 مف خبلؿ التمييز العنصري لمدولة الييودية، يظير وجييا الحقيقي في تقنيف القوانيف التي تخدـ

يفتحئيؿ بأف إسرائيؿ في العالـ، االثنية العرقية الييودية ولينكشؼ زيؼ الدولة الديمقراطية كما "ادعى 
تييمف فيو مجموعة إثنية واحدة عمى الحيز الجغرافي في الدولة، وتبسط سيطرتيا عميو، وأطمؽ عمى ىذا 

، أي سيطرة المجموعة الواحدة عمى حيز الدولة؛ لذلؾ فإف إسرائيؿ تقدـ (1)النموذج اسـ "اإلثنوقراطية"
البيرالية كما ىي تدعي، بؿ لمدولة اإلثنية العرقية التي تسخر كؿ نموذجا رائجا ليست لمدولة الديمقراطية 

 امكانياتيا االقتصادية، والتشريعية لتقنيف القوانيف لخدمة العرؽ الييودي..

ومف تضمنيا التمييز الجمي ضد فمسطينيي الداخؿ، العتمادىا قوانيف تسمح بالزيادة الديمغرافية العددية 
لييود، مقابؿ الحد منيا عند العرب فمسطينيي الداخؿ، وعدـ تنفيذ "قانوف لمييود كقانوف تشجيع ىجرة ا

ـ، وقد أعطي مشروعية حؽ العودة لبلجئيف 1948الذي صدر عاـ   194الدولي الذي يحمؿ رقـ 
الفمسطينييف، وأبرزىا اإلعبلف العالمي لحقوؽ االنساف، واتفاقية ألغاء جميع أشكاؿ التمييز العنصري التي 

          fourth Geneva)ـ، واتفاقية جنيؼ الربعة بشأف حماية المدنييف في حالة الحرب)1966 وضعت عاـ
"convenentions 

 1.الذي يمثؿ تحديا صارخا لمقوانيف الدولية ،

 

 

 

                                                           
1

 https://www.icrc.org  172ص 13ينظر في الممحؽ رقـ. 
 

https://www.icrc.org/
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 المبحث الرابع: خطورة الخدمة المدنية في إطالة عمر دولة إسرائيل.
إسرائيؿ الييودية بالحفاظ عمى التفوؽ السكاني المطمؽ تتمثؿ خطورة الخدمة المدنية في إطالة عمر دولة 

وذلؾ بعدـ السماح لتعريض ميزاف التفوؽ السكاني الييودي لمخطر، وذلؾ في محاوالت إليجاد حموؿ 
توقؼ التكاثر العددي لعرب الداخؿ، وقد صرح نتنياىو أف الدولة الييودية في خطر، إذا بمغ عرب الداخؿ 

 يشترط عمى المفاوضيف الفمسطينييف االعتراؼ بييودية الدولة.%، وىو الذي 20أكثر مف 

ـ، 1948أيار عاـ  15فمفيوـ ييودية الدولة: يتمخص باإلعبلف عف قياـ دولة إسرائيؿ، دولة ييودية في 
بعد طرد غالبية أىؿ فمسطيف منيا، لتصبح دولة إسرائيؿ عمى األرض الفمسطينية ذات أغمبية ييودية، 

ـ، إلى 1948% مف مجمؿ السكاف عاـ 11. 6ية العربية الفمسطينية في إسرائيؿ مف قمألحيث تنامت ا
ما أسموه خطر التفوؽ السكاني رائيميوف يحذروف مـ. فأخذ القادة والمفكروف اإلس2012% عاـ 20. 6

لفمسطينيي الداخؿ. لقد طرح ىذا الموضوع بقوة بعد اتفاؽ أوسمو، وذلؾ عمى أساس ضـ منطقة المثمث 
ألؼ نسمة إلى السمطة الفمسطينية، كحؿ لمخطر الديمغرافي لفمسطينيي  220عددىـ عمى  البالغنيا بسكا

الداخؿ عمى حد زعـ قادة الدولة ومفكرييا وعمى رأسيـ البرفيسور أرنوف سوفير المتشدد في جامعة حيفا، 
ي النيائي لمدولتيف، وذلؾ مقابؿ حؿ قضية الكتؿ االستيطانية في الضفة الغربية مف خبلؿ الحؿ السياس

 .  1وقامت مجموعة عمؿ لوضع سناريوىات وترسيـ حدود فصؿ

ويمكف تناوؿ ييودية الدولة في الواقع مف ناحيتيف أوالىما: الناحية الفكرية والنظرية التي تتمثؿ بكتاب 
تنياىو، دولة الييود ليرتسؿ، ووعد بمفور، واستصدار قوانيف في الكنيست التي بمغت ذروتيا في حكومة ن

 طولب فييا:

بفرض االعتراؼ بييودية الدولة عمى أبناء األقمية العربية، بؿ مطالبة الفمسطينييف في الضفة وغزة  - أ
 االعتراؼ بذلؾ، مف خبلؿ المفاوضات.

المطالبة بفرض َقَسـ الوالء لمدولة مقابؿ الحصوؿ عمى الجنسية )ال مواطنة بدوف والء( ... وىذا  - ب
 بيتنا ورئيسو لبرماف.انتخابي لحزب إسرائيؿ 

منع االحتفاؿ بيوـ النكبة الفمسطيني، وفرض االحتفاؿ باستقبلؿ دولة إسرائيؿ، ومنع الحديث عف  - ت
 .النكبة في المدارس، أو إظيار أي مظاىر حزف لمنكبة

 إدخاؿ ثبلث حصص أسبوعّية لمتعميـ عف الحركة الصييونية.  - ث
                                                           

1
 .بتصرف ،31-18ص م1141 الفحم، أم المعاصرة، الدراسات مركز لسطٌنً،الف والداخل الدولة ٌهودٌة: آخرون إبراهٌم، جابر، أبو 
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 سرائيمي، بنزع المواطنة مف بعض أبناء األقمية العربية."تخويؿ وزير الداخمية وأحيانا أنظمة األمف اإل - ج
تنشئة ال منيجية، لخمؽ جيؿ شبابي يتبنى الثقافة الييودية... كالفنوف العبرية وكاألغاني وبعض  - ح

 الرقصات واألفبلـ والرموز الفنية، وترسيخ مناىج تابعة لؤلغمبية الييودية. 
العددي ... بفرض القوانيف الرسمية لصالح األغمبية،  تغيير أسماء المحافظات عمى األغمبية وتفوقيا - خ

 . وىذا شكؿ مف أشكاؿ التغيير )الجيوسياسي( عمى أرض الواقع. 1وربط قور االقتصادية لؤلقمية، "

قور االقتصادية لؤلقمية، ومحاولة صير قواىا الفرض القوانيف الرسمية لصالح األغمبية، وربط -د
 غمبية.كانياتيا وتذويبيا بقور األوام

 ما زالت المطالبة باالعتراؼ بييودية الدولة قائمة:

وذلؾ مف خبلؿ محاولة مفضوحة "إلسقاط حؽ البلجئيف العرب الفمسطينييف في العودة إلى ديارىـ  .1
لغاء قانوف 1948التي ُىجروا منيا عاـ  ـ وُيطالب بيذا الحؽ المنطمؽ القومي، والمنطمؽ االنساني، وا 

 .194األمـ المتحدة رقـ 
أنو تمييد لشرعنة طرد أبناء األقمية العربية في الداخؿ الفمسطيني إلى الدولة الفمسطينية في الضفة  .2

 الغربية وقطاع غزة. 
مف خبلؿ إعبلف الوالء لذلؾ تعتبر الخدمة المدنية ىي جوىر الوسائؿ في إطالة عمر ييودية الدولة 

ـ تحت ذريعة ربط الحقوؽ باالستحقاقات الواجبة لمدولة الييودية، بمساومة فمسطينيي الداخؿ عمى حقوقي
عمى المجند في الخدمة المدنية، القاضي باستبداؿ الترانسفير )الطرد( بالوالء، حيث أف الترانسفير لـ يعد 
واقعيًا، بحسب تصريحات بعض مؤسسي الدولة وقادتيا وبعض مفكرييا، وعمى رأسيـ رئيس الوزراء 

ـ:" ميمتنا جميعا ىو تصميـ شكؿ الدولة 2003ؤتمر ىرتسميا عاـ  اإلسرائيمي شاروف القائؿ في م
 .2الييودية الديمقراطية، دولة يسودىا توزيع العبء ونيؿ الحقوؽ بواسطة أداء خدمة وطنية بشكؿ أو آخر"

وىناؾ مف قادة المشروع الصييوني مف يسعى لصير المواطنيف الفمسطينييف واذابة ىويتيـ في المجتمع 
ـ، حيث قاؿ:  2008، فيذا رئيس الشباؾ السابؽ الوزير عامي أيموف في مؤتمر سديروت عاـ اإلسرائيمي

                                                           
1
 .37-36ص ذاته، السابق المصدر 
2
 .47ص م،1141 الفحم أم واالعالم، للنشر الرسالة المعاصرة، الدراسات مركز والتجنٌد، المدنٌة الخدمة: وآخرون مجدي، طه 
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ننا فشمنا في تجنيد  "يجب أف نعترؼ اآلف أف الحؿ ىو الخدمة المدنية، لنصير كؿ المجتمع اإلسرائيمي، وا 
 .1يرة مف العرب في الخدمة المدنية"أعداد كب

 وسي بيميف اليساري، في تصريح ليـ عف نقاء الدولة الييودية.وقد تحدث قادة إسرائيميوف بذلؾ أمثاؿ ي

وقاؿ الشيخ رائد صبلح: إف أخطر انعكاسات الخدمة المدنية ىي محاولة تفكيؾ ىذا المجتمع  -1
وتحويمو إلى تجمع أفراد، مف مجتمع لو إرادتو إلى تجمع أفراد لكؿ واحد لو إرادتو مما يفقده القدرة عمى أف 

جماعي لمحفاظ عمى ذاتو، ومواجية قضاياه المصيرية ومف جانب التي تيدده مثؿ قضية يكوف لو الدور ال
 األرض والمسكف والمقدسات وخطر الترحيؿ.

ومف جانب آخر فإف الخدمة المدنية تسعى إلى فرض قطيعة بيف مجتمعنا في الداخؿ الفمسطيني مف 
أخرر، كأننا تجمع أفراد ال ينتموف إلى أمة جية، وبيف أبعادنا الفمسطينية والعربية واإلسبلمية مف جية 

مسممة وعالـ عربي وشعب فمسطيني، وفي نفس الوقت فإف مصيدة الخدمة المدنية تحاوؿ أف تجعؿ 
اىتماـ الفرد في المجتمع اىتماـ أناني بنفسو فقط دوف االىتماـ بمصمحة المجتمع الفمسطيني في الداخؿ، 

وقع في مصيدة الخدمة المدنية سيربط مصيره الفردي الذي ال يعرؼ ىذا يعني أف ىذا الفرد تدريجيا الذي 
سواه بمصير المؤسسة اإلسرائيمية ؛ لذلؾ سيكوف مدافعا عنيا وحريصا عمى بقائيا قوية ألف بقائيا يعني 

 .2الحفاظ عمى مصمحتو الفردية
سبلمي لميوية وتكمف خطورة الخدمة المدنية في مسخ المكوف الوطني الفمسطيني، والمكوف اإل -2

عربي فمسطيني إلى ، مف لخادـ عف انتمائو لشعبوحوؿ اتليالفمسطينية، واستبدالو بالمكوف اإلسرائيمي، 
انسمخ عف انتمائو لوطنيتو ولقوميتو وثقافتو وحضارتو اإلسبلمية،  قد عربي إسرائيمي، معنى ذلؾ أنو

ئيؿ، بعد أف غرؽ بمغرياتيا فاستحوذ ذلؾ عمى إلى دولة إسرا ئوليتحوؿ بانتمائو إلى الثقافة الييودية ووال
التي توصمو إلى ذلؾ الوالء لمدولة  لمخدمة المدنية بالبرامج التثقيفية بالمشاركة ممـز كيانو. فالخادـ

اإلسرائيمية، سيسيؿ عميو فيما بعد االنخراط بالجيش واألجيزة األمنية لمدولة، ليكوف طابورا خامسا عمى 
 صرا خادما وداعما لمدولة الييودية حريصا عمى بقائيا.شعبو وأمتو، فيكوف عن

والخادـ حينما يوقع عمى وثيقة الخدمة فإنو يعترؼ بكؿ برنامج الخدمة المدنية مف ضمنيا بييودية -
الدولة، وأنيا دولة الشعب الييودي عاد ليعيش عمى أرضو، وىكذا يتنازؿ ىو عف حقو، وحؽ الشعب 

ي العودة إلى أرضو، ودياره، ليصبح ىذا الخادـ أحد رعايا دولة إسرائيؿ، الفمسطيني في حقو التاريخي ف
 ويحؽ لمدولة أف ترحمو متى شاءت. ،وقد أسقط حقو الجمعي في وجوده عمى أرضو

ىذا الخادـ يكوف قد أسقط حؽ العودة لمشعب الفمسطيني الميجر، بإسقاط حؽ ذاتو أوال، والذي ضمنو -3
 .194قانوف األمـ المتحدة رقـ 

                                                           
1
 .13ص ، ذاته، السابق المصدر 
2
 .م11/41/1141 اإلثنٌن، الباحث، مع ابلةمق: صالح رائد الشٌخ 
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تكوف الخدمة المدنية ضمف خطة صييونية لتصفية القضية الفمسطينية بشكؿ مرحمي بدءا بتحييد -4
 الكثير مف فمسطينيي الداخؿ، بجعؿ الداخؿ الفمسطيني شأنا داخميا.

التغمب عمى الخطر الديمغرافي لفمسطينيي الداخؿ، وذلؾ بخفض نسبة الوالدة والتي ستصبح قريبة مف -5
في الوسط الييودي، كما حصؿ ذلؾ لموسط الدرزي الذي يخدـ بالجيش، بشيادة وزير الدفاع نسبة الوالدة 

 .1السابؽ موشيو أرينس
ينتمي ألحزاب أو منظمات سياسية وخاصة المعارضة منيا، فيذه ضمف  أاليفرض عمى الخادـ -6

اصة في تأييد سياسة تكميـ األفواه كاالشتراؾ في اعتصامات أو مظاىرات ضد سياسة الحكومة، وخ
 الشعب الفمسطيني.

الخدمة المدنية ىي الطريؽ الموصؿ لمخدمة العسكرية أو في األجيزة األمنية، حيث أف الخدمة المدنية -7
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمؤسسة العسكرية؛ وذلؾ مف خبلؿ اتفاقية ذات أبعاد خطيرة يوقع عمييا الخادـ 

 التطوع في الخدمة المدنية ما يمي:"المتطوع"، وقد ورد في مقدمة اتفاقية 
"بما أف المتطوع ىو خريج الجيش، وقد حصؿ عمى رفض، أو إعفاء مف واجب الخدمة األمنية وفقا 

ه لمخدمة النظامية وفقا لمقانوف ؤ ـ، أو لـ يتـ استدعا1986لقانوف خدمة األمف )صياغة مدمجة(، 
 .2أعبله"

ف الخادـ يوقع عمى أنو خريج الجيش، أي أنو قد إة، حيث ويرر الباحث أف ىذه اإلتفاقية بالغة الخطور 
يحصؿ عمى ما يحصؿ عميو المجند الذي أنيى الخدمة العسكرية، ولكنو يبقى تحت أوامر الجيش عندما 
تحتاجو الدولة، وليس بمقدوره أف يتخمؼ عف خدمتيا عسكريا، وكذلؾ الخادـ المتطوع أيضا يبقى تحت 

الت الطوائ؛ وذلؾ وفؽ ىذه االتفاقية التي وقَّع عمييا، وستربطو بدولة افي حأوامر الجيش، خدمة لمدولة 
 إسرائيؿ برباط وثيؽ، وتجعمو مدافعا عنيا؛ وبذلؾ يكوف قد أكسبيا قوة وأطاؿ في عمرىا.

