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  2004دليل عام، : إسرائيل
  

  احملتويات
  

  صفحة    
 XXVII    تقديم

  
  1  الياس شوفاين                   نظام احلكم   :الفصل األول

  3  مقدمة عامة   :أوالً
  3  األسس الصهيونية لدولة إسرائيل وعالقتها باليهودية ) أ 
  10  أسس نظام احلكم ) ب 

  15  رئاسة الدولة   :ثانياً
  17  الدولة ـ رؤساء   

  18  ) الكنيست(السلطة التشريعية   :ثالثاً
  18  حملة تاريخية عن تكور الكنيست ) أ 
  20  صالحيات الكنيست وآلية عمله ) ب 
  22  جلان الكنيست ) ج 
  24  مراحل التشريع ) د 

  25  االنتخابات العامة للكنيست ) هـ  
  28  ـ رؤساء الكنيست بحسب الترتيب الزمني   

  29  ات الكنيست ـ والي 
  35  ) احلكومة(السلطة التنفيذية   :رابعاً

  36  تأليف احلكومة ) أ 
  38  الوزارات ) ب 

  39  وزارة اخلارجية ) 1( 
  40  وزارة الدفاع ) 2(  
  41  وزارة املالية ) 3(  
  41  التنظيم اإلداري للحكومة ) ج  

  41  ديوان رئيس احلكومة ) 1( 
  42  اخلدمة املدنية ) 2(  
  45  ) 2004 -1948(احلكومات اإلسرائيلية ) د  

  46  مراقب الدولة   :خامساً
  48  احلكم احمللي   :سادساً
  51  القضاء ونظام احلكم   :سابعاً
  53  املؤسسة العسكرية ونظام احلكم   :ثامناً

  58  خاتمة   :تاسعاً
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  65  موسى أبو رمضان               النظام القانوين  :الفصل الثاين

  67    ةمقدم
  68  الوضع الدستوري   :أوالً

  68  إصدار قوانين أساسية بدًال من دستور ) أ 
  71  مكانة القوانين األساسية يف هرم التشريعات ) ب 

  72  فترة عدم سمو القوانين األساسية ) 1( 
  73  فترة سمو القوانين األساسية ) 2(  

  74  " يةإسرائيل دولة يهودية وديمقراط: "املبدأ الدستوري) ج 
  76  موقف الفقه من تفسير املبدأ ) 1( 

  77  موقف القضاء من تفسير املبدأ ) 2(  
  82  النظام القانوين   :ثانياً

  82  اخللفية التاريخية الستيعاب األنظمة القانونية السابقة ) أ 
  84  روماين ـ جرماين وأنغلو ـ سكسوين : نظام قانوين خمتلط) ب 

  84  لنظام الروماين ـ جرماين التقنين ومالمح ا) 1( 
  87  هيمنة النظام األنغلو ـ سكسوين ) 2( 

  88  تأثير القانون الديني يف النظام القانوين ) ج 
  88  النظام القضائي   :ثالثاً

  89  احملاكم العادية ) أ 
  89  احملكمة العليا ) 1( 
  96  احملاكم املركزية ) 2( 
  98  حمكمة الصلح ) 3( 

  99  اخلاصة  احملاكم) ب 
  99  احملاكم الدينية ) 1( 
  103  حمكمة قضايا العائلة ) 2( 
  106  حمكمة العمل ) 3( 
  108  احملاكم العسكرية ) 4( 

  109    خاتمة
  

  115  أحمد خليفة                   األحزاب السياسية   :الفصل الثالث
  117  اخلصائص العامة للنظام احلزبي   :أوالً

  118  اب كثرة األحز) أ 
  119  االنشقاقات واالندماجات ) ب 

  121  األدوار املتعددة ) ج  
  121  االعتبارات األيديولوجية ) د 

  122  القومية / االنقسامات اإلثنية) هـ  
  123  تطورات ومستجدات أثرت يف النظام احلزبي   :ثانياً
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  125  اخلريطة احلزبية وموازين القوى ) أ 
  132  باشر لرئيس احلكومة قانون االنتخاب امل) ب 
  134  هيكلية األحزاب ونمط القادة ) ج 
  136  املعسكرات واحلدود بينها ) د 
  138  األحزاب العربية ) هـ 

