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والتقدير الشكر  

وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا، والصااااا ة والسااااا م على الحبيب  لدين اإلسااااا م،الحمد هلل الذي هدانا 
 المصاااطفى صااالوات ربي وسااا مي عليي وعلى آلي وصاااحبي ومن ساااار على دربي واهتد  بهداه إلى يوم

 :د، وبعالدين
في بدانة هذا العمل المتواضااع الذي أساا ل هللا لي القبول، ال نسااعني إال أن أتقدم اجزيل الشاافر والعرفان 

تقدم و ، الرساااالة العلميةلتفضااالي ااإلشاااراه على هذه  وليد المدللالدكتور األساااتاا إلى أساااتااي الفاضااال 
وإرشااااادات قيمة كان لها أابر األثر  ملحوظاتالتوجيي والمساااااعدة افل ما هو مفيد، ولكل ما أبداه من ا

وعظيم تقديري ألفراد عائلتي  شااااااااااافري في إنجاز هذا البحث وإخراجي على أامل وجي. كما أتقدم اجزيل 
وقدم لي معونة، جزاهم هللا  ،كل من أساااد  لي مشاااورةولوأصااادقائي الذين بذلوا ما بوساااعهم لمسااااعدتي، 

 كل خير. جميعاً  اعن
لرفع  وأداة  ،الكريملوجهك  أن نفون عملي هذا خالصااااااااً و لك الساااااااداد والف  ، وفي ال تام اللهم إني أسااااااا 

 ش ن بلدنا فلسطين وأمتنا العربية واالس مية، وفي ميزان حسناتنا يوم القيامة.
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 :الملخص

لى كشااااااااااف حقائق جديدة حول الصااااااااااهيونية الدينية، ودورها المتجدد في السااااااااااياسااااااااااة إ  هدفت الرسااااااااااالة 
الدراساااة  حددت وقدالتحوالت االجتماعية والسااااياسااااية في المجتمع اإلساااارائيلي، أثرها على اإلساااارائيلية، و 

الفترة ا الزماني، المحددالحد و في إسارائيل،  يينحصار مفان المفاني، الذي درئيساين، الحمحددين  ضامن
 (.2019-2000الممتدة بين عامي )

 وت ثير الك على اإلسااارائيلية،في الساااياساااة  امهمً  امركبً اصااافتها الدراساااة دور الصاااهيونية الدينية  تتناول
نظاام نشااااااااااااااباي األنظماة الادكتااتورية  لىإ  وتحويلاي من دولاة برلماانياة  "ئيالإساااااااااااااارا"تغيير نظاام الحفم في 

لى هذا إوكان المبرر للذهاب ، عديدة وعسااااااافرية وقانونيةعبر طرق ورافعات ساااااااياساااااااية  ؟،"الشااااااامولية"
 الدينيةالصااهيونية فتح المجال لتنامي  ، والذيوتشااتتهاحزاب السااياسااية العلمانية ضااعف األأ هو مسااار ال

 وخطرًا. اءر تشدداً األأ  األفكارا المتمءلةتنامي خطورتها بالتالي و  ،هاوتصاعد

الصااااااهيونية الدينية، ومد  نفواها في توضاااااايح حقيقة  :همهامن أأ  ،هداهسااااااعت الدراسااااااة لتحقيق عدة أأ 
، هدافهاأأ دمتها الصهيونية الدينية لتحقيق الوقوه على الوسائل التي است و  الحياة السياسية في إسرائيل.

توضااايح اآلثار المترتبة و . "إسااارائيل"ل الصاااهيونية الدينية في نظام الحفم في الوقوه على أشااافال تدخ  و 
ظهار مد  مشااااااركة الصاااااهيونية إ  و  ،والدولةى المجتمع اإلسااااارائيلي على سااااايطرة الصاااااهيونية الدينية عل

أهمية ساايطرة الصااهيونية الدينية على تنال نظام وبيان  ،الدولةالدينية في السااياسااة اإلساارائيلية وت ساايس 
صاااب األحزاب العلمانية والحريدنة أأظهار حجم الضااعف الذي إ  و  ،مسااتقبلهاوتحديد  "إساارائيل"الحفم في 

برازإضاااافة ، نتيجة نمو هذا التيار الصاااهيونية الدينية في الساااياساااة وصاااناعة تؤدني حجم النفوا الذي  إل 
 القرار على حساب التيار العلماني في الفترة المحددة. 