 
 
 

  

                                                           
1
 .46 -41ص م، 19/9/1111 أونو، أخبار ،"الوضع عن أحادٌث: "أرٌنس موشٌة، 
2
 .411ص( 44)رقم ملحق أنظر www.shlomit.org.il" شلومٌت" اتفاقٌة، الخدمة، دستور: شلومٌت جمعٌة 
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من وجية نظر  في دولة إسرائيل المبحث الخامس: سبل مواجية الخدمة المدنية
 إسالمية:

وضوح ال لبس فيو خطورة مشروع وقانوف الخدمة الوطنية المدنية عمى أبناء وبعد أف بيف الباحث ب
فمسطينيي الداخؿ وقد اتضحت معالمو وأىدافو الكارثية عمى مستقبميـ، المتمثؿ بالمجمؿ بتصفية الحقوؽ 

 ، وذلؾ باعترافيـ عند االنخراط بالخدمة الوطنيةصاحبة األرض أصمية الشرعية لفمسطينيي الداخؿ كأقمية
المدنية، بأف فمسطيف ىي أرض الشعب الييودي يقيـ عمييا دولتو ويبني عمييا مستقبمو، وىي مقدمة 
إللغاء حؽ عودة الميجريف الفمسطينييف في الشتات وفي الداخؿ، وىكذا يتـ تصفية القضية الفمسطينية 

وفقدانيـ  اإلسرائيمي عمى مراحؿ. مف خبلؿ انصيار أبناء الداخؿ وذوبانيـ الثقافي والمجتمعي بالمجتمع
 ، وبذلؾ يتـ التخمص مف مشكمة خطر الداخؿ الفمسطيني كمرحمة مف مراحؿ التصفية.ليويتيـ

ويرر الباحث أنو البد مف اتخاذ الخطوات التالية لمجابية ىذا المشروع الكارثي عمى حاضر ومستقبؿ 
 فمسطيني الداخؿ عمى أرضيـ:

د خطورة ىذا المشروع الصييوني المبطف، وذلؾ مف خبلؿ القياـ بحمبلت إعبلمية مكثفة لفضح أبعا -1
مف خبلؿ الخطب والمحاضرات  ،تبياف الحكـ الشرعي لمف يؤيد أو ينخرط بيذه الخدمة الوطنية المدنية

 والندوات.
 واستخداـ وسائؿ اإلعبلـ المسموعة والمرئية، ومواقع التواصؿ االجتماعي.  -2
مشتركة منبثقة عف لجنة المتابعة، تجوب بمدات ومدف وتشكيؿ فرؽ عمؿ شعبية إسبلمية ووطنية  -3

 الداخؿ الفمسطيني إلقامة ندوات لطبلب المدارس الثانوية حيث إنيـ الشريحة المستيدفة أوال.
استصدار فتور شرعية مف مجمس اإلفتاء تبيف فييا حرمة الخدمة المدنية وتعميميا في المؤسسات  -4

 ية والمساجد واألماكف العامة.الرسمية في المدارس والمراكز الجماىير 
 وانتاج أنشطة ثقافية، منيا مسرحيات ىادفة تبيف خطورة الخدمة المدنية مف الجانب العقدي والوطني. -5
والدعوة إلقامة ثبلثة مؤتمرات ُتعقد في الجميؿ المثمث والنقب بمبادرة الحركات اإلسبلمية والوطنية  -6

 شؼ خطورة الخدمة المدنية عمى الداخؿ الفمسطيني.ورؤساء المجالس المحمية وأعضاء الكنيست، لك
تشكيؿ حركة طبلبية عامة متخصصة تجوب المدارس الثانوية في الببلد لتبياف خطورة ىذا المشروع  -7

 عمى مستقبؿ أبناء الداخؿ الفمسطيني وما يدبر ليـ.
ف  -8 يني، بفضح ما قامت بو لجنة مناىضة الخدمة المدنية في لجنة المتابعة في الداخؿ الفمسطوا 

خطورة الخدمة المدنية، وتوعية الجماىير الفمسطينية في الداخؿ مشكورة عميو، ونتمنى أف تجري دراسة 
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وتستخمص الدروس والعبر؛ لذلؾ ال بد أف تقوـ لجنة المتابعة بعقد أكثر مف لقاء مع خبراء لوضع خطة 
تقؼ عمى قدمييا وتؤدي دورىا شاممة طويمة األمد لمواجية مشروع الخدمة المدنية، بعد أف تقوـ و 

المنشود، وال تعذر المتابعة بأي تقصير في ىذا الموضوع المصيري، الذي بات يتيدد كؿ المجتمع 
 الفمسطيني في الداخؿ.

ف ألئمة المساجد الدور البارز والياـ في مناىضة مشروع الخدمة المدنية -9 ، وذلؾ مف خبلؿ 1وا 
الكبير في المجتمع، مف خبلؿ تبياف وجية النظر اإلسبلمية  الخطب والمحاضرات التي سيكوف ليا األثر

 لمناس في الخدمة المدنية.

          لخدمة المدنية، كالمؤسسات اويمكف لممؤسسات األىمية أف تمعب دورا ىاما في مناىضة مشروع  -10
 الحقوقية مثؿ مؤسسة ميزاف وعدالة.       

    أكبر لمساعدة الطبلب الجامعييف ماليا؛ وذلؾ لمنع سقوط  بشكؿ الصناديؽ المانحةيمكف تنشيط دور -11

 الخدمة المدنية. مصيدة بعض طمبة الجامعات في شباؾ    

 

مثؿ  إلى جانب ىذه المجنة قامت مراكز الدراسات بإصدار مذكرات توعوية حوؿ مصيدة الخدمة المدنية،"
 األىمية وىو جيد في غاية الخدمة المدنية، الكتيبات اليامة التي أصدرىا مركز الدراسات المعاصرة حوؿ

 ،ألف إشاعة الوعي حوؿ ضرورة الخدمة المدنية مف شأنو أف يحقؽ التحصيف ضد ىذه المصيدة

ولدينا مئات المؤسسات األىمية ذات االىتمامات المختمفة، ما بيف مؤسسات صحية، وتعميمية وحقوقية، 
غاثية، ورياضية، ومف شأف ىذه ا لمؤسسات األىمية القائمة عمى صعيد االنتماء لممجتمع واجتماعية، وا 

الفمسطيني في الداخؿ، أف توفر بابا عريضا مف العمؿ التطوعي لخدمة مجتمعنا في الداخؿ الفمسطيني؛ 
وبذلؾ ستنجح باستقطاب آالؼ الشباب والفتيات في مجتمعنا؛ وبذلؾ ستسد الطريؽ عمى مصيدة الخدمة 

 .مؽ ليا الكثير مف المنافذالمدنية، أو عمى األقؿ ستغ

ألف قوة إشاعة ىذه  ؛نحف بحاجة إلى ثقافة الحس اليقظ في فيـ سموؾ مجتمعنا في الداخؿ الفمسطيني
ـ قوة ترؾ مصيدة الخدمة المدنية، وأنا شخصيا كتبت سمسمة مقاالت حوؿ  الثقافة، مف شأنيا أف ُتحجّْ

 لقدليقظ في صحيفة صوت الحؽ والحرية، و امصيدة الخدمة المدنية، وضرورة التحمي بثقافة الحس 
 .2 "شددت عمى كؿ قوانا السياسية في الداخؿ أف تشترط ىذا البرنامج الداخؿ عمى كؿ المنتميف ليا

                                                           
1
 .الفلسطٌنً الداخل فً المتابعة لجنة عن المنبثقة مدنٌةال بالخدمة المختصة اللجنة هً: المدنٌة الخدمة مناهضة لجنة 
2
 .م11/41/1141 فً الفحم أم مدٌنة فً اإلثنٌن صالح، رائد الشٌخ مع الباحث أجراها مقابلة 



  413 
 

 الخاتمة

الحمد هلل رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى سيد المرسميف، سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمـ، وأحمد 
ىذه الدراسة وأعانني عمييا، وفي نياية ىذه الدراسة أسجؿ أىـ النتائج التي  اهلل تعالى أف يسر لي كتابة

 توصمت إلييا وىي:

ـ، وىـ يعانوف سياسة القمع واإلبعاد والتضييؽ، 1948إف فمسطينيي الداخؿ منذ عاـ النكبة عاـ  .1
، وفؽ الفكر ومصادرة أراضييـ وسرقتيا، تحت طائمة القوانيف، التي ُتسفُّ لصالح األغمبية الييودية

الصييوني اإلحبللي العنصري، الداعي لطرد غير الييود، لمحفاظ عمى التفوؽ المطمؽ لمعنصر الييودي 
 في الدولة الييودية.

ف ما تسمح بو المؤسسة اإلسرائيمية مف اليامش الديموقراطي لفمسطينيي الداخؿ إنما ىو لتبييض  .2 وا 
ة أمرىا، تبدو بعيدة كؿ البعد عف مبادئ الديموقراطية، التي وجو دولة إسرائيؿ أماـ العالـ، ولكنيا في حقيق

ال تخفى عمى كؿ ذي بصيرة، وقد وظير ذلؾ جميا مف خبلؿ محاولة فرض قانوف الخدمة الوطنية المدنية 
 عمى فمسطينيي الداخؿ.

ف المؤسسة األمنية اإلسرائيمية مف خبلؿ دراساتيا المستفيضة بمكر ودىاء، توصمت إلى أف مشر  .3 وع وا 
الخدمة الوطنية المدنية ىو الذي سيحوؿ عرب الداخؿ مف أعداء ليا، إلى مواليف ليا، ومدافعيف عف 

 وجودىا إلطالة عمرىا. 
وقد تبيف مف خبلؿ ىذه الدراسة، أف قانوف الخدمة الوطنية المدنية جاء ليرسخ تفوؽ األغمبية العرقية  .4

ي لعرب الداخؿ، حيث إف التكاثر السكاني لعرب الييودية مف خبلؿ الحد مف التكاثر السكاني الطبيع
 الداخؿ بات يشكؿ خطرا عمى التفوؽ السكاني الييودي، ومف ثـ عمى ييودية الدولة.

وقد ظير في ىذه الدراسة أخطر ما تقـو بو المؤسسة اإلسرائيمية، مف خبلؿ الخدمة المدنية، أنيا  .5
وتحويمو إلى تجمع أفراد يرتبط كؿ فرد بالدولة  تسعى وبكؿ قوة لتفكيؾ المجتمع الفمسطيني في الداخؿ،

بشكؿ مباشر، وذلؾ بربط مصمحتو الضيقة بالدولة، وقطع صمتو بقضايا مجتمعو، وشعبو، وأمتو، ليصبح 
ؿ المجتمع  مدافعا عف دولة إسرائيؿ التي تضمف لو مصالحو الشخصية في الظاىر؛ وبذلؾ ُتَحوّْ

 وزف ليا، ومغيب عف حقوقو، تحقيقا لمشعار الصييوني "أرض الفمسطيني في الداخؿ إلى تجمع أفراد ال
 ببل شعب لشعب ببل أرض".  

وقد تبيف في ىذه الدراسة أف الخدمة الوطنية المدنية، ىي الطريؽ المميد لمخدمة العسكرية، واألمنية؛  .6
خؿ مف أجؿ تقوية الدولة عسكريا، ومعالجة تسرب الجنود مف الخدمة العسكرية، بجنود مف الدا

 الفمسطيني، وىذا منتيى ما تصبو إليو المؤسسة اإلسرائيمية.
لذلؾ فإف المؤسسة اإلسرائيمية تبذؿ قصارر جيدىا في إضعاؼ المكوف الثقافي اإلسبلمي،  .7

والمكوف الثقافي القومي، والمكوف الثقافي الفمسطيني، الذي يقؼ عقبة في وجو المكوف المدني، والثقافي 
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يعرؼ "باألسرلة"؛ وذلؾ مف خبلؿ البرامج الثقافية اإلجبارية لمخدمة الوطنية المدنية اإلسرائيمي، الذي بات 
التي يوقع الخادـ عمى تنفيذىا، تحت ذريعة الدمج الثقافي اإلسرائيمي العاـ، الذي ييدؼ إلى تيويد الداخؿ 

 وتوجييو.الفمسطيني اجتماعيا، وتعميميا، واقتصاديا، لَتْسُمس لممؤسسة اإلسرائيمية قيادتو 
وتبيف أف فرض قانوف الخدمة المدنية عمى الداخؿ الفمسطيني؛ بات مكشوؼ األىداؼ، ومف ىذه  .8

األىداؼ سمخ الداخؿ الفمسطيني عف شعبو في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والميجريف في الشتات، وىي 
لغاء حؽ عودة الميجريف، فالذي تأسرؿ ليس  مرحمة مف مراحؿ تقطيع أوصاؿ الشعب الفمسطيني وا 

 بمقدوره المطالبة بحؽ غيره بعد أف تنازؿ عف حقو.
ولقد تبيف لمباحث أف ما تقـو بو لجنة المتابعة بكؿ مكوناتيا الحزبية والحركية، بجيود ما زالت ال  .9

إلى تحتاج ترقى إلى المستور المنشود في إيقاؼ التزايد السنوي لممجنديف في الخدمة المدنية، ويبدو أنيا 
إلفشاؿ مشروع الخدمة الوطنية المدنية في  مع تظافر كؿ الجيود، طويمة األمد ةمة عمميخطط محك

 الداخؿ الفمسطيني. 
وقد ظيرت الحركة اإلسبلمية بدورىا البارز في مناىضة مشروع الخدمة الوطنية المدنية، مف خبلؿ  .10

صداراتو القيمة في تبياف وسائميا اإلعبلمية المختمفة، والندوات التي ُتجرر في مركز الدراسات المع اصرة وا 
 خطورة مشروع الخدمة المدنية والتحذير منيا. 

وقد تبيف في ىذه الدراسة أيضا أف مناىضة الخدمة المدنية عمى الصعيد السياسي ستبقى ضعيفة،  .11
إذا ما فرّْغت مف مضمونيا العقدي والشرعي، إذ أف لمعقيدة والشريعة اإلسبلمية مكانة مرموقة في قموب 

فمذلؾ كاف لزاما عمى عمماء األمة تبياف وجية نظر الشريعة اإلسبلمية في الخدمة المدنية،  لمسمميف؛ا
وتبياف أثرىا عمى عقيدة الوالء والبراء، ومف ثـ حكـ الشرع عمييا، والتحذير مف مخاطرىا عمى عقيدة 

 األجياؿ المستيدفة في الداخؿ الفمسطيني.
ة الوطنية المدنية في دولة إسرائيؿ، ووضعيا في ميزاف اإلسبلـ، تـ ات الخدميوأخيرا: وبعد تحميؿ حيث .12

مظاىرة و التأكد شرعا عمى أنيا تدخؿ في مواالة غير المسمميف، ومعاداة المسمميف والشعب الفمسطيني، 
أعدائو الذيف طردوه مف أرضو؛ لذلؾ أجمع عمماء المسمميف عمى حرمة الخدمة الوطنية المدنية الُمفضية 

 ا النوع مف الوالء.إلى ىذ
وقد تبيف في ىذه الدراسة أف الوالء عمى ضربيف، "والء مطمؽ ووالء غير مطمؽ"، وذلؾ كما بينو  .13

 ج عف اإلسبلـ.و عمماء المسمميف، حيث أجمعوا عمى أف الوالء المطمؽ يفضي إلى الردة والخر 
ب كبيرة عظيمة، ولكنو ال وقد اختمؼ العمماء في الوالء المطمؽ، ولكنيـ أجمعوا عمى أف فاعمو مرتك .14

 ُيْخِرج مف اإلسبلـ.
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 يوصي الباحث في خاتمة ىذه الدراسة بعدة توصيات، أىميا: 

يوصي الباحث بأف تجتمع لجنة المتابعة عدة اجتماعات مع متخصصيف، لوضع خطة ذات مراحؿ  .1
شالو، تشارؾ فيو جميع القور ذات بعد استراتيجي، لمواجية مشروع الخدمة المدنية بغية إف ربعيدة المد

السياسية والطبلبية، مع تحديد فترة زمانية تتـ فييا دراسة النتائج، وتصويب الجيود في مواجية ىذا 
 المشروع.

يوصي الباحث بالقياـ بحمبلت إعبلمية مدروسة ترافؽ خطوات الخطة الموضوعة مف قبؿ لجنة  .2
اخؿ الفمسطيني لمخدمة المدنية مقاطعة تامة، مع التركيز المتابعة، تبدأ بمقاطعة كؿ وسائؿ اإلعبلـ في الد

 القومية والوطنية.و عمى االنتماء لميوية الفمسطينية بكؿ مكوناتيا، اإلسبلمية 
ويوصي الباحث أف تشمؿ ىذه الخطة كؿ شرائح المجتمع الفمسطيني في الداخؿ، مع التركيز عمى  .3

المحذرة مف مصيدة الخدمة المدنية، والتي تستيدؼ وحدة  الشريحة الطبلبية المستيدفة بالبرامج التثقيفية
 الشعب الفمسطيني، وحؽ عودة الميجريف إلى ديارىـ.

ويوصي الباحث قيادات الداخؿ الفمسطيني بأف تتخذ ليا شعارا عمى سبيؿ المثاؿ "أنا فمسطيني ثابت  .4
 في أرضي" تعمؿ مف خبللو وفؽ الخطة. 