  139  تطور األحزاب السياسية وتنظيمها   :ثالثاً
  139  معسكر اليسار ) أ 

  140  حزب العمل اإلسرائيلي ) 1( 
  146  ميرتس ) 2( 
  152  عام إحاد ) 3( 

  154  معسكر الوسط ) ب  
  154  ـ حزب شينوي   

  157  معسكر اليمين ) ج 
  157  الليكود ) 1( 
  165  االحتاد القومي ) 2( 
  170  كاخ ) 3( 

  172  املعسكر الديني ) د 
  173  املفدال ) 1( 
  177  يهدوت هتوراه ) 2( 
  178  أغودات يسرائيل ) 3( 

  181  ديغل هتوراه ) 4(  
  182  شاس ) 5(  

  184  ميماد ) 6( 
  186    خاتمة

  
  191  عزيز حيدر          اجملتمع والتركيب السكاين   :الفصل الرابع

  193  . األساس القانوين للهجرة والتجنس  :أوالً
  195  التوزيع السكاين   :ثانياً

  195  التقسيم اإلثني الطائفي وسياسة توزيع السكان ) أ 
  197  التوزيع اجلغرايف للسكان ) ب 

  200  ائيل الهجرة إىل إسر  :ثالثاً
  201  سياسة االستيعاب ) أ  
  202  حالة املهاجرين اإلثيوبيين ) ب  

  203  السكن ) 1( 
  203  العمل ) 2( 
  204  التعليم ) 3( 
  204  الدين ) 4( 
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  205  الهوية ) 5( 
  206  حالة املهاجرين الروس ) ج  

  206  حتول سياسة االستيعاب ) 1( 
  207  السكن ) 2( 
  207  العمل) 3( 
  208  اللغة ) 4( 
  208  التعليم ) 5( 
  209  ..التطور الثقايف واالجتماعي) 6( 
  210  الهوية ) 7( 
  212  مواقف اإلسرائيليين ) 8( 
  214  مظاهر العزلة االجتماعية ) 9( 

  215  املتدينون والعلمانيون   :رابعاً
  216  مراحل الصراع بين املتدينين والعلمانيين ) أ  

  216  مرحلة تواضع تأثير املتدينين ) 1( 
  217  مرحلة تراجع تأثير العلمانيين ) 2( 
  219  مرحلة تأزم الصراع بين املتدينين والعلمانيين ) 3( 

  222  بين املتدينين والعلمانيين  نتائج الصراع) ب  
  225  السياسة االجتماعية   :خامساً
  229   القطاعات اإلثنية ومشكلة الهوية  :سادساً
  232    خاتمة

  
  237  أسعد غانم             األقلية الفلسطينية يف إسرائيل   :الفصل اخلامس

  240  اخلصائص العامة ألوضاع الفلسطينيين   :أوالً
  244  التنظيم السياسي والتيارات األيديولوجية   :ثانياً

  244  التيار العربي ـ اإلسرائيلي ) أ 
  245  تطور التيار ) 1( 
  250  مميزات التيار ) 2( 

  252  التيار الشيوعي ) ب  
  252  تطور التيار ) 1( 
  256  أهداف التيار ورؤيته ) 2( 
  257  مميزات التيار ) 3( 

  258  التيار القومي والوطني ) ج  
  259  تطور التيار ) 1( 
  267  أهداف التيار ) 2( 
  268  مميزات التيار ) 3( 

  269  ار اإلسالمي التي) د  
  269  تطور التيار ) 1( 
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  272  مميزات التيار ) 2( 
  273  كمثل  1999انتخابات سنة : املشاركة يف االنتخابات  :ثالثاً

  273  املشاركة يف التصويت ) أ  
  275  األسباب التاريخية يف تراجع نسبة التصويت ) 1( 
  275   1999األسباب اخلاصة يف انتخابات سنة ) 2( 

  277  احلملة االنتخابية للكنيست ولرئاسة احلكومة ) ب  
  281  الضائقة السياسية لألقلية الفلسطينية   :رابعاً

  281   السياسات القطرية واحمللية حمدودية املشاركة يف) أ 
  285  تقييد التيارات السياسية ) ب 
  286  حمدودية العالقة باحلركة الوطنية الفلسطينية ) ج 
  287  انتفاضة األقصى لدى الفلسطينيين يف إسرائيل   :خامساً
  290    خاتمة