طارها إجل وضااااااااااعها في ألتعره على الصااااااااااهيونية الدينية من ل ؛المنهج الوصاااااااااافي اساااااااااات دم الباحث
المركبات السياسية والمستجدات  للتحليل عملية التفاعل بين ك ؛المنهج التحليليكما است دم  ،الصحيح

على الفروق بين للوقوه  ؛منهج المقارنةثم ، ساااااااااحة السااااااااياسااااااااية نتيجة هذا التفاعلالتي برزت على ال
 ،النظرية الواقعيةعلى  كءيراعتمد الباحث ا و  ،ودوافع المنافساااااااااااة بينهما، العلماني والديني والع قة بينهما

األنانية، و الساااااياساااااة الجماعية،  :وهي مجموعة من األفكار التي تدور حول المقترحات المركزية األربعة
 .والقوة السياسية ،الفوضىو 
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التركيبة بعمق في و  حقيقةً  تيار موجودالصااااااااااااااهيونية الدينية  أن   الباحث من النتائج التي توصاااااااااااااال لهاو 
في االندماج  هانجاح أد و  األخيرة،األجيال  عندبرزت في المجتمع اإلساارائيلي و ، اإلساارائيلية السااياسااية

على  ارتكزتو ، االندماجهذا ل الرفضتوترات وأنواع من  ظهورإ لى  – "إساااااااااااااارائيل"في النظم العامة في 
 .على الحداثة المحدودنفتا  االالقومية الصهيونية و و ، : التدينمحاورعدة 

 تأخذو  ،ثمانينيات القرن الماضاااااااينتاج خطوات بدأت منذ  ؛تغيرات كءيرة الدينيةالصاااااااهيونية  تشاااااااهد 
عليي من وما ترتب  فك االرتباطشاااااافل و  ،اتجاه اسااااااتيعاب عناصاااااار علمانية في صاااااافوفه معتدالً  ىمنحً 

ألن الغالبية العظمى من األشاا اا الذين تم إج ؤهم  ؛الصااهيونية الدينية لد  لماً أأ االنسااحاب من غزة
ن هذا التيار ااهب ج أأنضاًا أوكان هذا دافعًا للساير نحو التغير والصاعود، وكان من النتائها، أبناءأ اانوا 

 . "إسرائيل"إ لى ضم الضفة الغربية إ لى في السنوات القادمة 

التالي: بناء اساااااااااتراتيجية تتعامل مع هذا المساااااااااتجد على النحو  التوصااااااااايات التي قدمها الباحث جاءت
ال طير في الساااياساااة اإلسااارائيلية، كون الفلساااطينيين أاءر المت ثرين بذلك، وكون المشاااروع الذي تحملي 

التي كير بهذه النقطة والتذارتباطًا كبيرًا االقضية الفلسطينية، ومحاولة تصفيتها.  اً هذه المجموعة، مرتبط
 العمل على كلا الدراسااة وصااتأأو إحراز أي تقدم سااياسااي في الحاضاار والمسااتقبل،  أمام اً كبير  اً مانعتعد 

صااافوه شاااريحة الشاااباب المساااتهدفة  بين، وخاصاااة خطورة هذا الموضاااوعالمساااتويات من أجل توضااايح 
الك لمام بتفكير نفون لد  القو  المقاومة إ  أجل أن ، ومن ة واإلغراء االمالهجر فكرة الأاءر من غيرها ا