 

مماء في الداخؿ الفمسطيني دورىـ في مناىضة الخدمة المدنية، وأف يوصي الباحث أف يأخذ الدعاة والع .5
ينشطوا في توعية المجتمع الفمسطيني في الداخؿ عمى خطورة الخدمة المدنية، التي تستأصؿ الوجود 

 .-تعالى-، لو تمت ال سمح اهللجذوره الفمسطيني في الداخؿ مف
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 الكريمة مسرد اآليات القرآنية-1

 الصفحة رقميا  اآلية رقميا-السورة 

 90 120 َوَلْف َتْرَضى َعْنَؾ اْلَيُيوُد َوال النََّصاَرر َحتَّى تَتَِّبَع ِممََّتُيـْ  2      -البقرة 

ـْ ُأمًَّة َوَسطًا ِلَتُكوُنوا ُشَيَداَء َعَمى النَّاِس    97 143 َوَكَذِلَؾ َجَعْمَناُك

 78،77 158 َشاِكٌر َعِميـٌ  َوَمْف َتطوََّع َخْيًرا َفِإفَّ اهللَ  

ـْ َكُحبّْ المَِّو    َوِمْف النَّاِس َمْف َيتَِّخُذ ِمْف ُدوِف المَِّو َأنَدادًا ُيِحبُّوَنُي

 َوالَِّذيَف آَمُنوا َأَشدُّ ُحّبًا ِلمَّوِ 

165 85،81 

 77 184 َفَمْف َتَطوََّع َخْيرًا َفُيَو َخْيٌر َلوُ  

 92،91 28 َذِلَؾ َفَمْيَس ِمْف المَِّو ِفي َشْيءٍ  َوَمْف َيْفَعؿْ  3 -آؿ عمراف 

ـْ المَُّو َوَيْغِفْر َلُكـْ   ـْ ُتِحبُّوَف المََّو َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُك  85 31 ُقْؿ ِإْف ُكْنُت

ـْ ُأمٌَّة َيْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيرِ    79 104 َوْلَتُكْف ِمْنُك

ـْ َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِلمنَّ   اِس َتْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَتْنَيْوَف َعْف ُكْنُت
 اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَف ِبالمَِّو َوَلْو آَمَف َأْىُؿ اْلِكَتاِب َلَكاَف َخْيرًا َلُيـْ 

110 

 

 

97 

ـْ آَياِت المَِّو ُيْكَفُر بِ      4     -النساء  ـْ ِفي اْلِكَتاِب َأْف ِإَذا َسِمْعُت َيا َوَقْد َنزََّؿ َعَمْيُك
 ...َوُيْسَتْيَزُأ ِبَيا

140 88،86 

 77 30 َفَطوََّعْت َلُو َنْفُسُو َقْتَؿ َأِخيِو َفَقَتَمُو َفَأْصَبَح ِمْف اْلَخاِسِريفَ  5     -المائدة 

َمْف َقَتَؿ َنْفسًا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكَأنََّما َقَتَؿ   
 النَّاَس 

32 103 

ـْ َجِميعًا ؼَ َفاْسَتِبقُ    79 48 وا اْلَخْيَراِت ِإَلى المَِّو َمْرِجُعُك
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ـْ   َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا اْلَيُيوَد َوالنََّصاَرر َأْوِلَياَء َبْعُضُي
ـْ َفِإنَُّو ِمْنُيـْ  ـْ ِمْنُك  َأْوِلَياُء َبْعٍض َوَمْف َيَتَولَُّي

51 89،92،91،90 ،
97  ،94،93 

ـْ المَُّو َوَرُسوُلُو َوالَِّذيَف آَمُنوا الَِّذيَف ُيِقيُموَف الصَّبلَة إِ    نََّما َوِليُُّك

 ومف يتولى اهلل ورسولو والذيف آمنوا

56،55 91،82 

92 ،97 

 90 82 َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ِلمَِّذيَن آَمُنوا اْلَيُيوَد َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا 

ـْ َأْوِلَياُء َبْعضٍ  8     -األنفاؿ   84 72 َوالَِّذيَف آَووا َوَنَصُروا ُأْوَلِئَؾ َبْعُضُي

ـْ َأْوِلَياَء ِإْف  9      -التوبة  ْخَواَنُك ـْ َواِ  َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا آَباَءُك
 اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَمى اإِليَمافِ 

23 89 

ـْ َوَعِشيَرُتُكـْ ُقْؿ ِإْف َكاَف آبَ   ـْ َوَأْزَواُجُك ْخَواُنُك ـْ َواِ  ـْ َوَأْبَناُؤُك  89 24 اُؤُك

ـْ َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ    87 71 َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُي

َدَقاتِ    77 79 الَِّذيَف َيْمِمُزوَف اْلُمطَّوِّْعيَف ِمْف اْلُمْؤِمِنيَف ِفي الصَّ

ـْ َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنوفَ    80 105 َوُقْؿ اْعَمُموا َفَسَيَرر المَُّو َعَمَمُك

ـْ ِلي 14    -إبراىيـ  ـْ َفاْسَتَجْبُت ـْ ِمْف ُسْمَطاٍف ِإالَّ َأْف َدَعْوُتُك  88 22 َوَما َكاَف ِلي َعَمْيُك

ـَ َوَحَممْ  17   -اإلسراء  ْمَنا َبِني آَد ـْ َوَلَقْد َكرَّ ـْ ِفي اْلَبرّْ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُى  102 70 َناُى

ـْ الرَّْحَمُف ُوّداً  19     -مريـ   اِلَحاِت َسَيْجَعُؿ َلُي  80 96 ِإفَّ الَِّذيَف آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

ـْ َفاْعُبُدوفِ  21   -األنبياء  ـْ ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّك ُتُك  96 92 ِإفَّ َىِذِه ُأمَّ

 83 40 َوَلَينُصَرفَّ المَُّو َمْف َينُصُرُه ِإفَّ المََّو َلَقِويّّ َعِزيزٌ  22     -الحج 

ـْ تُْفِمُحوفَ    79 77 َواْفَعُموا اْلَخْيَر َلَعمَُّك

ـْ َفاتَُّقوفِ  23  -المؤمنوف ـْ ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّك ُتُك فَّ َىِذِه ُأمَّ  96 52 َواِ 

 88 48 َوال ُتِطْع اْلَكاِفِريَف َواْلُمَناِفِقيَف َوَدْع َأَذاُىـْ  33  - األحزاب
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 95،79 33 َوَمْف َأْحَسُف َقْواًل ِممَّْف َدَعا ِإَلى المَِّو َوَعِمَؿ َصاِلحاً  41    -فصمت 

ـْ َوُيثَبّْ  47     -محمد   83 7  ْت َأْقَداَمُكـْ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ِإْف تَنُصُروا المََّو َينُصْرُك

ال َتِجُد َقْومًا ُيْؤِمُنوَف ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآلِخِر ُيَوادُّوَف َمْف َحادَّ المََّو     58  -المجادلة 
 َوَرُسوَلُو َوَلْو َكاُنوا آَباَءُىـ

22 85 

ـْ َوَأْمَواِلِيـْ ِلْمُفَقَراِء اْلُمَياِجِريَف الَِّذيَف ُأْخِرُجوا ِمْف دِ        59    -الحشر   83 8 ياِرِى

ـْ ُيِحبُّوَف َمْف َىاَجَر   َوالَِّذيَف تََبوَُّءوا الدَّاَر َواإِليَماَف ِمْف َقْبِمِي
 ...ِإَلْيِيـْ 

9 84،79 

ـْ الَِّذيَف َكَفُروا ِمْف   ـْ َترر ِإَلى الَِّذيَف َناَفُقوا َيُقوُلوَف إِلْخَواِنِي َأَل
 َأْىِؿ اْلِكَتابِ 

11 86 

ـْ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف  60  -الممتحنة  ـْ َأْوِلَياَء ُتْمُقوَف ِإَلْيِي ُك آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا َعُدوّْي َوَعُدوَّ
 ِباْلَمَودَّةِ 

1 86 

ـَ تَُقوُلوَف َما ال تَْفَعُموفَ  61    -الصؼ   80 2 َيا َأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا ِل

ـَ َعَمى ُحبِّْو ِمْسِكينًا َوَيِتيمًا َوَأِسيراً َوُيْطِعُموَف الطَّ  76   -اإلنساف   78 8 َعا
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 مسرد األحاديث النبوية الشريفة-2

 الصفحة التخريج طرف الحديث رقم

 97  2001/ 1مسمـ ح  أترضوف أف تكونوا ربع أىؿ الجنة؟ 1

 81 998/مسمـ ح أفضؿ دينار ينفقو الرجؿ: دينار ينفقو عمى عيالو 2

 79 2444 /البخاري البخاري  ر اخاؾ ظالمًا أو مظمومًا، قالوا يا رسوؿ اهللأنص 3

 97 4/367أحمد   بشر ىذه األئمة، بالسنا والّنصر والتمكيف 4

 83 14/البخاري ح الذي نفسي بيده ال ُيؤمُف أحُدُكـ حتى أكوَف أحَب إليِو مف والِدِه فو  5

ـْ حتى ُيِحَب ألخيوِ  6   13البخاري/ ح ما ُيِحُب ِلَنْفِسوِ  ال ُيْؤِمف أَحُدُك

 45مسمـ /ح

118 

84 

عند البييقي في  لو ماتت سخمة عمى شاطئ الفرات 
الشعب وأبي نعيـ في 

 الحمية

81 

 97 6543البخاري/  أو سبعمائة ألؼ...-ليَدُخمفَّ الجنة مف أمتي سبعوف ألفا 7

 80 89ابف أبي شيبو/ ح ر بالقمبليس اإليماف بالتحمي وال بالتمني إنما اإليماف ما وق 8

 ت 237الترمذي ح/  ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس 9

 80 3البخاري ح كبل واهلل ال يخزيؾ اهلل أبدا، إنؾ لتصؿ الرحـ، وتحمؿ الكؿ 10

صحيح البخاري:   كؿ مولود يولد عمى الفطرة، فأبواه ييودانو أو ينصرانو أو  
 ،1385،ح 321\3

16 

 84 4884 /أبو داود ح مرئ يخذؿ مرء مسمما في موضع تنتيؾ فيو حرمتوما مف ا 11

 79 2442 /البخاري ...المسمـ أخو المسمـ، ال يظممو، وال ُيسممو 12
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 102 1610/ مسمـ ح مف أخذ شبرا مف األرض ظمما، طوقو اهلل إياه في يـو القيامة 13

 81 1028مسمـ/ مف أصبح اليـو فيكـ صائما... 14

 88 190006أحمد/ تشبو بقـو فيو منيـ مف 15

 79 2446 /البخاري ...المؤمف لممؤمف كالبنياف المرصوص يشد بعضو بعضاً  16

 80 1779مالؾ/ ...وجبت محبتي لممتحابيف فيّ  17

 79 94مسمـ/ والذي نفسي بيده ال تدخموا الجنة حتى تحابوا... 18

 ت  237 /الترمذي ح ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس 19
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 .القرآف الكريـ.1

 الخدمة المدنية، مركز الدراسات، أـ الفحـ، والفمسطينيوف في إسرائيؿ،  :وأخروف.أبو جابر إبراىيـ، 2

 .ـ2006)د ط(، 

تيويد النقب، مركز الدراسات المعاصرة، أـ الفحـ، .أبو جابر، إبراىيـ: قانوف برافر المشروع اإلسرائيمي ل3
 ـ.2014، 1ط

ييودية الدولة والداخؿ الفمسطيني، مركز الدراسات المعاصرة، الرسالة  :.أبو جابر، إبراىيـ، وآخروف4
 ـ.2010، 1لمنشر واإلعبلـ، أـ الفحـ، ط

فقيو ومحدّْث، ورابع األئمة  ىػ(:241-164. أحمد، أبو عبد اهلل بف محمد بف حنبؿ الشيباني الذىمي، )5
 األربعة، وصاحب المذىب الحنبمي في الفقو اإلسبلمي، صاحب كتاب الحديث " المسند، الشيير.

ىػ(: سنف أبي داود، دار الفكر، ط، القاىرة، 275-202.أبو داود، سميماف بف أشعث السجستاني، )6
 ـ.2010

  .، القاىرة1اسي، مركز فمسطيف لمدراسات، طأسامة عبد الحؽ، أمة تقاـو حوارات في الفكر السي .7

 -محمد، وأخروف: المغة في الصراع، "قرأة تحميمية في المفاىيـ المغوية حوؿ الصراع العربي أمارة،.8
 ـ.2008، 1اإلسرائيمي، دار الفكر، عماف، ط

سعيد، صحيح البخاري، تحقيؽ: طو عبد الرؤوؼ  :(256.البخاري، أبو عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ)ت9
 ـ.2003، 1مكتبة اإليماف، المنصورة، ط

البر والصمة،  سنف الترمذي،في  :ىػ(279.الترمذي، أبو عيسى بف عيسى بف سورة بف موسى )10
 ـ.2011، دار السبلـ لمنشر والتوزيع، (3ط)إشراؼ عبد العزيز محمد أؿ الشيخ، 

 ـ.1984، 2ألسوار، عكا، طالحركة القومية العربية والقضية الفمسطينية، ا :.توما، إميؿ11

مجموعة الفتاور، تحقيؽ: خيري السعدي،  :(728.تيمية، تقي الديف أبو العباس أحمد بف تيمية)12
 ـ.2000ية، القاىرة،قيفالمكتبة   التو 

 ـ.2009، 1العمؿ التطوعي في ميزاف اإلسبلـ، دار السبلـ، القاىرة، ط :.الجمؿ، أحمد محمد13



  491 
 

، حقوؽ األشخاص المنتميف إلى أقميات قومية... إلى أقميات 47/135المتحدة، الجمعية العامة لؤلمـ .14
 1992كانوف أوؿ  18دينية ولغوية، 

كانوف األوؿ  10.الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، الديباجة، في 15
        ـ.                                                        1948

 2013بحاث واإلعبلـ، تقرير سنوي أل.جمعية إعمار: الفقر في المجتمع الفمسطيني في الداخؿ، قسـ ا16
 ـ.

اليوية الجماعية ألبناء األقمية العربية في إسرائيؿ، دار اليدر، ط أولى، كفر قرع،  :حجيرات موسى.17
 ـ.2008

، 7مركز دراسات الشرؽ األوسط، عماف، ط وآخروف، المدخؿ إلى القضية الفمسطينية، حمد الحمد -18
 ـ.2004
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 ـ.2010القاىرة،
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                                                                                                                                            .    لمطباعة
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 ـ.2013
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 ثانيا: قائمة المصادر العبرية:

 ـ.2007، بيروت، 1التطيير العرقي في فمسطيف، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ط :بابيو إيبلف -1
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  .ـ19/3/2014الكنيست، مركز البحوث والمعمومات، قانوف الخدمة المدبية، كتاب القوانيف، -14

 .دستور بالوفاؽ. القدس: المعيد اإلسرائيمي لمديموقراطية :ـ(2005مئير شمغار ) -15

 ـ.1999في القدس استطبلع عاـ  :مركز "أرييؿ" -16

نحو مواطنة إسرائيمية شمولية، فرع القدس، معيد أورشميـ لدراسات  :مؤسسة فريدرش ناوماف -17
 إسرائيؿ القدس.

 
 ثالثا: قائمة المصادر اإلنجميزية:

             Francesco Capotori( 1979). Study on The right of Persons 
belonging to ethnic, religious and cultural Minorities. New York: U.N                  
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 :رابعا: قائمة الشبكة العنكبوتية

 train ahmad shahen. www. Facebook.com /pownpfoشبكة كتاب الرأي العربي  -1
/posts 22.june                                         

 train ahmad shahenكتاب الرأي العربي.  شبكة  -2

  www.arab.com  48مصطفي ميند، الفمسطينيوف في إسرائيؿ والخدمة المدنية، موقع عرب  -4
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 ENCYCLOPEDIAالموسوعة العربية   -10

11- www.arab-ency.com  العمـو اإلنسانية. 

 www.aljazeera.netالشبكة العنكبوتية  -12

 www.shlomit.org.ilجمعية شموميت، دستور الخدمة، "شموميت"  -13

  Mfa.gov.il/mfaar/Israel موقع وزارة الخارجية اإلسرائيمية  -14

15- www.adalah.org/PressReleases_full_arb.asp?ID=2508&category_id 16- 
   www.kolzchut.org.ilحقوؽ الجنود الُمسّرحيف ومتممي الخدمة المدنية.