  
  295  عزيز حيدر       التربية والتعليم والبحث العلمي   :الفصل السادس

  297  .تقسيم العمل يف جهاز التعليم  :أوالً
  298  تيارات التعليم، ومهمات العمل، والرقابة البرملانية ) أ 
  299  دور السلطة املركزية يف تنفيذ املهمات ) ب 

  299  رة املعارف وزا) 1( 
  300  وزارة العمل والرفاه االجتماعي ) 2( 
  301  وزارة العلوم والثقافة والرياضة ) 3( 
  301  الوزارات األخرى ) 4( 

  302  دور الهيئات غير املركزية يف تنفيذ املهمات ) ج 
  302  السلطات احمللية ) 1( 
  303  الوكالة اليهودية ) 2( 
  303  )النقابة العامة للعمال اليهود(الهستدروت ) 3( 

  304  تقسيم العمل بحسب أنواع املؤسسات التعليمية ) د 
  304  م أعوا 3ـ  1حضانات األطفال يف سن ) 1( 
  304  .أعوام 4ـ  3حضانات األطفال يف سن ) 2( 
  304  املدارس االبتدائية ) 3( 
  304  مرحلة التعليم فوق االبتدائي ) 4( 
  304  " يشيفوت"املدارس الدينية ) 5( 
  305  لتعليم فوق الثانوي ا) 6( 
  305  معاهد تدريب املعلمين ) 7( 

  305  ربية والتعليم القاعدة القانونية وتطور سياسات الت  :ثانياً
  305  القوانين ) أ 

  306   1949قانون التعليم اإللزامي لسنة ) 1( 
  306   1953قانون التعليم احلكومي لسنة ) 2( 
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  306   1958قانون جملس التعليم العايل لسنة ) 3( 
  306   1968قانون اإلشراف على املدارس لسنة ) 4( 
  307   1988قانون التعليم اخلاص لسنة ) 5( 
  307    1997إلثرائي لسنة قانون يوم تعليم طويل والتدريس ا) 6( 

  307  سياسات التربية والتعليم ) ب  
  311  اإلنفاق على التعليم والبنية التحتية   :ثالثاً
  314  مراحل التعليم   :رابعاً

  314  مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل اإللزامي ) أ 
  317  املرحلة االبتدائية ) ب 
  318  اإلصالح : املرحلة اإلعدادية) ج 
  319  املرحلة الثانوية ) د 

  319  صفوف املرحلة الثانوية ) 1( 
  320  التخصصات واملسارات ) 2( 
  321  اإلصالح يف التعليم الثانوي ) 3( 
  325  التعليم املهني ـ التكنولوجي ) 4( 
  329  أطر التعليم البديل والتعليم املكمل ) 5( 

  329  التعددية يف نظام التعليم   :خامساً
  329  تعددية أيديولوجية وقومية ) أ 

  330  التعليم الديني ) 1( 
  335  لتعليم يف الكيبوتس ا) 2( 

  336  تعددية احلاجات اخلاصة ) ب 
  336  التعليم اخلاص ) 1( 
  337  املدارس الداخلية ) 2( 

  337  التعددية البيئية ـ االجتماعية ) ج 
  338  التعليم الرمادي ) 1( 
  339  املدارس املستقلة ) 2( 
  339  املدارس احمللية املتخصصة ) 3( 

  340  املناهج ومضامين التعليم   :سادساً
  340  املناهج ) أ 
  341  مضامين التعليم ) ب 

  342  التوجه اجلديد يف تعليم موضوع التاريخ ) 1( 
  346  التوجه اجلديد يف تعليم موضوعي اآلثار واملدنيات ) 2( 

  347  التعليم العايل   :سابعاً
  348  التعليم فوق الثانوي ) أ 
  348  التعليم العايل غير اجلامعي ) ب 
  349  التعليم اجلامعي ) ج 

  353  البحث العلمي   :ثامناً
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  353  ث العلمي قنوات دعم البح) أ 
  355  مؤسسات البحث العلمي ) ب 
  357  اإلنفاق على البحث والتطوير ) ج 
  358  البحث العلمي يف الصناعة وقطاع املصالح االقتصادية ) د 
  360  اإلنتاج البحثي ) هـ 