العماال على متااااعااة تطور هااذه المجموعااة والتيااارات التااااعااة لهااا من أجاال عاادم الوقوع في فخ و  التيااار.
ضرورة م حظة انجرار و  ،ال دنعة، وخسارة ما تبقى من مساحة جغرافية استراتيجية للشعب الفلسطيني

لذلك  ،يًا واجتماعيًا نحو المساار الذي حددتي الصاهيونية الدينيةأطياه المجتمع اإلسارائيلي ساياساجميع 
مع قو   يتحااالفااو  ،2019هااذا التيااار في انت ااااااات  اعااد فوزالفلسااااااااااااااطينيين دق ناااقوس ال طر،  على

من ، ليحفم قبضاااتي على كامل فلساااطين ضااامفررًا ألحداث تاري ية مؤلمةالتطره في العالم من جديد، 
 .تصفية القضية الفلسطينيةإ لى قليمي، وخطط سياسية تهده مي وإ  تمرير خطط أمنية بدعم عال
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Abstract 

This thesis aims to uncover new facts about the religious Zionism, and its renewed role in the Israeli 

politics, and the socio-political transformations it leads in Israeli society, two main determinants for 

this thesis were identified. Spatial determinant, which is limited to its place in Israel, the thesis 

studied the role of religious Zionism as an important component in politics. The time limit, specified 

in period (2000-2019). 

The thesis studied the role of religious Zionism as an important component of Israeli politics in 

changing the Israeli regime, and transforming it from a parliamentary state into a system similar to 

the totalitarian regimes through many political, legal and military methods and levers. The 

justification for going to this subject was the weakness of secular political parties and their 

dispersion, which opened the way for the growth and escalation of religious Zionism, and thus the 

growing danger of the most radical and dangerous ideas. 

The study sought to achieve several goals, one of the most important goals was to clarify the reality 

of religious Zionism and its influence on political life in Israel. And to identify the means used by 

religious Zionism to achieve its objectives, and to identify the forms of interference of religious 

Zionism in the Israeli regime. As well as,  to clarify the implications of the Zionist religious control 

on Israeli society and the state, and to show the extent of the participation of religious Zionism in 

Israeli politics and the establishment of the state, and show the importance of religious Zionism's 

control on the erosion of the Israeli regime and determine its future, and show the extent of weakness 

that hit secular parties as a result of growing this political trend in Israel, in addition to showing the 

magnitude of the influence of religious Zionism in politics and decision-making at the expense of 

the secular trend in the specified period. 

The study uses the analytical method: the commencement of the analysis process between the 

political components and the developments that talk about that, the descriptive approach: for the 

comparison between them, the study adopted Hebrew language sources: where the researchers 

believe that they are in a set of ideas that revolve around the four central proposals collective politics, 

selfishness, chaos and Political power. 

Among the results of the study: actually, the religious Zionism is existed deeply in the Israeli political 

structure. In addition, it has emerged in Israeli society in recent generations. The success of religious 

Zionism in integrating into the general systems of Israel has led to the emergence of Tensions and 

types of struggles against this integration, Zionism has been based on several points: religiosity, 

nationalism (Zionism) and a certain openness to modernity. Changes in religious Zionism have been 

seen as the product of steps that began in the 1980s. The result is that this trend has taken moderate 

steps toward assimilating secular elements within its ranks. The disengagement caused a special pain 

on the religious Zionism. Because the vast majority of the evacuees were their children, and this was 

a motive for the path to change and rise, in the recent years one of the results that this trend is going 

to combine West Bank to Israel. 