 17-  http://derasat.ara-star.com/searc. 

 18-   http://www.nabulsi.com/blue/ar 

 في غزة. بياف عمماء األمة في مظاىرة الييود عمى المسمميف-19 

   www.saaid.net/book/11/3764.doc 

https://www.icrc.org-20     

https://drabbass.wordpress.com-21    

http://www.nabulsi.com/blue/a-22     

http://www.arab/
http://www.arab-ency.com/
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 خامسا: قائمة الصحف:

 .2013/6/13، 2013/6/14صحيفة صوت الحؽ والحرية،  -1
 ـ.16/11/1998صحيفة ىآرتس،  -2

  :الباحث مقابالت

 .20/10/2014 في ،رئيس الحركة اإلسبلمية صبلحالشيخ مع   -4
 صعيد عمى أبرز القيادييف مفو مف مؤسسي الحركة اإلسبلمية،  وىو ،شيخ األقصىب عرؼوقد         

  .العالميو  العربي واإلسبلمي لو حضورهو  وىو مف أبرز قيادات لجنة المتابعة، ،الداخؿ الفمسطيني
 

ورئيس  11/2014 /2، اإلثنيفكنعاف رئيس لجنة مناىضة التجنيد والخدمة المدنية محمد ومع  -2
 ،وعضو لجنة المتابعة ،الداخؿ الفمسطيني في البارزة الوطنية قياداتالالقومي، وىومف  الحزب العربي

                                   .سابؽوعضو كنيست 

 .ـ4/11/2014مركز الدراسات المعاصرة، الثبلثاء، في  مدير صالح لطفيومع   -3

 مفوىو ، يف في الشؤوف السياسية وخاصة في لقضية الفمسطينيةمتميز الباحث يعد السيد صالح لطفي مف ال
 مدينة أـ الفحـ. سكاف

 ـ.5/11/2014رئيس لجنة المتابعة السيد محمد زيداف في تاريخ  ومع  -4

وخاصة في الظروؼ  في الداخؿ الفمسطيني، تميز بثباتو الوطنية ياداتمف أبرز القسبد محمد زيداف الو 
  مندا.، مف بمدة كفر الصعبة أياـ ىبة األقصى

 ـ.8/11/2014في  في دبورية، عاص أطرش، السبت-5

يد عم، ومدير جامعة النجاح الوطنيةفي  يحاضر عاص أطرش متخصص بالدراسات السكانية، دكتورال
 .قرية دبوريومف  يافا لمدراسات،

 ـ.15/9/1997سميح خطيب   5

 عمى المدارس الثانوية في الوسط العربي في الداخؿ لفمسطيني. يشرؼ مفتش في وزارة المعارؼىو 
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 مالحق الرسالة
 

(: بخصوص نتائج االستطالع الذي أجراه مركز "أرييل" في القدس في العام 1ممحق رقم ) -1
 م.1999

 يو جدول واحد.وف       

بخصوص استطالع المركز الييودي العربي جامعة حيفا، حول العالقة بين (: 2) ممحق رقم -2
(، وفيو 1الييود والعرب: في الوسط العربي والييودي، االستطالع لسامي سموحة وزوىر ليختمان)

 (.3-2-1ثالثة جداول رقم)
المدنية في الوسط العربي  (: (: ُيظير ىذا الممحق نتائج استطالع حول الخدمة3ممحق ) -3

م وفيو 2012البروفيسور يتسحاك راطر لعام  -والييودي، لمعيد أورشميم القدس لدراسات إسرائيل 
 (.1جدول)

(: ُيظير ىذا الممحق استطالع مدى الكرمل حول الخدمة المدنية في الوسط 4ممحق رقم ) -4
 (.2-1ن:)م، وفيو جدوال 2012، لعام 22 -16العربي، لجيل الشباب من سنة 

(: ُيظير ىذا الممحق استطالع حول الخدمة المدنية، بمبادرة نساء ضد العنف، 5ممحق رقم )  5-
 (.1لمعيد يافا لالستطالعات والبحوث وفيو جدول واحد)

 .م1948(: لمفصل الثاني: مجازر المنظمات الصييونية والتفوق السكاني، عام 6ممحق رقم ) -6 
 ل بطرد الفمسطينيي الداخل.(: تيديدات قادة إسرائي7ممحق رقم ) -7
 (: ىاجس التفوق السكاني.8ممحق رقم ) -8
لغاء مواطنة.9ممحق رقم ) -9  (: حقوق اقتصادية، ومدنية وا 

 (: نماذج من قوانين مصادرة أراضي الفمسطينيين في إسرائيل.10ممحق رقم )-10

 (: قانون الخدمة المدنية كما ورد في جمعية شموميت.11ممحق رقم )-11

.الوطنية-حقوق الجنود الُمسّرحين ومتممي الخدمة المدنية(: 12)ممحق رقم     -12 
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 .(1)م1999نتائج االستطالع الذي أجراه مركز "أرييل" في القدس في العام  بخصوص :(1) رقم ممحق

 (: 1)جدوؿ رقـ 

 رجاؿ         نساء                                                           
ح العرب حقوؽ كاممة بشرط تقديـ الخدمة مستعد لمن

       العسكرية
88 89 

    مستعد لمنحيـ حقوؽ كاممة بكؿ األحواؿ

 

23 15 

 86 85 مستعد لمنح العرب حقوؽ كاممة بشرط تقديـ الخدمة الوطنية

  يجب فرض الخدمة العسكرية عمى العرب

 

39 49 

  يجب فرض الخدمة الوطنية عمى العرب

 

45 56 
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حول العالقة بين الييود  ،جامعة حيفااستطالع المركز الييودي العربي بخصوص   (:2ممحق رقم )
 ، وفيو ثالثة جداول1والعرب: في الوسط العربي والييودي، االستطالع لسامي سموحة وزوىر ليختمان

 .(3-2-1)رقم

 (: 1)جدوؿ: رقـ 

 %53  كامبل ايعتقدوف أنو يمكف أف يكوف اندماج

 %34 أف العبلقات في توتر ولكف يمكف أف تتحسفيعتقدوف 

 %9 يعتقدوف أف العبلقة بيف الييود والعرب في طريقيا إلى الصداـ

 %47 يعتقدوف أف العبلقات ستتغير لؤلحسف خبلؿ العاميف القادميف

 %26 يعتقدوف أنو لف يطرأ تحسف خبلؿ العاميف القادميف

 %23 يعتقدوف أف الحالة تتجو لؤلسوأ

  ائج االستطبلع في الوسط الييودي:نت

 %46 يعتقدوف أف العبلقات في حالة توتر ولكف ممكف التخفيؼ

 %28 يعتقدوف أنو ممكف أف يتقدـ االندماج الكامؿ بيف الييود والعرب 

 %47 يعتقدوف أنو لف يطرأ تحسف عمى العبلقات في العاميف القادميف

 %33 يعتقدوف أنو سيكوف تغيير فقط لؤلسوأ

 

 

 

 
                                                           

1
 ـ.2011سموحة، سامي: المركز الييودي العربي، جامعة حيفا، استطبلع  
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ُيظير إحصائيات "سموحة" و"لختمان" حول التطورات  ضوع ذاتوو بخصوص الم :(2) رقم ممحق
 . 1م2011عام -م 2007والتغيرات في مشروع الخدمة المدنية من عام 

  (:2)جدوؿ رقـ 

نسبة التأييد في القطاع  العاـ
 سنة( 23)ما فوؽ  العاـ

نسبة التأييد في قطاع 
 (22 -18الشباب )

 متطوعيف )الشباب(عدد ال

2007 78% 68% 628 

2009 68% 54% 1251 

2011 62% 40% 2400 

 

 
 

  

                                                           
1
 ـ.2011طبلع سموحة، سامي: المركز الييودي العربي، جامعة حيفا، است 
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 –م2012السنوية من عام  في الخدمة المدنية في ُيظير زيادة أعداد المتطوعين (:3)جدول رقم 
 .1وزيادة نسبتيمم،   2000

 
 22-18نسبة المتطوعيف مف جيؿ  عدد المتطوعيف العرب السنوات

1006- 2005 240 008 .0 

2007- 2006 289 010 .0 

2008- 2007 628 022 .0 

2009- 2008 1051 037 .0 

2010- 2009 12251 0.044 

2011- 20010 1552 055 .0 

2012- 2011 2399 085 .0 

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1
 ـ، بتصرؼ.2012ذاتو، ومديرية الخدمة المدنية، لمصحافة، عاـ  المصدر السابؽ 
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 الوسط العربي والييودي، حول الخدمة المدنية في نتائج استطالع ىذا الممحق ُيظير :(3) ممحق
 .1م2012البروفيسور يتسحاك راطر لعام  -أورشميم القدس لدراسات إسرائيل  معيدل
 

 (: 1)جدوؿ رقـ 
 مف الوسط العربي: 500مف الوسط الييودي، و 500وكاف عدد الُمسَتطمعيف، 

 % % تحت عنواف مف أجؿ مواطنة شاممة جاء االستطبلع:

 الوسط الييودي الوسط العربي 

 ضد    مع       مع           ضد 

 %43%       48 %14%        80 اقتراح عمؿ بالجممة 16

 %72 %73 إسرائيؿ دولة ييودية ديمقراطية

 %61 %62 سنوات تطوع، ثـ تتحوؿ لخدمة اجبارية 5الخدمة المدنية تكوف 

 %68 سؤاؿ لموسط الييودي المساواة المدنية العرب 

 %45    %   50 " دمج الكامؿ لمعرب في الوظائؼ العميا

 %38%      57 " دمج كامؿ لمعرب في وظائؼ شبكات االتصاؿ

 %48%       45 " االعتراؼ بالعرب كأقمية قومية

 %48%       45 " المغة العربية المغة الثانية الرسمية

 %14%        74 %87 ىؿ ممكف تحسيف العبلقات العربية الييودية

 %22 %9 الصداـ العبلقات الييودية العربية تتجو إلى

 
 

                                                           
1
 ـ،  بتصرؼ  2012رايطر، يتسحاؾ:  معيد أورشميـ القدس لدراسات إسرائيؿ، حمطاؿ أبؿ، أورشميـ،   
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، في الوسط العربي حول الخدمة المدنيةاستطالع مدى الكرمل  ممحقُيظير ىذا ال (:4ممحق رقم )
 .1(2-1، وفيو جدوالن:)م2012لعام  ،22 -16من سنة  لجيل الشباب

 : (1)جدوؿ رقـ 
 %34 لـ يسمعوا بمصطمح الخدمة المدنية

 %66 سمعوا بمصطمح الخدمة المدنية

 %70 ف لمخدمة المدنية مف قطاع الشبابالمعارضي

 %2 3.3 يعرفوف أف الخدمة المدنية تساىـ في نيؿ الحقوؽ المتساوية كباقي مواطني الدولة

 %68. 3 ال تساىـ في نيؿ الحقوؽ

 %36. 5 يعتقدوف أف إسرائيؿ غير ديمقراطية

 %33. 7 يعتقدوف أف إسرائيؿ ديمقراطية بيف بيف

 %25. 9 ديمقراطيةيعتقدوف أف إسرائيؿ 

 %14. 3 يعرفوف أنفسيـ إسرائيمييف

 %33. 3 يعرفوف أنفسيـ عربا فمسطينييف مواطنيف في إسرائيؿ

 %8. 3 يعرفوف أنفسيـ عربا فمسطينييف

 %8 يعرفوف أنفسيـ عربا إسرائيمييف

 %7. 4 يعرفوف أنفسيـ عربا فمسطينييف إسرائيمييف

 

 
 
 

                                                           

1
 m-research .org ada@mada، بتصرؼ. 
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كانون أول  لمدى الكرمل، ريف الخدمة المدنية في إستطالعتوزيع تع بخصوص (:2) جدول رقم
 ـ.2012عام 

 النسبة المئوية التعريؼ

لمخدمة العسكرية ويشمؿ تطوعا في المؤسسات الرسمية ) المستشفيات  بديؿ
 .والمدارس(

39.3 

 9.8 مكمؿ لمخدمة العسكرية ويشمؿ تطوعا في المؤسسات الرسمية

 9.6 مؤسسات اإلسرائيمية وتنازليـ عف حقوقيـ الوطنيةطريقة أخرر لدمج العرب في ال

 4.2 طريقة أخرر لدمج العرب في مساواتيـ مع باقي مواطني الدولة

فادة المجتمع العربي   16.1 طريقة لمتطوع لتطوير وا 

 10.5 ال شيء - ال أذكر ال إجابة لي

 10.5 آخر

 100 المجموع 

N 328 

 

% يعّرفوف الخدمة المدنية ىي البديؿ لمخدمة العسكرية، كعمؿ 39.3ف عيف أستطمَ ظير في إجابات المُ 
 تطوعي في المؤسسات الرسمية.

 ، في المؤسسات الرسمية.% يعرفوف الخدمة المدنية، أنيا مكممة لمخدمة العسكرية9.8و

 % يربطوف الخدمة المدنية باألىداؼ السياسية اإلسرائيمية.9.6

بعاد االقتصادية، مف أجؿ دمج العرب ومساواتيـ مع باقي مواطني % يربطوف الخدمة المدنية باأل4.2
% ممف اسُتطمعوا قد عرفوا خطورة الخدمة المدنية 58.7ويظير مف ىذا االستطبلع أف  دولة إسرائيؿ.
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لمحفاظ عمى الدولة عمى الداخؿ الفمسطيني، ومدر ارتباطيا باألىداؼ العسكرية والسياسية التي تيدؼ 
% إ بعضيـ لـ يجيب 21النسبة تمثؿ األغمبية ولكف ليست المطمقة، رغـ أف ىناؾ الييودية وىذه 

 1والبعض األخر يبدو أنو ال يعمـ عف الخدمة المدنية.

 

  

                                                           
1
 ، بتصرؼ.42ـ، ص، 2014ومشروع الخدمة المدنية قراءات أولية، مدر الكرمؿ، حيفا،  تحرير، شحادة، مطانس: الفمسطينيوف في إسرائيؿ 
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لمعيد  ،بمبادرة نساء ضد العنف حول الخدمة المدنية، استطالع ممحقُيظير ىذا ال :(5) رقم ممحق
 1يافا لالستطالعات والبحوث.

  :(1)جدوؿ رقـ 

 ـ.2008سنة، لعاـ  20 - 17% ذكور، أعمارىـ مف 42.2% إناث و59.8يشمؿ ىذا االستطبلع و 

 %59.3 يعتقدوف أف الخدمة المدنية ال تساىـ في نيؿ الحقوؽ المساوية بيف سكاف الدولة

 %21 قالوا نعـ لمخدمة المدنية

 %78 يعارضوف الخدمة المدنية

 %33.5 عسكريةيروف أف الخدمة المدنية بديمة لمخدمة ال

 %25.4 يروف أنيا مرتبطة بالخدمة العسكرية

 %74.7 أجابوا ليس عمى المواطنيف العرب االلتحاؽ بالخدمة المدنية

 %35 سمعوا بالخدمة المدنية مف المدارس

 %29 سمعوا بالخدمة المدنية مف االصدقاء

 %27 لـ يسمعوا بالخدمة المدنية

 %80.9 نيةدلخدمة المبا ضد االلتحاؽيقولوف 

 

 

 

 

                                                           
1
 www.wavo.org/nv/?todo=news-- بتصرف 
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 م:1948عام  والتفوق السكاني، المنظمات الصييونيةمجازر  :: لمفصل الثاني(6) رقم ممحق

ـ أال يبقى أي عربي في 1948قاـ قادة الياجاناة بتنفيذ خطة دالت " القرر العربية المعادية مف القرر الصديقة" وقرروا في نيساف عاـ 
رر التي كانت ال تزاؿ تعد قرر صديقة كخربة " السركس" و " وادي الحوارث" وىكذا اتبعت منطقة الخضيرة، وقد تـ طرد سكاف الق

 .خطة دالت سياسة األرض المحروقة والطرد
وبموجب الخطوط العريضة لمخطة فقد تـ تنفيذ سياسة تقضي بإجبلء التجمعات العربية الواقعة عمى جوانب الطرؽ الحيوية، وفي الفترة 

ـ صدرت أوامر عف القيادة العامة الى وحدات الياجاناة المعنية بترحيؿ ما تبقى مف القرر 1948نيساف"  10و  8الواقعة ما بيف " 
  .تؿ أبيب -حيفا  وعمى امتداد طريؽ القدس -الخضيرة وطريؽ جنيف -العربية عمى محور تؿ أبيب

 -عضو لجنة الترحيؿ  -ف العربية" ومنيـ " عزرا دانيف" وخبلؿ اجتماع لجياز االستخبارات المحمي التابع لمياجاناة وخبراء " الشؤو 
  .فقد تقرر أف ُينصح لمياجاناة طرد واخضاع قرر كفر سابا، والطيرة، وقاقوف، والطنطورة، وفجة في السيؿ الساحمي

شماؿ تؿ أبيب وقد تـ طرد آخر سكاف فجة بسبب الضغط الذي مورس وسمي " بعممية اليمس"، فقرية الشيخ مؤنس وىي قرية صديقة 
استراتيجية، فقد عارضت دخوؿ القوات العربية غير النظامية، وطمب مختارىا أف تقـو الياجاناة -لـ تكف تمثؿ أية مشكمة عسكرية

 بالحماية مف ىجمات اإلرغوف وليحى المتتالية ولكف دوف أي جدور، وقد وتـ اجبلء سكانيا بالكامؿ.
% غادر 84% بالتخويؼ باليمس، و 15ارتكاب مجزرة دير ياسيف التي أدت إلى ىجرة أما دير ياسيف فقد قاـ اإلرغوف وليحي ب

 .بسبب اليجمات واألعماؿ الصييونية المباشرة
 لقد كانت ىذه المجزرة الرىيبة موثّقة عمى نطاؽ واسع التي ارتكبتيا العصابات الصييونية في قرية دير ياسيف غربي القدس 

ـ، وأحد العوامؿ األكثر حسمًا في التسبب بيجرة جزء كبير مف 1948نقطة تحوؿ في تاريخ حرب ـ، فقد كانت 1948/ نيساف/9في 
ليحي المنّسؽ عمى ىذه القرية والذي نّفذ بالتعاوف مع قائد الياجاناة في القدس دافيد شمتيئيؿ الذي  -سكاف فمسطيف، فيجـو اإلرغوف 

سرايا البمماح، كاف يرتبط بأىداؼ خطة دالت، وعممية نحشوف لبلستيبلء عمى زّود المياجميف بالذخيرة ،وتغطية المدفعية مف إحدر 
 المداخؿ الغربية لمقدس، ولتدمير عشرات القرر العربية في مناطؽ ذات أغمبية عربية ساحقة.