  362    خاتمة
  

  371  جمال أمل           الصحافة واإلعالم   :الفصل السابع
  374  الصحافة   :أوالً

  374  الصحافة باللغة العبرية ) أ 
  375  ر التاريخي التطو) 1( 
  378  خصائص الصحافة العبرية ) 2( 

  394  الصحافة باللغات غير العبرية ) ب 
  394  الصحافة باللغة الروسية ) 1( 
  396  الصحافة العربية ) 2( 

  400  اإلذاعة والتلفزيون : اإلعالم املرسل  :ثانياً
  400  األساس القانوين ) أ 

  400   1965قانون سلطة اإلذاعة لسنة ) 1( 
  402   1990قانون السلطة الثانية للتلفزيون واإلذاعة لسنة ) 2( 

  404  اإلذاعة ) ب 
  404  حمطة صوت إسرائيل ) 1( 
  409  ) موجات اجليش اإلسرائيلي(غلي تساهل ) 2( 
  410  احملطات اإلقليمية ) 3( 
  411  احملطات غير القانونية ) 4( 

  413  التلفزيون ) ج 
  413  التلفزيون احلكومي ـ القناة األوىل ) 1( 
  418  التلفزيون التجاري ) 2( 
  422  التلفزيون عن طريق الكوابل ) 3( 

  424  عالقة املؤسسة السياسية باملؤسسة اإلعالمية   :ثالثاً
  424  تدخل الدولة يف تصميم سياسة اإلعالم ) أ 
  428  املركبات االقتصادية ملسألة امللكية ) ب 
  429  اخلطاب اإلعالمي وحمورية األيديولوجيا الرسمية ) ج 

  433    خاتمة
  

  441  فضل مصطفى النقيب                       االقتصاد   :صل الثامنالف
  443  اآلليات االقتصادية للمشروع الصهيوين   :أوالً

  443  مرحلة التأسيس ) أ 
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  447  مرحلة االنتداب البريطاين ) ب 
  451  مرحلة الديمقراطية االشتراكية ) ج 
  456  مرحلة التوجه الرأسمايل ) د 

  458  التطور االجتماعي لالقتصاد اإلسرائيلي   :ثانياً
  459  ) 1954 -1948(فترة التقشف والتأسيس ) أ 
  460  ) 1972 -1954(فترة النمو السريع ) ب 
  461  فترة الكساد والتضخم ) ج 
  461  ) 1989 -1985(فترة اإلصالح االقتصادي ) د 
  463  العملية السلمية والعوملة وهجرة اليهود الروس  فترة نمو التسعينات يف أجواء) هـ 

  463  موجة الهجرة إىل إسرائيل ) 1( 
  463  آثار العملية السلمية يف الشرق األوسط ) 2( 

  465  تأثير انتفاضة األقصى يف االقتصاد اإلسرائيلي  ) و 
  467  حجم االقتصاد اإلسرائيلي وبنيته الهيكلية   :ثالثاً

  468  حجم االقتصاد اإلسرائيلي ومستوى معيشة الفرد ) أ 
  470  البنية الهيكلية ) ب 
  473  االقتصاد يف إطار العوملة والعملية السلمية  تكيف) ج 

  473  اخلصخصة ) 1( 
  475  التجارة اخلارجية ) 2( 
  477  العملية السلمية يف الشرق األوسط ) 3( 

  485  التقدم العلمي والصناعي   :رابعاً
  485  عوامل التقدم العلمي والصناعي ) أ 
  488  اإلجنازات يف الصناعة ) ب 

  488  صناعات التكنولوجيا العالية ) 1( 
  489  الصناعة احلربية ) 2( 

  491    خاتمة
  

  497  رياض قهوجي               املؤسسة األمنية والعسكرية   :الفصل التاسع
  499  األمن القومي والعقيدة العسكرية   :أوالً

  502  هيكلية اجليش اإلسرائيلي وفروعه   :ثانياً
  503  القوات البرية ) أ 
  505  سالح اجلو ) ب 
  507  سالح البحر ) ج 
  508  اجلبهة الداخلية ) د 