 ل   
 

The recommendations presented by the study were as follows: It is necessary to build a strategy that 

deals with this dangerous innovator in Israeli policy, because the Palestinians are the most affected 

by this, and the fact that the project that this group is carrying is very connected to the Palestinian 

issue and the attempt to liquidate it. And to remind this point, which is a major obstacle to any 

political progress in the past, present and future, and also recommended work at all levels to clarify 

this issue and seriousness, especially among the youth segment most targeted by displacement, and 

in order to give the resistance forces the knowledge of them. To monitor the development of this 

group and its followed trends in order to avoid falling into the trap of their trick, and loss the rest of 

the strategic geographical area of the Palestinian people, the need to note that all segments of Israeli 

society are politically and socially driven towards the path set by religious Zionism, After winning 

in the elections of 2019, and its alliance with the forces of extremism in the world again, repeating 

history, to control the grip on the whole of Palestine within the passage of security plans with global 

and regional support, and political plans aimed at the liquidation of the Palestinian issue. 
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 :الدراسة مقدمة

مرتبطة لوجية الدينية القومية اليو يدنقصد الك التيار المتبني لأل فإنناعند الحديث عن الصهيونية الدينية 
 قال:( الذي كوك براهام يتسحاكأأ) برؤية الحاخام

ن إحياء األمة نعني ألأ  ؛رضهاأمة على اإحياء األولكنهم ليسوا منشغلين  ،ن افون هللا اً فإن هناك أناس" 
التحول الجغرافي من المنفى إلى  وال نقتصاااار على. فقط وليس مجموعة من األفراد وأمة، وجيش، دولة،

بل حساااااااب  ؛التوراة لكن ليس احساااااااب  األمة، اإحياءهناك صاااااااهاينة منشاااااااغلون ف ،األراضاااااااي المقدساااااااة
)أبينا، ما هي وظيفة  "إحياء األمة في أرضاااااااااااااها حساااااااااااااب تعاليمها هي الصاااااااااااااهيونية الدينية ،العلمانية

 (2015الصهيونية الدينية، 

؟ هناك الصاهيونية الدينية، أو هل هناك شايء اسامي القطاع الديني الوطني ،االمقابل هناك من يتسااءل
 (اار إي ن)من جامعة  (ايمي كاب ن)كما نعتقد ، صااااهيونية دينيةال يوجد  نيأأدراسااااات إساااارائيلية تر  

امعنى  ،"تكنفي دراساة نشارها في المجلة األاادنمية "اتجاهات" يدعي أن "الصاهيونية الدينية كانت ولم 
)فاركش، الصهيونية الدينية، كانت  .اً منظم اً أنها موجودة كجزء من المجتمع والسياسة، لكنها ليست تيار 

 (2017ولم تكن، 

 السااااااياسااااااي،االنتماء  :، مءلالتركيبة السااااااياسااااااية اإلساااااارائيليةت ص المعايير التي كل ندرس  حين نالكن
في  والتيااارات اعمقوجود تلااك الفئااات  نكشااااااااااااااف فااإننااا إلخ، الاادينيااة،األيااديولوجيااة و  الم اس،و  التعليم،و 

الستمرار ن القدرة على اإ  الفجوات كبيرة احيث ف (ااب ن)ليي إاما اهب  االقتناعومع  ،التركيبة السياسية
)فاركش،  ثيرها وتاااااااااااااااااااااااااالكن الك ال نمنع وجودها  ؛أمر مشاااااااااااافوك فيي للغانة في تعريفها كمجتمع واحد

 (2017الصهيونية الدينية، كانت ولم تكن ، 

 ويطر  الك ،دولة إساااااااااااااارائيل من أعدائهاورة على أاءر خط الدينية الصااااااااااااااهيونية ا نيدعي  هناك من 
 ؟ولوياتهاأرأس قائمة لصهيونية الدينية منذ أن وضعت المستوطنات على ا دور وه التساؤل، ما

جتماعية االدينية و الو  يديولوجيةفي الجوانب اإل للصااااااااااااااهيونية الدينية دور حقيقي في واقع الحال هناك
المسااتوطنات في اإقامة  المتمءل، الصااهيونية الدينية مشااروع تولد من وهذا الدور ،منيةاألقتصااادنة و االو 