 ييودا لبيدوت ومجزرة دير ياسيف: -1
لئلرغوف ليقـو بتصفية سكاف قرية دير ياسيف بعد  ييودا لبيدوت وىو مف أبرز قادة اليجـو التابعيف لئلرغوف ىو مف قّدـ اقتراحاً 
 احتبلليا " إلفياـ العرب ما قد يحدث حيف يشترؾ اإلرغوف وليحي في عممية ما.

شخصًا مف غير المقاتميف معظميـ مف النساء واألطفاؿ والشيوخ وقتموىـ عمدًا، وقد انتزعت المجوىرات مف  250و قد تـ اعتقاؿ 
ات المدارس مرارًا وتـ تشويييف، وبعد مرور عدة أياـ عمى المجزرة كانت جثث بعض األطفاؿ والّرضع بعض الضحايا واغتصبت بن

غير المدفونة وغيرىا مف الجثث المقطوعة الرؤوس، و جثث العجائز بطونيا مبقورة بالحراب و كانت تشاىد في جميع أنحاء القرية، و 
 د.كاف ىذا بتقرير الصحافي اإلسرائيمي عاموس بف فير 

تقرير المسؤوليف البريطانييف مف الناجيف مف المجزرة: فقد ُنيب الضحايا و ارُتكبت أعماؿ " جنسية مشينة " ، و يضـ التقرير شيادات 
نسوة ساقيف األرغوف نحو باب العمود وأف عددًا كبيرًا مف طالبات المدارس الصغيرات قد اغتصبف ثـ ذبحف، و بعدىا عثر عمى نحو 

جثة في بئر لرجاؿ و نساء و أطفاؿ .. و ىكذا فقد اقترفت ىذه المجازر المعتمدة بيدؼ إرىاب  50ؼ واحد و عمى جثة في كي 150
 . المدنييف و حمميـ عمى الفرار

 مناحـ بيجف يرسؿ رسالة تينئة:        
       يودية " رسالة داخمية لمتينئة وقد أرسؿ اإلرغوف مناحيـ بيغف وىو وارث مقولة جابوتنسكي بشأف الحائط الحديدي مف "الجراب الي
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   عمى عممية األنتصار الرائعة وتأثيراتيا اإليجابية باإلستيبلء فيما  بعد عمى طبريا و حيفا... وبموجب ىذه االستراتيجية شنت في 
 جائز والنساء تمؾ األياـ عشرات اليجمات مف قبؿ قوات الياجاناة والبمماح وجرر تدمير البيوت بالديناميت عمى رؤوس الع

 واألطفاؿ، ومف األمثمة عمى ذلؾ قرية فجة وعائمة أبو لبف وبمد الشيخ والخصاص وقزازة والمواصة وفندؽ سميرا ميس في 
  القدس وسعسع والحسينية.

 التغيير الديمغرافي في مرج بف عامر: -2
    بع لحزب مباـ لمقابمة بف غويوف، وكاف ـ جاء وفد مف كيبوتس مشمار ىعيمؾ الواقع في مرج بف عامر التا1948نيساف  9وفي 
 .الكيبوتس قد تورط في معارؾ مع قوات عربية غير نظامية، وطالب الوفد بطرد العرب مف المنطقة وحرؽ القررىذا 

 ويشير موريس إلى أف قائد السرية المحمية لمياجاناة " مئير عميت" قد أصدر أوامر الى سريتو بطرد سكاف القرر العربية في 
  والبطيمات، والنغنغية، المنطقة وىي الغيبة التحتا، والغيبة الفوقا، وخربة بيت راس، وأبو شوشة، والكفريف، وأبو زريؽ، 

   1 .انة، والبركيو، وخبيزة وأـ الشوؼوالسنديوصّباريف، 
    ر التركيبة السكانية لفمسطيف، أراد بف غوريوف ومف خبلؿ تنفيذه لخطة دالت أف يخمي قرر الجميؿ العربية مف سكانيا، بيدؼ تغيي

  .والعمؿ عمى حؿ "مشكمة االرض" مف خبلؿ نزع ممكية فبلحي فمسطيف وتيجيرىـ

ـ أصدر بف غوريوف لوزرائو بتنظيؼ جيب الجميؿ الشرقي العربي الذي كاف ال يزاؿ في يد جيش اإلنقاذ، واإلسراع 1948وفي أيموؿ 
 ائد عمميات الياجاناة يغئيؿ ياديف وجاليمي.في إجبلء سكانو، ومف ضمنو صفد برئاسة ق

 التغيير الديمغرافي في الجميؿ: -3

وفي تقرير آللوف فإف التيجير، أو الترحيؿ مف الجميؿ الشرقي كانت بصورة أساسية تيدؼ إلى إنشاء عمى األرض تماسكًا وتواصبل 
ع أسموب الترىيب الخفي بمعنى" اليمس في اآلذاف" وتخويؼ لمقرر الييودية في الجميؿ األعمى بأسره، وقد قاـ المخاتير الييود باتبا

المخاتير العرب، بأف تعزيزات ييودية ىائمة قد وصمت إلى الجميؿ وأنيا ستخمي القرر إما بالقتؿ والتدمير، وقد أدت ىذه السياسة الى 
 .(1)فرار عشرات اآلالؼ، وقد حققت ىذه الحيمة أىدافيا بالكامؿ 

بؿ القمح، وقديثا، والزوؽ التحتاني، والخالصة، والسموعي، والناعمة، وتـ اإلجبلء القسري و  بالحيمة معا: لمجاعونة، والظاىرية التحتا، وا 
وماروس،  والعمانية، والحسينية، وكراد البّقارة، وكراد الغّنامة، والحمرا، وخربة خياـ الوليد، وخربة العزيزيات، وغرابو، وىونيف، والمفتخرة،

، والروية، والخصاص، والزوؽ الفوقاني، ولزازه، وقبطية، والمنشية، والدواره، والمنصورة، والمبلحة والصالحية، وفرعـ، وعّموقة
 .والعّباسية، والقسطينة، والبويزيو، والبيسموف. وحتى القرر الصديقة لكونيا قريبة مف المستوطنات فقد تـ إجبلءىا

 :"مكنسة" مفتساع مطاطيوعممية ال في واد األردف مف خبلؿ التفوؽ السكاني
ـ نفذت الياجاناة عممية المكنسة اليادفة إلى طرد سكاف القرر العربية في وادي األردف وتنظيفيا بالكامؿ 1948ففي أوائؿ أيار عاـ 

ضافة لذلؾ فقد صدرت األوامر بمياجمة  القرر ومف ىذه القرر: الطابغة، والزنغرية، والقديرية، وعرب الشمالية، وعرب السّياد، وا 
" أف العربية وطرد سكانيا وتدمير منازليـ، ودمروا البيوت تدميرًا منتظمًا بنفس الطريقة التي تـ بيا إخبلء الجميؿ الغربي واتبعوا سياسة 

  2يياجموا مف أجؿ النصر، وأف يقتموا الرجاؿ، ويدمروا ويحرقوا القرر كما حدث في الكابري وأـ الفرج.

                                                           
 ، بتصرؼ. 170-168ـ، ص1992مصالحو، نورالديف،: طرد الفمسطينييف، مؤسسة الدراسات الفمسطينية في بيروت، ط األولى،  1

 
2
 ، بتصرؼ. 171-170ـ، ص 1992يف، اعداد سمور ىديب قناـ: مصالحو، نورالديف: طرد الفمسطيني 
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 :المؤدية إلى القدس مف خبلؿ عممية نحشوف عمى الطريؽ التفوؽ السكاني

كيموا مترًا داخؿ منطقة  25وكانت ىذه العممية إحدر أكبر عمميات خطة دالت وكانت تيدؼ إلى شؽ " ممر" ييودي طولو حوالي 
ـ كاف 1948عاـ آىمة بالسكاف العرب وكانت ضمف الدولة العربية وفؽ قرار التقسيـ عمى الطريؽ الممتدة بيف المطروف والقدس، وفي 

اسـ ممر القدس قد أطمؽ عمى ىذه المنطقة بعد إخبلء العشرات مف القرر العربية وتدميرىا بانتظاـ فيذه قرية سيريس التي دمرت 
عامًا،  80-75منزاًل وجامعًا ومدرسة وقتؿ بطرؽ بشعة نساء مسنات تتراوح أعمارىـ بيف  25ـ، وىدـ 1948نيساف  16بالكامؿ في 
ضافة لذلؾ قرية عربية بما فييا دير محيسف، وبيت جيز، وبيت سوسيف، وعسميف وأشوع وصرعو وعرطوؼ، وبيت  35تدمير  وا 

محسير، ودير أيوب، ودير باف، وكسبل و دير اليور، وسفبى، وجراش، وبيت نتيف، وبيت عطاب، وبيت أـ الميس، وساريس، وعبلر، 
، وبيت توؿ، والقسطؿ، والجوره، وصّطاؼ، وصوبا، والعقور، ودير ورأس أبو عمار، ولفتا، ودير ياسيف، والمالحة، وقال ونيا، وعيف كاـر

  .الشيخ، وخربة العمور، والولجة، والقبو

واعتبرت أبو غوش قرية " صديقة" متعاونة كانت تزود الياجاناة والبمماح بانتظاـ بمعمومات عف تحركات المجاىديف العرب في 
 .الشأف، وقد احتـر الييود ىذه االتفاقية،  لذا تـ إبقاء ىذه القرية ولـ تيجر المنطقة، كما عقدت اتفاقية بيذا

وبموجب خطة دالت أيضًا طرد لواء جفعاتي وكاف بإمرة شمعوف أفيداف سكاف العشرات مف القرر العربية في مناطؽ جنوب فمسطيف 
ما بترىيبيـ لحمميـ عمى الفرار ما بطردىـ بقوة السبلح، ومف تمؾ القرر عاقر، وقطرة، بإصدار األوامر إلى السكاف بالمغادرة، وا  ، وا 

وأسدود، ويبنو، وبيت دراس، وبشيت، وبطاني الشرقي، وبرقة، وأبو شوشة، و تعاني، والمغاز، و السواطر، والشرقية، وبطاني الغربي، 
  1والقبيبة، وبربر، وحرقة، والكوفخة، وزرنوقة.

نسمة، مف أربع جيات حيث أجبر سكاف  1500الطنطورة الساحمية والبالغ عدد سكانيا ـ ىوجمت ليبل قرية 1948/ أيار/ 22"وفي 
الطنطورة األسرر عمى التجمع عمى الشاطئ، وتـ فصؿ الرجاؿ عف النساء واألطفاؿ، وحسب أقواؿ الضابط الييودي اقتيد األسرر 

حرب، فيأمر الجنود بأخذ مجموعة جانبا ويتـ اعداميا حسب مجموعات، وكاف كؿ جندي يأتي إلى القائد ويقوؿ لو ابف عمي قتؿ في ال
  2.األسرر"وىكذا حتي أعدـ كؿ 

ـ، وعمى خمفية مجزرة دير ياسيف 1948نيساف  22-21التفوؽ السكاني في مدينة حيفا: فقد شنت الياجاناة واألرغوف ىجوميما في 
يـ مف الذكور أطفاؿ وشباف وشيوخ وتحرؽ كؿ ما يمكف ـ ، وقد انتيجت كتيبة لواء كرممي قتؿ جميع مف تصادف1948نيساف  9في 

أف يحرؽ، وقد تـ جبلء السكاف العرب عف مناطؽ وادي رشيما، ومميسو، ووسط حيفا، وفي وادي النسناس ووادي الصميب تركز الكثير 
 مف السكاف .

العشوائي باستخداـ مدافع الياوف  ـ شنت كتيبة كرممي ىجوميا الوحشي عمى حشود المدنييف العرب بالقصؼ1948/نيساف/ 22وفي 
بوصات، وذلؾ لدفعيـ السكاف عمى اليجرة القسرية عف المدينة، وقد ُقتؿ المئات مف الرجاؿ وتـ قنص النساء واألطفاؿ  3مف عيار 

ى في ـ لـ يبق1948وفي أيار    والشيوخ، فضبل عف  استخداـ الحرب النفسية عبر مكبرات الصوت كأسوب  لزيادة الذعر والخوؼ
، وفؽ القانوف العرقي الذي أنشأه يوسؼ فايتس وشجعو يسرائيؿ غاليمي وافؽ عميو  70,000عربي مف مجموع  4000حيفا سور 

  3.وأيده كؿ مف يغئاؿ الوف ويغئيؿ ياديف

                                                           
1
 ، بتصرؼ.172ـ، ص 1992مصالحو، نورالديف: طرد الفمسطينييف،  
2
 ، بتصرؼ.172ـ، ص 1992مصالحو، نورالديف: طرد الفمسطينييف،  
3
 ، بتصرؼ. 176-173ـ، 1992مصالحو، نورالديف: طرد الفمسطينييف، اعداد سمور ىديب قناـ:  
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حيفا، وحسب التفوؽ السكاني في مدينة يافا: فقد تـ مياجمتيا مف قبؿ اإلرغوف والياجاناة بنفس الطريقة التي  ىوجمت مدينة  -4
التقديرات التحميمية الصادرة عف قسـ االستخبارات في الجيش اإلسرائيمي، وبعد سقوط الكثير مف المراكز الرئيسية في مدينة يافا 
قرب مكتب البريد والبمدية والمرفأ، وشّؿ كميًا إمدادات الغذاء إلى داخؿ المدينة، وسّبب القتؿ والقصؼ العشوائي والتدمير ىمعا 

  .في صفوؼ المواطنيف العرب كبيراً 

فمسطيني قد غادروا تمؾ األجزاء مف البمد التي استولت القوات  370,000ـ كاف 1948وعقب تنفيذ خطة دالت ولدر حموؿ حزيراف 
  .% مف أجمالي اليجرة قد سببتيا " الياجاناة/ جيش الدفاع االسرائيمي "55الصييونية عمييا، فعمى األقؿ ثمة 

 د مجزرة:موشية دياف يقو 

مف الجيش  89ـ وقد نفذت المجزرة عمى يد الكتيبة 10/1948/ 30ومف أكثر المجازر بشاعًة ما حدث في قرية الدوايمة في 
 :اإلسرائيمي قادىا موشيو دياف، ووصؼ أحد الجنود الشيود ىذه المجزرة عمى النحو التالي

طفاؿ وقتؿ األطفاؿ بتكسير وتيميش رؤوسيـ بالعصي، ولـ يسمـ عربي مف الذكور والنساء واأل 100-80قتؿ في بداية المجزرة  -
  .منزؿ القتمى، وقد تباىى أحد الجنود بأنو اغتصب امرأة ثـ أطمؽ النار عمييا

وقد استخدمت إحدر النساء وعمى يدييا طفؿ رضيع في تنظيؼ الباحة حيث كاف الجنود يأكموف، وعممت يومًا أو يوميف وفي نياية  
  1النار عمييا وعمى طفميا. األمر أطمقوا

 التفوؽ السكاني بالمجازر في الجميؿ وقضاء المد: 4
ومف القرر التي ارُتكبت بيا مجازر عديدة قرية ناصر الديف في ضواحي طبريا والمد، وقرر عيف الزيتوف والجش، وصفصؼ، 

يتسيوف" ضاء حيفا وعيوف قارة أو " ريشوف لوالصالحة، وعيمبوف، وىذه القرر الخمس جميعيا في الجميؿ، وكذلؾ قرية أـ الشوؼ ق
  2.قضاء المد وكابري وغيرىا

 التفوؽ السكاني في النقب: -

أما التطيير العرقي لمسكاف العرب في النقب، وفؽ األيديولوجية اإلحبللية الصييونية ما زاؿ مستمرًا وقد بمغ عددىـ قبؿ النكبة 
% منيـ إلى األردف والضفة الغربية وقطاع غزة، ولـ يبقى منيـ 88إلسرائيمية نسمة، وقد ىجرت المؤسسة ا 9500ـ( حوالى 1947)

قرية غير معترؼ بيا حسب  35عربي فمسطيني يعيشوف في  70000نسمة منيـ  200000نسمة، وىـ يشكموف اليـو  11000إال 
  3القانوف اإلسرائيمي.