  509  االستخبارات اإلسرائيلية   :ثالثاً
  509  االستخبارات العسكرية ) أ 
  510  املوساد ) ب 
  511  شين بيت ) ج 



9 
 

  512  أجهزة االستخبارات الفرعية ) د 
  512  عسكرية تأثير حرب اخلليج الثانية وعملية السالم يف املؤسسة ال  :رابعاً

  513  جتربة حرب اخلليج الثانية ) أ 
  517  تأثير عملية السالم ) ب 

  518  حتديات الردع اإلسرائيلي   :خامساً
  519  الصواريخ الباليستية واجلوالة وأسلحة الدمار الشامل ) أ 
  524  احلرب التقليدية ) ب 
  531  حرب العصابات ) ج 

  532  ة اللبنانية حرب العصابات على اجلبه) 1( 
  534  حرب العصابات على اجلبهة الداخلية ) 2( 

  539  ترسانة إسرائيل النووية   :سادساً
  541  العالقات العسكرية واالستراتيجية باخلارج   :سابعاً

  542  الواليات املتحدة األميركية ) أ 
  544  روسيا ) ب 
  545  االحتاد األوروبي ) ج 
  546  لصين ا) د 
  547  الهند ) هـ 
  548  تركيا ) و 

  549  الصناعات العسكرية   :ثامناً
  552    خاتمة

  
  563  خالد عايد                 الوجود االستيطاين يف األراضي احملتلة   :الفصل العاشر

  565  .استراتيجي/ وظيفة االستيطان كعامل سياسي   :أوالً
  569  التسوية واالنتفاضة : االستيطان بين حدين  :ثانياً

  569  حد التسوية ) أ 
  572  حد االنتفاضة ) ب 

  576  تطور االستيطان وواقعه احلايل   :ثالثاً
  577  ضفة الغربية ال) أ 

  577  ) 1977 -1967(عهد املعراخ ) 1( 
  581  ) 1984 -1977(عهد الليكود ) 2( 
  584  ) 1990 -1984" (الوحدة الوطنية"حكومتا ) 3( 
  586  االستيطان يف التسعينات وأوائل األلفية الثالثة ) 4( 

  589  القدس، والقدس الكبرى ) ب 
  589  يف ظل املعراخ ) 1( 
  591  ) 1992 -1977(الليكود  يف ظل) 2( 
  591  خالل التسعينات ) 3( 

  591  منطقة التماس / جدار الفصل) ج 
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  599  قطاع غزة ) د 
  599  البدايات ) 1( 
  600  االستيطان يف التسعينات ) 2( 

  602  مرتفعات اجلوالن السورية ) هـ 
  603  ) 1973 -1967(لبدايات األوىل ا) 1( 
  604   1977 -1973الفترة ) 2( 
  606   1977ما بعد ) 3( 
  607  فترة التسعينات ) 4( 

  608    خاتمة
  613  مسرد املصطلحات االستيطانية   :1ملحق 
  615  بحسب التوزيع اجلغرايف ) ما عدا القدس(مستعمرات الضفة الغربية   :2ملحق 

  615  الضفة الغربية الشمالية : أوالً  
  619  الضفة الغربية الوسطى : ثانياً  
  622  " يونغوش عتس: "ثالثاً  
  624  .جبال اخلليل اجلنوبية : رابعاً  
  626  غور األردن : خامساً  

  629  مستعمرات قطاع غزة   :3ملحق 
  630  مستعمرات اجلوالن   :4ملحق 
  633  خرائط   :5ملحق 

  634   1993ديسمبر / ـ املواقع االستيطانية اإلسرائيلية يف الضفة الغربية، كانون األول  
  638  اغتصاب آخر لألرض : اإلسرائيلي" اجلدار األمني"ـ   
  639  ـ املستوطنات اإلسرائيلية  يف القدس   
  640  . 1993ديسمبر / املستوطنات اإلسرائيلية يف قطاع غزة، كانون األول  ـ  
  641  ـ املستوطنات اإلسرائيلية يف مرتفعات اجلوالن   

 
  647  عصام نّصار .                      يهود العامل  :الفصل احلادي عشر

  650  اجلذور التاريخية   :أوالً
  650  اإلطار التاريخي العام خللق األمة املعاصرة ) أ 
  651  " األمة اليهودية"اإلطار التاريخي خللق ) ب 