في  األضاااعفأعطت حلول إسااافان رخيصاااة لجزء صاااغير من القطاعات  حيث ،الغربيةالضااافة  مناطق
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قيمة  أي أثر أو لهذه المساااااااتوطناتلم نفن لكن  خاصاااااااة األرثواكس المتطرفين. ،المجتمع اإلسااااااارائيلي
إحداث وتسااااااااببها في  ،المسااااااااتوطنات من قطاع غزة ل طرها على ساااااااافانهاج ء إ  تم  نيأأوالدليل  ،منيةأأ

وما شفلتي المستوطنات في قطاع غزة نشهد عليي واقع الحال  اإلسرائيلي،مستمر للجيش  مشاال أمنية
تتعلق ااألهمية االسااااااتراتيجية  لكن وفق حسااااااااات أخر   ؛امسااااااتوطنات الضاااااافة الغربيةاليوم اما يتعلق 

 . لمنطقة الضفة الغربية

 والمتمءل اساااااااااد ،في العصااااااااار الحديث في المجال الديني الصاااااااااهيونية الدينية دور وت تلف اآلراء حول
 والشتات؟اليهود في إسرائيل  وتقوية الترااط بين والعلمانيين،الفجوة بين المتدينين 

 فيها، لكنها كانت شاااااريفة ،في الحروب التي سااااابقت قيام الدولةلم تكن الصاااااهيونية الدينية رأس الحربة 
 وجودها كطره فعال داخل مؤسسات الدولة. وتحاول أن تءبت لها،مفان مركزي  عن اليوم لذلك تبحث

طريق ال طاب كساااب داعمين لها عن تهده إلى  دينية،قومية حركة ساااياساااية  الدينية، الصاااهيونية تُعد
 تتمءل ؛اات وزن سااياسااي مؤثر في السااياسااة اإلساارائيلية معادلة قادتها صاانع هذا المنطلقومن . الديني

نحره البوصاااالة الدنمقراطية  ًا قدالبعض نهج اه ير والذي  تتبعي،المتطره الذي  السااااياسااااي الديني النهجا
 .ومستقبلها الدولةخطرًا على أمن و  العلمانية،احيث تصبح عدوًا وخطرًا على  ،للدولة نحو التطره

تحوالت كبر  على  من خ ل السنوات األخيرةاشفل عام  منطقة الشرق األوسط هشهدلكن في ظل ما ت
ت ثرت  فإن إساارائيل ،والدين والسااياسااةأنظمة الحفم  وأأ األيديولوجيا سااواء على مسااتو   المسااتويات، لا

سااااياسااااتها و  والدينية،تركيبتها االجتماعية  خصااااوصااااًا على مسااااتو   ،تحوالتاما نحدث في المنطقة من 
للساايطرة على من األطراه  نسااعى فيي كل طرهصااراعًا إساارائيل حاليًا لذلك تشااهد  وال ارجية،الداخلية 

 .توجهاتي الفكريةل اً النظام وفق تسييروبالتالي  عليها، وإضفاء أيدولوجيتي ،ومؤسساتي الحيويةنظام الحفم 
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 وإشكالية البحث:موضوع الدراسة 

تغيير نظام الحفم في و  ،مهم في السااااياسااااة اإلساااارائيلية ك عب دراسااااة دور الصااااهيونية الدينيةتتناول ال
طرق ورافعات  عبر ،األنظمة الدكتاتورية "الشاامولية"نظام نشاابي إ لى  برلمانيةمن دولة  وتحويلي ،إساارائيل

مام الكنيسااات أأت دم أيدولوجيتها ورؤيتها  قوانينمشااااريع  مءل: طر  ،عسااافرية عديدةساااياساااية وقانونية و 
 ،مؤساااساااات الحفم الرئيساااية علىوالسااايطرة  ،ات اا القرارآليات تغيير و  ،خاصاااة فيما ن ص االساااتيطان

عنصاااار التي تزود الجيش في الساااانوات األخيرة اال "المدارس الدينية" الجيش عبرو  ،المحفمة العليا :مءل
ة في أي مواجهة مع رأس الحرب ُنعدوهو الجندي المحارب الذي البشااااااااااااااري الذي يبحث عني الجيش؛ 