سياج تقع جنوب شرقي مدينة بئر السبع منطقة مقفرة تبمغ مساحتيا المرحمة األولى: وتـ تركيز فمسطينيي النقب في منطقة عرفت بال
 مميوف دنـ. 13مميوف دنـ مف مجمؿ مساحة النقب البالغ  1.5

                                                           
1
 بتصرؼ.177صدر السابؽ ذاتو، ص، الم 
2
 بتصرؼ.183-182المصدر السابؽ ذاتو، ص، ب 
3
 ، بتصرؼ. 19-11ـ، ،ص2014أبو جابر، إبراىيـ: قانوف برافر المشروع اإلسرائيمي لتيويد النقب، مركز الدراسات المعاصرة، أـ الفحـ، ط  
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ـ أقيمت بمدة تؿ السبع، 1969المرحمة الثانية: كاف تجميع فمسطينيي النقب في قرر محددة لبلستيبلء عمى حيزىـ الجغرافي، وفي عاـ 
دنـ إلقامة مطار وقواعد عسكرية ضمف اتفاقية كمب  60000ـ تـ مصدرة 1982مدة راىط، وفي عاـ ـ أقيمت ب1972وفي عاـ 

  1. ـ أقيمتا لمقية وحورة1990ـ أقيمت شقيب السبلـ، وفي عاـ 1985ديفد، وفي عاـ 

صاحب النظرية المستقبمية لمدولة المحاضر والمفكر والباحث في الجغرافية السياسية الصييونية في جامعة حيفا، والمخطط و  :سوفير ،أرنوف-
 .الييودية

 
 :بطرد فمسطينيي الداخل قادة إسرائيل تيديدات (:7ممحق رقم )

% 40ـ، استحضر نتنياىو إحصائيات بف غوريوف المزعجة قائبل:" إذا صار العرب يشكموف 2003بنياميف نتنياىو: في كانوف أوؿ 
ذا صارت العبلقة بيؤالء اؿ 20ة." أضاؼ: " لكف نسبة مف السكاف، فإف ىذا سيكوف نياية الدولة الييودي % ىي أيضا مشكمة، وا 

  2% إشكالية، فإف لمدولة الحؽ في إجراءات متطرفة".20
 

موشية دياف: وجو دياف تيديداتو إلى مؤتمر لرؤساء السمطات المحمية العربية في إسرائيؿ، والبياف الذي أصدروه مؤيدا لدولة فمسطينية 
ذا حممتيـ في الضفة الغ ذا حاولوا تجسيد ما يتحدثوف عنو اآلف. وا  ذا لـ يريدوف العيش معنا، وا  ربية وغزة قاؿ" إذا لـ يكونوا راضيف وا 

ـ ممف كاف ليـ 1948موجة المزاجية اإلسبلمية المتعصبة السائدة حولنا، عندئذ يكوف ليـ أف يتذكروا وأال ينسوا ما حدث لمعرب سنة 
  3ث وجد البعض منيـ أنفسيـ الجئيف في لبناف...".الفرصة لمعيش معنا ...حي

شاروف وزير الزراعة: والمشرؼ أنذؾ عف ممؼ تطوير الجميؿ )تيويد الجميؿ( تأتي بعد أقؿ مف تيديدات دياف، وفي مؤتمر في كريات 
 شمونة لحزب الميكود قاؿ: "ال يوجد لدينا أي نية لتجريد العرب مف ممتمكاتيـ في الجميؿ...

نزلت بالشعب صح المواطنيف العرب في ىذا اإلقميـ بأف ال يجعموا مواقفيـ متطرفة، حتي ال يتسببوا في مأساة أخرر كالتي ولكف أن
  4.ـ1948الفمسطيني سنة 

رئيس الدولة حاييـ ىير تسوغ: وتمويحو بطرد عرب إسرائيؿ، "وذلؾ عندما عبر فمسطينيو الداخؿ عف تضامنيـ مع إخوانيـ في الضفة 
 ية وغزة في بداية االنتفاضة قاؿ:" حذر مف فصؿ آخر في المأساة الفمسطينية...الغرب

يتسحاؾ رابيف وزيرا لمدفاع: كاف حينئذ زميؿ ىير تسوغ، وقد وجو خطابو لمعرب اإلسرائيمييف:" يجب أف تظموا كما كنتـ حتى اآلف 
 عدـ العودة الى تمؾ المأساة... مخمصيف...لقد عرفتـ المأساة في الماضي البعيد، وسيكوف لكـ مف األفضؿ

الؼ عربي مف المد  70000إف كؿ فمسطيني يدرؾ ما تنطوي عميو تحذيرات رابيف ...وقد اشترؾ رابيف بتنفيذ أوامر بف غوريوف بطرد 
  5ـ".1948والرممة سنة

 

                                                           
1
، بتصرؼ  183نية، ال يوجد ط، ص مصالحة نورالديف، أرص أكثر وعرب أقؿ، مؤسسة الدراسات الفمسطي 
2
. 67مصالحة، نورالديف:أرص أكثر وعرب أقؿ، ال يوجد ط، ص 
3
. 279ـ، ص2007بابيو،إيبلف: التيجير العرقي في فمسطيف، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ط األولى، بيروت،  
4
. 183مصالحة، نورالديف: أرص أكثر وعرب أقؿ، ص  
5
. 184المصدر السابؽ، ص 
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وفي اثناء الحممة االنتخابية العامة،  يتسحاؾ نافوف، رئيس إسرائيؿ السابؽ، المعتدؿ نسبيا، وأحد الساسة القيادييف في حزب العمؿ، 
وأقؿ عدد ممكف مف  قاؿ:" إف النقطة األساسية في البرنامج الصييوني لحزب العمؿ ىي الحصوؿ عمى أكبر قدر مف األرض

  .1العرب"
الفمسطينييف  يتسحاؾ نافوف جاء ليؤكد في تصريحاتو السياسة الصييونية مف خبلؿ أيديولوجيتيا في االستيبلء عمى أراضي العرب 

 بعد طردىـ مف األراضي المحتمة، وىكذا فعؿ

الؼ فمسطيني قسرا 200الجنراؿ حاييـ ىير تسوغ، والقائد شمومو الىط: قاما مباشرة بعد احتبلؿ الضفة العربية، بعممية طرد  
 بالحافبلت الى األردف، خبلؿ شيريف.

حساسية لردود الفعؿ الغربية، فتعتمد عادة عمى تخفيؼ مف الردود  إف سياسة حزب العمؿ في معالجة المشكمة الديموغرافية أكثر 
الغربية وطويمة النفس، في حيف أنيا تؤدي نفس الدور، أما الميكود الذي يسعى لتوسيع السيادة عمى ما يسميو ييودا والسامرة بالدمج 

لصييونية في عممية تطبيؽ األيديولوجية ا الفعمي السريع لؤلرض، وتوسيع االستيطاف، ومضاعفة عدد المستوطنات وتوسيعيا في
  2.التغيير الديموغرافي

 
ألؼ فمسطينيي شيريف مف الضفة الغربية، وعيف رئيسا  200ـ أشرؼ عمى طرد 1967حايـ ىرتسوغ، قائد في المنطقة الوسطى في حرب  -

 لمدولة.

 .يسا لمحكومة ـ ،شغؿ وزيرا لمزراعة، ثـ رئ1973ـ، وحرب 1967شاروف: أحد أبرز قادة حرب -
 

تشريف   26أفنير إرلخ )الذي كاف أوائؿ السبعينات عضوا في المجنة التنفيذية لحركة أرض إسرائيؿ كاممة مقاال في صحيفة "ىآرتس"
 ـ داعيا الى ترحيؿ جميع المسمميف أرض إسرائيؿ إلى البمداف العربية(...مقاال باسـ أدارة عموتاه ىذه الداعية إلى الترحيؿ، جاء1988

 فييا: "إف ىدفيا الرئيسي واضح في شيادة التسجيؿ:

إنشاء جماعة ضغط )لوبي( لتوضيح ضرورة ترحيؿ العرب المسمميف مف أرض اسرائيؿ ألف ذلؾ أكثر إنسانية وعدال لتحقيؽ السبلـ 
  .3في الشرؽ األوسط"

وضوع )الترانسفير( الترحيؿ، "ىؿ يشكؿ ذلؾ شمومو غزيت الذي كاف يشغؿ منصب قيادة المخبرات الحربية... يتسأؿ فيما يتعمؽ بم
حبل لمشكمتنا؟...ثـ كيؼ أف ىذا الحؿ )الترانسفير القسري( يرتكز عمى طرد الغمبية العظمى مف السكاف العرب القطنيف اليـو إلى 

ميقو بعد ذلؾ القوؿ جوارنا: أي ما يربو عمى مميوني عربي مف أرض إسرائيؿ"، ىذه ىي الحقية في الوقع، لكف شمومو غزيت يقصر تع
  4.ـ1988مارس  2تحقيؽ ذلؾ"، ىآرتس  بأنو" مف غير الممكف

ويتوقع بعض الباحثيف الييود "أمثاؿ أرنوف سوفر مثبل، أنو بعد فترة ليست ببعيدة ستصؿ األقمية العربية في دولة إسرائيؿ إلى أعداد 
ند عمى وبذلؾ تفقد دولة إسرائيؿ ييوديتيا وطابعيا الييودي الذي يستمساوية ألبناء األغمبية الييودية إذا استمر الوضع بيذا الشكؿ. 

  .5األقؿ عمى التفوؽ العددي"
 

                                                           
1
. 199 -196لحة، نورالديف: أرص أكثر ، ص مصا 
2
، بتصرؼ. 208-207المصدر السابؽ ص  
3
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4
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.وسوفير عندما يتحدث عف الترحيؿ يسيب في تفاصيؿ عممية اإلبعاد ، كـ سيكمؼ ذلؾ، كـ سيحتاج إلى شاحنات، وأيف ستقاـ 
دد األشخاص الذيف سيمكننا إبعادىـ قبؿ تدخؿ القى العظمى؟ " إف معسكرات العبور؟ المعسكرات المسّيجة؟ وبصفة خاصة ما ىو ع

  .1ـ"1988فبراير  3إنصار الترانسفسر أنفسيـ يفيموف إف المشروع غير قابؿ لمتحقيؽ" عنواف رئيسي صحيفة ىآرتس 

لعبري حاييـ غوري، في رئيس وزراء بف غوريوف ىومف دعاة إلى سياسة طرد العرب المنظمة كما تصور ذلؾ دوكماف. كاتب األديب ا
ـ أنو رأر في مكتب رئيس الوزراء بف غوريوف في وزارة الدفاع اياـ النكبة الفتة كتب عمييا 1981حزيراف عاـ  7صحيفة دفار بتاريخ 

ا.ت.( وحوش البرية. رويدا رويدا  -: "أطردىـ مف أمامؾ في سنة واحدة لئبل تصير األرض خربة فتكثر عميؾ )يا شعب إسرائيؿ
  2.(30و29، اآليتيف 22دىـ مف أمامؾ إلى أف تزداد عددا وتممؾ األرض" )سفر الخروج، اإلصحاحأطر 
تيديدات دياف: جاءت لترد عمى مؤتمر رؤساء السمطات المحمية العربية في إسرائيؿ، وما صدر عنيـ مف البياف الذي المؤيد لقياـ  

ذا حاولوا تجسيد ما يتحدثوف عنو دولة فمسطينية في الضفة الغربية وغزة ...قاؿ" إذا لـ ي ذا لـ يريدوف العيش معنا، وا  كونوا راضيف، وا 
ذا حممتيـ موجة المزاجية اإلسبلمية المتعصبة السائدة حولنا، عندئذ يكوف ليـ أف يتذكروا وأال ينسوا ما حدث لمعرب سنة  اآلف. وا 

  .3ـ الجئيف في لبناف..."ـ ممف كاف ليـ الفرصة لمعيش معنا ...حيث وجد البعض منيـ أنفسي1948
ـ، كتب شموئيؿ شنيتزر الذي كاف يحبذ ضـ األراضي إلى إسرائيؿ، افتتاحية في "معاريؼ"، وىي الجريدة األكثر 1967أيموؿ  29"في 

حمي توزيعا في إسرائيؿ، يقوؿ فييا "إف المعدؿ المرتفع لممواليد ]العرب الفمسطينييف[ ليس قرارا مف السماء. إنو خطر يجب أف ي
المجتمعات منو]بأي وسيمة[ ... يجب أف تحارب إسرائيؿ االنفجار السكاني الفمسطيني في إسرائيؿ والضفة وغزة بجميع الوسائؿ 

  .4التشريعية والوقائية واإلعبلمية"
 
 يتحاؾ نافوف: وزيرا لممعارؼ، ثـ انتخب رئيسا لمدولة. -
 ر دعاة الترحيؿ.شمومو غازيت: شغؿ قائد لممخابرات الحربية، مف أكب -
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 :التفوق السكانيجس ا(: ى8ممحق رقم )

نتنياىو والتفوؽ السكاني: لو وجية نظر مغايرة في رده عمى أصحاب النظرة السوداوية في عرضيـ لمخطر الديمغرافي لمداخؿ 
سكاف لدر المسمميف ليصؿ الفمسطيني فيعزو ذلؾ إلى لغة األرقاـ، في عرضو لوجية نظره مف خبلؿ تبياف انخفاض نسبة زيادة ال

فرد في األسرة. وانخفضت نسبة الوردة في  9. 2ـ 1967فرد في حيف كانت قبؿ عاـ  6،4ـ إلى معدؿ 1987معدؿ األسرة في عاـ 
أوساط العرب المسيحييف أقؿ مف نسبة الوالدة الوسط الييودي. ويعزو سبب ىذا االنخفاض إلى ارتفاع نسبة مستور المعيشة، 

ثقافي في الوسط العربي وخاصة بي ويعزز نتنياىو قوة ىذه األيديولوجية بزيادة الوالدة لدر الوسط الييودي المتديف مع والمستور ال
 سياسة الحكومة المشجعة لذلؾ، وكما يرتكز عمى اليجرة الييودية بتساؤلو، وىؿ سيبقى االتحاد السوفييتي عمى حالو؟  

المفكريف والقادة اإلسرائيمييف، وىو التنامي الطبيعي لمعرب الفمسطينييف ممف ثبت عمى وبقي ىاجس التفوؽ السكاني عمى حد تعبير 
ألؼ نسمة، فإف حجـ الكبير لمتصريحات والتيديدات  156ـ ،والبالغ تعدادىـ 1948)دولة إسرائيؿ( منذ حرب  -أرضو في فمسطيف

زراعية بمصادرة أراضييـ ليتحولوا مف مزارعيف الى عماؿ عندىـ، بالترحيؿ، وما  التضييؽ، والتيميش، وتدمير قوة فمسطينيي الداخؿ ال
   1.ب في سياسات الترحيؿ غير المعمنةـ مف الحكـ العسكري الظالـ، إال ويص1948وخاصة طواؿ ثمانية عشرة عاما بعد عاـ 