  655  أنماط يهود العامل   :ثانياً
  655  هل توجد هوية يهودية خاصة؟ ) أ 
  656  أنماط يهود العامل تاريخياً ) ب 
  658  أنماط يهود العامل دينياً ) ج 

  660  توزيع اليهود يف العامل   :ثالثاً
  660  يف اإلحصاءات " اليهودي"تأثير إشكالية تعريف ) أ  
  660  تطور التوزيع السكاين لليهود يف العامل ) ب  

  663  اليهود يف أميركا   :رابعاً
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  663  ) الواليات املتحدة وكندا(يهود أميركا الشمالية ) أ  
  663  اجلذور واألعداد ) 1( 
  666  القوة االقتصادية والسياسية واإلعالمية ) 2( 

  668  يهود أميركا الوسطى ) ب  
  668  يهود أميركا اجلنوبية ) ج  

  670  اليهود يف أوروبا   :خامساً
  670  اليهود يف دول االحتاد األوروبي ) أ  
  671  اليهود يف جمهوريات االحتاد السوفياتي سابقاً الواقعة يف أوروبا ) ب  
  672  أوروبا والبلقان اليهود يف دول شرق ) ج  

  674  يهود املشرق العربي ومصر   :سادساً
  675  يهود العراق ) أ  
  675  يهود سورية ولبنان ) ب  
  676  .يهود مصر) ج  

  676  اليهود يف آسيا وإفريقيا وأستراليا   :سابعاً
  676  اليهود يف آسيا ) أ  
  678  اليهود يف إفريقيا ) ب  
  679  ) أوقيانيا(اليهود يف أستراليا واجلوار ) ج  

  679    خاتمة
  

  683  هاين حوراين         العالقات العربية ـ اإلسرائيلية   :الفصل الثاين عشر
  686  قات العربية ـ اإلسرائيلية اإلطار العام للعال  :أوالً

  686  اإلطارات الواقعي والقانوين : بناء العالقات) أ 
  687  بداية تدهور العالقات ) ب 
  700  انهيار العالقات ) ج 

  706  العالقات املصرية ـ اإلسرائيلية   :ثانياً
  706  مرحلة السالم البارد ) أ  
  710  مرحلة احلرب الباردة ) ب  
  713  مرحلة تذبذب العالقات ) ج  
  716  العالقات على مستوى اجملتمع املدين ) د  

  717  قات األردنية ـ اإلسرائيلية العال  :ثالثاً
  718  العالقات قبل معاهدة وادي عربة ) أ  
  719  ربة العالقات بموجب معاهدة وادي ع) ب  
  723  العالقات بعد معاهدة وادي عربة ) ج  

  724  ) 1996ـ أواسط  1994(مرحلة السالم احلار ) 1( 
  726  ) 1999ـ أواخر  1996أواسط (مرحلة توتر العالقات ) 2( 
  731  ) 2002ـ  1999مايو / أيار(مرحلة تدهور العالقات ) 3( 

  738  العالقات السورية واللبنانية ـ اإلسرائيلية   :رابعاً
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  738  املسار السوري ـ اإلسرائيلي ) أ  
  741  سرائيلي املسار اللبناين ـ اإل)  ب  

  743  العالقات اخلليجية ـ اإلسرائيلية   :خامساً
  743  مرحلة العداء : العالقات قبل مؤتمر مدريد) أ  
  745  امليل نحو السالم : العالقات بعد مؤتمر مدريد) ب  

  748  عالقات دول املغرب العربي بإسرائيل   :سادساً
  748  مسار العالقات اجلزائرية ـ اإلسرائيلية ) أ  
  749  مسار العالقات التونسية ـ اإلسرائيلية ) ب  
  750  مسار العالقات الليبية ـ اإلسرائيلية ) ج  
  751  مسار العالقات املغربية ـ اإلسرائيلية ) د  
  752  عالقات املوريتانية ـ اإلسرائيلية مسار ال) هـ  

  753    خاتمة
  
  759  حممد سيف الدين وتد                 يل الشخصيات البارزة يف إسرائ  :ملحق

  
  801  خرائط   :ملحق

  
  809    فهرست
  

 