سع بعبلقتو الوثيقة بالمؤسسة فيذا "ارنوف سوفير أستاذ الجغرافيا السياسية  في جامعة  حيفا البارز، والمعروؼ عمى نطاؽ وا
ـ كتب سوفير: في نظري تشكؿ التفوؽ 1991اإلسرائيمية، وبصمتو بخطط رسمية متعدد في إطار "تيويد الجميؿ" وفي مقاؿ سنة 

السكاني الخطر الطاغي عمى أسس الدولة الييودية الصييونية األمر الذي يتطمب قرارات جريئة وصعبة لمواجية الخطر قبؿ فوات 
اف ... وكتب يقوؿ إف عرب إسرائيؿ يشكموف مشكمة حقيقية لييود إسرائيؿ ...يقوؿ الكاتب حتى الستينات كاف السكاف المسمموف األو 

  2أطفاؿ لممرأة الواحدة(" 9في إسرائيؿ يتمتعوف بخصوبة مرتفعة بصورة استثنائية )اكثر مف 
 
ـ، وبعد مرور أربع 2010حزيراف  12ـ، ىو قرار غير دستوري. في قًرر عربية صغيرة، فقط مصنفة كمنطقة "أ" في مجاؿ التعمي 4و

 .3وتقديـ دعور قضائية أخرر، قّدـ "سنوات مف عدـ امتثاؿ الحكومة 

 :قانون حقوق لمن يخدم في الخدمة العسكرية أو المدنية
المزيد مف االمتيازات ألفراد الذيف أدوا الخدمة  "تحت عنواف "حقوؽ األفراد الذيف أدوا واجباتيـ العسكرية او الخدمة المدنية" يقدـ القانوف

عمى  12العسكرية أو الخدمة الوطنية بالمقارنة مع مف لـ يؤدييا. ىذه الفوائد ىي ذات نطاؽ أوسع مما نص عميو التعديؿ رقـ 
سـو التعميـ العالي، الحؽ مف ضمف الفوائد التي يوفرىا القانوف: دفع ر ـ المذكور أعبله. 2010استيعاب الجنود المسرحيف مف قانوف 

العمؿ والحؽ في شراء عقار أو أرض. وعمى سبيؿ المثاؿ,بموجب القانوف الشخص الذي أدر الخدمة العسكرية سيكوف لو الحؽ  في
اما الجنود  .معيد تعميـ عالي, وىو معفى مف دفع ضرائب لمدولة لمدة عاـ بعد انتياء خدمتو بدعـ مالي لدفع رسـو التعميـ في

فييف والذيف أدوا الخدمة المدنية أيًضا يحصموف عمى المساعدة في شراء منزؿ. وعبلوة عمى ذلؾ,في حاؿ إقرار مشروع القانوف، المع
فيو يمكف مف تخصيص قطع أراض ووحدات سكنية لمجنود المسرحيف. وبموجب ىذا التشريع تمنح االمتيازات المذكورة لمف أدر 

  .4مات دليؿ عمى والء الشخص لمدولة"ة بإعتبار ىذه الخدالخدمة العسكرية أو الخدمة المدني
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  قسم الوالء لمدولة الييودية )مقترح(
لقانوف المواطنة سنة  5ـ، في جمسة المجمس الحكومي، مشروع تعديؿ بند رقـ 10/10/2010"طرحت الحكومة اإلسرائيمية يـو 

وزراء. وحسب التعديؿ المقترح لمقانوف، أقرت الحكومة أف  8اعترض وزيرا و  22ـ، وقد صادقت الحكومة عمى المشروع بأغمبية 1952
لمقانوف" اعتراؼ بالدولة كدولة ييودية ديموقراطية، واإللتزاـ باحتراـ قوانيف الدولة" كسرط لمحصوؿ عمى الجنسي. وحسب 5يضاؼ لبند 

 التعديؿ المقترح أف يصرح:
ولة ييودية ديموقراطية، وأتعيد باحتراـ قوانينيا... يذكر بأف ىذا المقترح لتعديؿ أنا أصرح أنني مواطف مخمص لدولة إسرائيؿ، بصفتيا د

  .1قانوف المواطنة مف فكرة وزير الخارجية لبرماف ...الذي رفع شعار في دعايتو االنتخابية "ال مواطنة بدوف والء"

 

لغاء مواطنة ومدنيةحقوق اقتصادية،  9)ممحق رقم  :( :وا 

 م(.2009م(، )2010-م2009صادية )تعديالت تشريعية لتطبيق الخّطة االقتصادية )قانون الفعمية االقت

يتعمؽ أحد فصوؿ ىذا القانوف بػ "مناطؽ األفضمية القومية". وىو ويمنح الحكومة مجااًل فضفاًضا لتصنيؼ مدف وقًرر ومناطؽ كذات "
معايير، وذلؾ خبلًفا لقرار المحكمة العميا اإلسرائيمية أفضمية قومية، وأف تخصص ليا موارد كثيرة مف ميزانية الدولة، مف دوف 

ـ، 2010حزيراف  12قًرر عربية صغيرة، فقط مصنفة كمنطقة "أ" في مجاؿ التعميـ، ىو قرار غير دستوري. في  4المفصمي الص و
  .2وتقديـ دعور قضائية أخرر، قّدـ "وبعد مرور أربع سنوات مف عدـ امتثاؿ الحكومة 

 
 

 :من يخدم في الخدمة العسكرية أو المدنيةقانون حقوق ل
 

الخدمة "تحت عنواف "حقوؽ األفراد الذيف أدوا واجباتيـ العسكرية او الخدمة المدنية" يقدـ القانوف المزيد مف االمتيازات ألفراد الذيف أدوا 
عمى  12ما نص عميو التعديؿ رقـ العسكرية أو الخدمة الوطنية بالمقارنة مع مف لـ يؤدييا. ىذه الفوائد ىي ذات نطاؽ أوسع م

مف ضمف الفوائد التي يوفرىا القانوف: دفع رسـو التعميـ العالي، الحؽ ـ المذكور أعبله. 2010استيعاب الجنود المسرحيف مف قانوف 
و الحؽ العمؿ والحؽ في شراء عقار أو أرض. وعمى سبيؿ المثاؿ ,بموجب القانوف الشخص الذي أدر الخدمة العسكرية سيكوف ل في

اما الجنود  .معيد تعميـ عالي, وىو معفى مف دفع ضرائب لمدولة لمدة عاـ بعد انتياء خدمتو بدعـ مالي لدفع رسـو التعميـ في
المعفييف والذيف أدوا الخدمة المدنية أيًضا يحصموف عمى المساعدة في شراء منزؿ. وعبلوة عمى ذلؾ في حاؿ إقرار مشروع القانوف، 

يص قطع أراض ووحدات سكنية لمجنود المسرحيف. وبموجب ىذا التشريع تمنح االمتيازات المذكورة لمف أدر فيو يمكف مف تخص
  .3مات دليؿ عمى والء الشخص لمدولة"الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية بإعتبار ىذه الخد
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 حقوق مدنية وسياسية
 إرىابقانون إلغاء المواطنة في أعقاب نشاطات ُمعّرفة كتجسس أو 

 
ـ. ويتيح القانوف 2011آذار  28لكنيست في قانوف سحب الجنسية الذي اقر في ا"أقر ىذا القانوف الذي كاف يعرؼ في السابؽ باسـ 

 لممحكمة سحب جنسية مف أشخاص أدينوا تتعمؽ بالخيانة والتجسس واالىاب: 

 العدو. العمؿ مع قوات -101  -المساس بسيادة الدولة.            ج -97بند  -ا

 التجسس. -112  -التسبب بحرب.                     ح -98 -ب

 التجسس الخطير. -113 -مساعدة عدو خبلؿ الحرب.              خ -ت

يمكف إلغاء جنسية إنساف فقط في حاؿ كوف اإلنساف صاحب جنسية مزدوجة أو في حاؿ كاف يسكف خارج إسرائيؿ )في ىذه الحالة 
لشخص ىو صاحب جنسية مزدوجة(. في حاؿ لـ يكف الشخص ىو صاحب جنسية مزدوجة، وال يسكف خارج يفترض القانوف أف ا

في المشاركة السياسية إسرائيؿ، يمنح إقامة دائمة في إسرائيؿ بدؿ المواطنة. اإلقامة تعتبر مكانة أقؿ مف الجنسية حيث أف حؽ حامميا 
 1.محدود جًدا

دعـ دالة" برسالة إلى رئيس لجنة الداخمية وشؤوف البيئة التابعة لمكنيست مطالًبا إياه بعدـ ـ بعث مركز "ع2010تشريف األوؿ  26في 
مشروع القانوف ىذا. وادعى "عدالة" أّف المسار الشرعّي لمتعامؿ مع مثؿ ىذه االتيامات والجنايات ىو القانوف الجنائي. ويأتي ىذا 

 .2ـ"2008اطنة في العاـ التعديؿ في أعقاب تعديؿ سابؽ ُأدخؿ عمى قانوف المو 

وأّف مشروع القانوف يأتي كجزء مف سمسمة قوانيف ومشاريع قوانيف تستيدؼ المواطنيف العرب بحيث يسعى إلى جعؿ مواطنتيـ مشروطة 
 وذلؾ تماشًيا مع الشعار السياسي اليميني "ال مواطنة مف دوف والء".

 
ن وحريتو، وتقييد صالحيات المحكمة العميا الرقابية لمبّت في شؤون م( لتعديل قانون أساس: كرامة اإلنسا2009مشروع قانون )
 تتعمق بالمواطنة

ـ، ويسعى إلى تقييد صبلحيات المحكمة العميا اإلسرائيمية الرقابية لمبت في الشؤوف 2009ُطرح مشروع القانوف ىذا في كانوف األوؿ 
محكمة العميا حوؿ التماسات ُقدمت ضد بنود قانوف المواطنة والدخوؿ إلى المتعمقة بالمواطنة. وقد ُاقترح المشروع في سياؽ مداوالت ال

 إسرائيؿ 

ـ، والتي تمنع فمسطينييف مف المناطؽ المحتمة ومف "دوؿ عدو" أخرر كما تعرفيا إسرائيؿ )مثؿ سورية، لبناف، 2003 -)أمر الساعة(
الساحقة مف مواطني إسرائيؿ ع مواطنيف إسرائيمييف، غالبيتيـ إيراف والعراؽ( مف الدخوؿ إلى إسرائيؿ لغرض "لـ الشمؿ العائمي" م

  .العرب

                                                           
1
 .10 -9مؤسسة ميزاف: ديمقراطية غارقة بالعنصرية، ، ص 
2
 www.adalah.org/PressReleases_full_arb.asp?ID=2508&category_id=151 

http://www.adalah.org/PressReleases_full_arb.asp?ID=2508&category_id=151(2
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ـ، تطالبيما برفض مشروع القانوف لكونو ينتيؾ حؽ جميع الناس في التوجو إلى المحكمة، إلى جانب مبدأ فصؿ 2009كانوف األوؿ 
  .2مشروع"وحتى اليـو ليس ىناؾ اتفاؽ ائتبلفّي لدفع وتمرير ىذا ال 1السمطات وسمطة القانوف.

 

 م()"مشروع قانون دولية ييودية وديمقراطية"( 2009مشروع قانون حماية قيم دولة إسرائيل )تعديل تشريعي()
 

سجؿ األحزاب صبلحية إغبلؽ جمعيات أو أحزاب إذا كانت أىدافيا "يمكف لمشروع القانوف الخاص ىذا أف يخّوؿ مسجؿ الجمعيات وم
ـ، وىو يناقض الحؽ في حرية 2009. ُطرح مشروع القانوف في العاـ 3أو نشاطاتيا مناىضة لمدولة بكونيا "دولة ييودية وديمقراطية"

سائؿ ديمقراطية لتحدي التمييز وتحسيف التنظـ وحرية التعبير الخاصتيف بجميع المؤسسات العربية في الببلد، والتي تسعى عبر و 
المكانة السياسية والقانونية واالجتماعية لمفمسطينييف في إسرائيؿ، ولدعـ وتعزيز مبدأ كوف إسرائيؿ دولة ديمقراطية لجميع مواطنييا. 

بية. ويشابو مشروع القانوف البند فيذا المشروع يطمب منيـ التعبير عف والئيـ لمدولة الييودية وبالتالي يسعى لتقميص حقوؽ األقمية العر 
ـ الذي يطالب كؿ قائمة عربية سياسية بعدـ إنكار وجود إسرائيؿ كػ "دولة ييودية 1958 -أ مف قانوف أساس: الكنيست7رقـ 

 وديمقراطية"... 

نتخابات. وىو شرط غير ديمقراطي جرر استغبللو في كؿ انتخابات لمحاولة شطب مشاركة األحزاب العربية السياسية في اال
يديولوجية، مع تيديد  ويسعى مشروع القانوف إلى تقويض األداء اليومي لمجمعيات العربية ووضعيا تحت طائمة تحقيقات قومية وا 

ـ بوجوب تعديؿ النّص بالتنسيؽ مع وزير 2010نشاطاتيا الشرعية. وقد أقرت المجنة الوزارية لمتشريع في مطمع تشريف الثاني 
عادة طرحو    .4" 30ثانية بعدالقضاء وا 

 

  
 

 

  

                                                           
 

2
 المصدر السابؽ ذاتو. 

 
 
4
 .ذاته السابق المصدر 
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 في إسرائيل: ي الفمسطينيينراضأ مصادرة نماذج من قوانين :(10)محق رقم م

  م(:2009قانون دائرة أراضي إسرائيل ) -1

ـ، وىو يؤّسس لخصخصة واسعة لؤلراضي. معظـ ىذه األراضي بممكية البلجئيف 2009آب  3شرعت الكنيست ىذا القانوف في 
ري الداخؿ )التي تديرىا الدولة تحت تعريؼ "أمبلؾ الغائبيف"(، فيما تتبع ممكية بعضيا إلى قرر عربية ُىدمت الفمسطينييف وعمى ميجّ 

وُىجرت، وأراٍض صودرت مف المواطنيف الفمسطينييف، ويمكف بيع ىذه األراضي وفًقا لمقانوف لمستثمريف مف القطاع الخاص كما ُيمكف 
ألؼ دونـ,وتشمؿ أمبلؾ لبلجئيف تقع في  800تردادىا. ىذه األراضي التي تبمغ مساحتيا حوالي استثناؤىا مف أية مطالب مستقبمية باس

المدف المختمطة واألراضي التي مرت مراحؿ التطوير أو األراضي المعدة لمتطوير بحسب الخرائط الييكمية. ويمنح القانوف وزًنا حاسًما 
عضو( في مجمس سمطة األراضي الجديد، والذي سيستبدؿ مديرية  13أعضاء مف أصؿ  6لممّثمي الصندوؽ القومي الييودي )

  .1% مف أراضي دولة إسرائيؿ"93أراضي إسرائيؿ، التي تدير 

 يمنح قانوف "لجاف القبوؿ" شرعية قانونية لسياسة "لمجاف القبوؿ" في البمدات الجماىيرية القائمة عمى "أراضي دولة" والتي يقارب عددىا
والجميؿ ويبمور القانوف عمؿ "لجاف القبوؿ" قانونًيا، وىي جيات تقـو باختيار المرشحيف لمسكف في وحدات قرية في النقب  700

سكنية، أو شراء قطع أراٍض في "البمدات التعاونية" وفي أحياء أىمية في بمدات زراعية في إسرائيؿ، والمقامة عمى "أراضي دولة". 
أو الكونغرس الصييوني العالمي"، وىي أجساـ شبو حكومية، وُتستخدـ في ىدؼ مف وتشمؿ المجاف "ممثبل عف الوكالة الييودية 

أىدافيا لغربمة المتقدميف العرب، إلى جانب مجموعات ميمشة أخرر. عمى الرغـ مف أف القانوف يشير في أحد بنوده إلى واجب احتراـ 
ال أنو يتيح لمجاف القبوؿ، رفض متقدميف لمسكف في ىذه الحؽ في المساواة ومنع التمييز ضد أي فرد مف فئة اجتماعية مختمفة، إ

-www.old. (2)البمدات لكونيـ "غير مبلئميف لمحياة االجتماعية في المجتمع والنسيج االجتماعي والثقافي في البمدة"
adalah.org/newsletter/eng/jun10/docs/decision2817_06.pdf-(2) 

وبالتالي يشرعف القانوف إقصاء فئات اجتماعية مف السكف في ىذه القرر.  وقد اختمقت دائرة أراضي إسرائيؿ معيار "المبلئمة   
قضت المحكمة بأّف استعانة  ـ، حيث2000االجتماعية" بغية االلتفاؼ عمى قرار المحكمة العميا المفصمّي في قضية قعداف العاـ 

الدولة بالوكالة الييودية مف أجؿ إقصاء العرب عف أراضي الدولة أّسس التمييز عمى أسس قومية. عبلوة عمى ذلؾ، فإف القانوف يسمح 
جيء ذلؾ لمجاف القبوؿ بتبني معايير خاصة تحددىا البمدات الجماىيرية في أنظمتيا الخاصة بناء عمى "مميزات" كؿ بمدة وبمدة. وي

الجماىيرية، وخصوصا تمؾ المجاورة لمبمدات العربية، بتعريؼ نفسيا في أنظمتيا الداخمية، كبمدة ذات البمدات  عقب قياـ عددًا مف
 المصدر السابؽ ذاتو. -(3)تصور "صييوني"

اضي ومنحيا لبلستيطاف الفردي ويرر الباحث أف ىذه القواميف التي مازالت تغتصب األراضي الفمسطينية، والتي استولت عمييا في الم
 الييودي كما ىو حاصؿ في النقب.

 
 
 
 

                                                           
1
 www.adalah.org/PressReleases_full_arb.asp?ID=2508&category_id=151 

http://www.old-adalah.org/newsletter/eng/jun10/docs/decision2817_06.pdf
http://www.old-adalah.org/newsletter/eng/jun10/docs/decision2817_06.pdf
http://www.old-adalah.org/newsletter/eng/jun10/docs/decision2817_06.pdf
http://www.adalah.org/PressReleases_full_arb.asp?ID=2508&category_id=151
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 م.2011( 3قانون أراضي إسرائيل )تعديل رقم  -2

ـ، الذي يحظر عمى أّي جية )عامة أو خاصة( بيع أراٍض أو تأجير عقارات لمّدة تزيد عف 2011"سف ىذا القانوف في شير آذار 
مكّيات خاصة مسّجمة في إسرائيؿ، لػ"غرباء"؛ أّي كؿ َمف ىو ليس مقيًما أو ومواطًنا في خمس سنوات، أو توريث أو إىداء حقوؽ في م

-ـ(. وبموجب قانوف فإف البلجئيف الفمسطينييف1950إسرائيؿ أو ييوديِّا تحّؽ لو "اليجرة" إلى إسرائيؿ وفًقا لقانوف "العودة" اإلسرائيمي )
أصبحوا "أجانب", كبقية األشخاص الذيف ال -تعادة أمبلكيـ وفقًا لمقانوف الدوليأصحاب األرض األصمييف الذيف يحؽ ليـ العودة واس

 ،(4)يحمموف الجنسية اإلسرائيمية أو اإلقامة باستثناء الييود. في الماضي، اعتبر القانوف اإلسرائيمي البلجئيف الفمسطينييف "كغائبيف" 
 المصدر السابؽ ذاتو. -(4)

 

لمجتمع الدولي بالحفاظ عمى حّؽ البلجئيف الفمسطينييف وعمى بيوتيـ وممتمكاتيـ إلى حيف التوّصؿ إلى وبالتالي تعيدت إسرائيؿ أماـ ا
 حّؿ سياسّي مستقبمّي لقضّيتيـ"
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 : قانون الخدمة المدنية كما ورد في جمعية شموميت:(11)ممحق رقم 
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     1الوطنية-حقوق الجنود الُمسّرحين ومتممي الخدمة المدنية :(12)ممحق رقم 
 

  :الوطنية-حقوؽ الجنود الُمسّرحيف ومتممي الخدمة المدنية " حقوؽ الجنود وعاممي جياز األمف"

الُمسّرحيف مف الخدمة المنتظمة ُأعّد قانوف استيعاب الجنود الُمسّرحيف مف أجؿ مساعدة الجنود 
الوطنية في بداية طريؽ حياتيـ المدنية. ينص القانوف عمى عدد مف -ولمتممي الخدمة المدنية

شير خدمة إلزامية عمى األقؿ )أو أقؿ مف ىذا  12كانوف الثاني،  1المكافآت لمف أنيى، اعتبارا مف 
 الوطنية.-إسرائيؿ أو الخدمة المدنية في حاؿ ُحرر لدواٍع صحية( في الجيش، حرس الحدود، شرطة

مف أجؿ تحصيؿ الحؽ، أقيـ صندوؽ ووحدة توجيو الجنود الُمسّرحيف المسؤولة عف إعطاء منحة 
حيف ومتميي الوطنية، توفير شخصي لمجنود الُمسرّ - لستريح الجنود الُمسّرحيف ومتممي الخدمة المدنية

 ضافية في التعميـ.الوطنية والمساعدات المالية اإل-الخدمة المدنية

ُمسّرحيف ومتممي تفصَّؿ ىذه الحقوؽ في ىذه البوابة إضافة إلى المكافآت األخرر التي يحؽ لمجنود ال
 الوطنية الحصوؿ عمييا.-الخدمة المدنية

 احيفمنطقة لسكف لمجنود الُمسّرحيا -)مف موقع "التطوع في إسرائيؿ"(  الُمسّرحجج" لمجندي "
 ." لتطوير الجنود الُمسّرحيفصندوق "جروس
 .ريسية لػ "الجنود الوحيدوف" الُمسّرحوفالصندوؽ المقدـ لممنح التد - "صندوق "ىيس

 مف بوابة الخدمات والمعمومات الحكومية تقدـ المنح لمجنود الُمسّرحيفصناديق دعم ومؤسسات 
 .جيات حكومّية

 .وزارة األمن
 .وحدة التوجيو لمجنود الُمسّرحينصندوق 

 .الوطنية -مديرية الخدمة المدنية
 .مؤسسة التأميف الوطني

 .سمطة الضرائب
جراءاتتش  .ريعات وا 

 .سّرحينقانون استيعاب الجنود المُ 
                                                           

1
 /  www.kolzchut.org.il..المدنٌة الخدمة ومتممً الُمسّرحٌن الجنود حقوق 

http://www.ivolunteer.org.il/Index.asp?CategoryID=122&ArticleID=769
http://www.gruss.org.il/
http://www.heseg.com/
http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/Situations/SPopulationsGuides/SScholarship/SSSoldiers/
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99_-_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9D
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9D
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%A8%D7%99%D7%9D
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 .)الرجوع لمعمؿ( قانون الجنود الُمسّرحين
 ـ.2011مرسومات استيعاب الجنود الُمسّرحيف )صندوؽ دعـ التعميـ العالي(، 

 اتتوسُّع ونشر 
 .كتيب معمومات لمُمسّرحيف في موضوع التأميف الوطني :مؤسسة التأمين الوطني

 .موقعؾ األوؿ في المواطنة مومونطـو

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%A8%D7%99%D7%9D_(%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94)
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/EF0159CF-F778-4F0A-8277-675DA1AC5F33/26336/6981.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/booklet/hebrew_booklet/Documents/jayalMeshujrar.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/booklet/hebrew_booklet/Documents/jayalMeshujrar.pdf
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 م. 1949رابعة، اتفاقية جنيف ال: (13) :الممحق رقم
 معاىدات 1949م-12-08

آب/أغسطس 12اتفاقية جنيؼ الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنييف في وقت الحرب المؤرخة في 
1949 

إف الموقعيف أدناه، المفوضيف مف قبؿ الحكومات الممثمة في المؤتمر الدبموماسي، المعقود في جنيؼ  
بقصد وضع اتفاقية لحماية األشخاص المدنييف  ،1949آب/أغسطس  12نيساف/ أبريؿ إلى  21مف 

  :في وقت الحرب، قد اتفقوا عمى ما يمي
 األوؿ الباب

 أحكاـ عامة
 (1) المػػادة

 .تتعيد األطراؼ السامية بأف تحتـر ىذه االتفاقية وتكفؿ احتراميا في جميع األحواؿ 
 (2)المػػادة

ذه االتفاقية في حالة الحرب المعمنة أو أي عبلوة عمى األحكاـ التي تسري في وقت السمـ، تنطبؽ ى 
اشتباؾ مسمح آخر ينشب بيف طرفيف أو أكثر مف األطراؼ السامية المتعاقدة، حتى لو لـ يعترؼ 

 .أحدىا بحالة الحرب
تنطبؽ االتفاقية أيضًا في جميع حاالت االحتبلؿ الجزئي أو الكمي إلقميـ أحد األطراؼ السامية  

 .واجو ىذا االحتبلؿ مقاومة مسمحةالمتعاقدة، حتى لو لـ ي
ذا لـ تكف إحدر دوؿ النزاع طرفًا في ىذه االتفاقية، فإف دوؿ النزاع األطراؼ فييا تبقى مع ذلؾ   وا 

ممتزمة بيا في عبلقاتيا المتبادلة. كما أنيا تمتـز باالتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبمت ىذه األخيرة 
 .أحكاـ االتفاقية وطبقتيا

 (3)ػادةالمػ
في حالة قياـ نزاع مسمح ليس لو طابع دولي في أراضي أحد األطراؼ السامية المتعاقدة، يمتـز كؿ  

  :طرؼ في النزاع بأف يطبؽ كحد أدنى األحكاـ التالية



  141 
 

األشخاص الذيف ال يشتركوف مباشرة في األعماؿ العدائية، بمف فييـ أفراد القوات المسمحة الذيف ألقوا 
واألشخاص العاجزوف عف القتاؿ بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب  عنيـ أسمحتيـ،

آخر، يعامموف في جميع األحواؿ معاممة إنسانية، دوف أي تمييز ضار يقوـ عمى العنصر أو الموف، 
 أو الديف أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثؿ آخر

اؿ التالية فيما يتعمؽ باألشخاص المذكوريف أعبله، وتبقى محظورة في وليذا الغرض، تحظر األفع
  جميع األوقات واألماكف

االعتداء عمى الحياة والسبلمة البدنية، وبخاصة القتؿ بجميع أشكالو، والتشويو، والمعاممة القاسية،  ) أ(
 والتعذيب،

 أخذ الرىائف، )ب(  
 ألخص المعاممة الميينة والحاطة بالكرامة،االعتداء عمى الكرامة الشخصية، وعمى ا ) ج(
إصدار األحكاـ وتنفيذ العقوبات دوف إجراء محاكمة سابقة أماـ محكمة مشكمة تشكيبًل قانونيًا،  ) د(

 .وتكفؿ جميع الضمانات القضائية البلزمة في نظر الشعوب المتمدنة
 .يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بيـ

، كالمجنة الدولية لمصميب األحمر، أف تعرض خدماتيا عمى أطراؼ ويجوز لييئة إنسانية غير متحيزة
 .النزاع

وعمى أطراؼ النزاع أف تعمؿ فوؽ ذلؾ، عف طريؽ اتفاقات خاصة، عمى تنفيذ كؿ األحكاـ األخرر 
 .مف ىذه االتفاقية أو بعضيا

 .وليس في تطبيؽ األحكاـ المتقدمة ما يؤثر عمى الوضع القانوني ألطراؼ النزاع
https://www.icrc.org 
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 : عمماء األمة في مظاىرة الييود عمى المسممين في غزة (14ممحق رقم: )

وقد أجمع عمماء اإلسبلـ عمى أف " :(1/274مجموع فتاويو ) قاؿ العبلمة عبدالعزيز بف باز رحمو اهلل
 .ـ" اىػمف ظاىر الكفار عمى المسمميف وساعدىـ عمييـ بأي نوع مف المساعدة فيو كافر مثمي

بياف إلى األمة ) في فتور لو طويمة بعنواف (137-126كممة حؽ ) وقاؿ العبلمة أحمد شاكر
لى األمة العربية واإلسبلمية عامة في بياف حكـ التعاوف مع اإلنجميز والفرنسييف  (المصرية خاصة وا 

عاوف، قّؿ أو كثر، فيو أثناء عدوانيـ عمى المسمميف: " أما التعاوف مع اإلنجميز، بأي نوع مف أنواع الت
الرّدة الجامحة، والكفر الّصراح، ال يقبؿ فيو اعتذار، وال ينفع معو تأوؿ، وال ينجي مف حكمو عصبية 

، سواء أكاف ذلؾ مف أفراد أو حكومات أو زعماء، النفاؽ حمقاء، وال سياسة خرقاء، وال مجاممة ىي
كميـ في الكفر والردة سواء، إال مف جيؿ وأخطأ، ثـ استدرؾ أمره فتاب وأخذ سبيؿ المؤمنيف، فأولئؾ 

 .عسى اهلل أف يتوب عمييـ، إف أخمصوا هلل، ال لمسياسة وال لمناس" ا.ىػ

ميد رئيس مجمس القضاء األعمى بالمممكة العربية السعودية ورئيس المجمع وقاؿ العبلمة عبد اهلل بف ح
وأما التولي: فيو إكراميـ، والثناء عمييـ، والنصرة (..479/  15الدرر السنية ) الفقيي رحمو اهلل تعالى

ليـ والمعاونة عمى المسمميف، والمعاشرة، وعدـ البراءة منيـ ظاىرًا، فيذا ردة مف فاعمو، يجب أف 
جماع األئمة المقتدر بيـ" ا.ىػت  .جرر عميو أحكاـ المرتديف، كما دؿ عمى ذلؾ الكتاب والسنة وا 

، العاـ السابع عشر، 846بمجمة الفتح العدد ) وىذه فتور لجنة الفتور بالجامع األزىر وقد نشرت
تساعدىـ عمى وجاء فييا: ".. ال شؾ أف بذؿ المعونة ليؤالء؛ وتيسير الوسائؿ التي  (.الصفحة العاشرة

تحقيؽ غاياتيـ التي فييا إذالؿ المسمميف، وتبديد شمميـ، ومحو دولتيـ؛ أعظـ إثما؛ وأكبر ضررا مف 
مجرد مواالتيـ.. وأشد عداوة مف المتظاىريف بالعداوة لئلسبلـ والمسمميف.. والذي يستبيح شيئا مف ىذا 

فيفرؽ بينو وبيف زوجو، ويحـر عمييا  ، فيو يكوف مرتدا عف ديف اإلسبلـبعد أف استباف لو حكـ اهلل
 .االتصاؿ بو، وال ُيصمَّى عميو، وال يدفف في مقابر المسمميف.." ا.ىػ

بمجمة األزىر بالمجمد الثاني والثبلثيف الجزآف ) ىػ أصدر األزىر بيانا نشر1380وفي ربيع األوؿ عاـ 
"فمئف حاوؿ إنساف أف يمد يده بتوقيع شيخ األزىر العبلمة محمود شمتوت:  ((263الثالث والرابع )ص

لفئة باغية يضعيا االستعمار لتكوف جسرا لو؛ يعبر عميو إلى غاياتو، ويمج منو إلى أىدافو، لو حاوؿ 
 .إنساف ذلؾ لكاف عمُمو ىو الخروج عمى الديف بعينو" ا.ىػ

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%22
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ف. وندعوا ونقصد بيذا البياف التحذير مف جريمة غمؽ المعبر وجريمة التعاوف مع الييود ضد المسممي
في سبيؿ اهلل تعالى سياسيًا أو إعبلميًا أو عمميًا، أو منع دخوؿ اإلمداد  الجياد كؿ مف وقؼ ضد

إلى اهلل تعالى، ونخص الرئيس المصري  التوبة عًا إلى إعبلفوالسبلح لممجاىديف بغزة، ندعوىـ جمي
 .بفتح معبر رفح عاجبل ببل شرط أو قيد، ونطالبو بترؾ األنفاؽ األىمية وعدـ تتبعيا

ونذكر الذيف تأثروا بكبلـ المنافقيف في تحميؿ المجاىديف في سبيؿ اهلل بغزة تبعة ما يحدث مف قتؿ 
ـُ اْلَمْوَت } :وىدـ بقوؿ اهلل تعالى ـْ َوَقَعُدوْا َلْو َأَطاُعوَنا َما ُقِتُموا ُقْؿ َفاْدَرُؤوا َعْف َأنُفِسُك الَِّذيَف َقاُلوْا إِلْخَواِنِي

ـْ َصاِدِقيفَ   .[168سورة آؿ عمراف: ] {ِإف ُكنُت

نسأؿ اهلل تعالى أف يحفظ إخواننا المسمميف في غزة وأف ُيفرغ عمييـ صبرا، ويثبت أقداميـ، وينصرىـ 
 .عمى الييود والمنافقيف

 :الموقعوف
 .عمماء في العالـ الربي واإلسبلميكبار ال مف 102وقد وقع عمى ىذه الفتوي 

 

www.saaid.net/book/11/3764.doc 
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