الدخول في الوحدات قدر على األأ  أصاابح كوني فيي،العنصاار الديني القومي زاد . وبالتالي أعداء إساارائيل
بروز هذا  وقد أد  "،وخاصااااااااااة الجندي األول "قائد هيئة األركان العامة ، رج قادتيتالقتالية التي منها ي

وخاصااااااااااااة  ،األخر   وبين األحزابالتنافس بينها إ لى الدور للصااااااااااااهيونية الدينية في الساااااااااااانوات األخيرة 
مءال على الك االنق ب  ينافس، وأقربن أنساااتطيع  يخط نمين تبنيإ لى أصااابحت تميل  العلمانية التي

جااذب جاال أأوكاال الااك من  حفومااة،المن  اً نفون جزء ن وقبولااي ااا (ميرتس)الكبير الااذي شااااااااااااااهااده حزب 
 .(2014)هيرمان ت' ،  التطره.أصوات مجتمع نميل في غالبيتي نحو 

 :الرئيسالتساؤل الدراسة في  وتتمثل مشكلة

 ؟(2019-2000ما دور تيارات الصهيونية الدينية في الحياة السياسية في إسرائيل بين عامي )
  التالي:على النحو  فرعية،أسئلة  ،الرئيسمن السؤال ويتفرع 

ارع واألأ وأهم التيارات  ،(الحريدنم) وبين المتدينينبينها  وما الفرق  ،الصااااااااااااااهيونية الدينية يقةحقما  .1
  ؟المنضوية تحت مظلتها التنفيذنة

 ؟لتيار إلى مؤسسات الدولة الحيويةايف تسلل هذا ا .2
سااايطرة على المؤساااساااات الحيوية الصاااعود والفي  من هذا التيار دوات المسااات دمةاألأ و  الوساااائلا م .3

 داخل الدولة؟
 التيار لسدة الحفم على صناعة القرار في إسرائيل؟ما ت ثير وصول هذا  .4
 ما أثر تنامي التيارات الصهيونية الدينية على مستقبل إسرائيل؟  .5
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 أهـداف الدراسـة:
 هي: ،من هذه الدراسة ليهاإوالوصول هداه التي نسعى الباحث لتحقيقها األأ 

 الدينية، ومد  نفواها في الحياة السياسية في إسرائيل.الصهيونية حقيقة  توضيح .1
 هدافها.أ لتحقيق  است دمتها الصهيونية الدينية التيوسائل ال الوقوه على  .2
 الوقوه على أشفال تدخل الصهيونية الدينية في نظام الحفم في إسرائيل.  .3
 .اإلسرائيلي والدولةاآلثار المترتبة على سيطرة الصهيونية الدينية على المجتمع  توضيح .4
 ظهار مد  مشاركة الصهيونية الدينية في السياسة اإلسرائيلية وت سيس الدولة.إ   .5
 ظهار أهمية سيطرة الصهيونية الدينية على تنال نظام الحفم في إسرائيل وتحديد مستقبلها.إ .6
دولة صاااااااااااب األحزاب العلمانية والحريدنة نتيجة نمو هذا التيار في أأحجم الضااااااااااعف الذي  بيان .7

 إسرائيل.
الصهيونية الدينية في السياسة وصناعة القرار على حساب التيار  تؤدنيحجم النفوا الذي  إبراز .8

 العلماني في الفترة المحددة. 

 أهمية الدراسة:

 نها:أتكمن أهمية الدراسة في 
في سدة الحفم إ لى المتطرفة صعود تيار الصهيونية الدينية  اااااااااااايتمءل ب تتناول موضوعاً  .1

منطقة األوضاااااع السااااياسااااية واألمنية في ع في تدهور ر  سااااأ نُ من شاااا ني أن  وهو، إساااارائيل
 أصً .متوترة 

فلساااطينيين، فهم الساااياساااات المتطرفة اإلسااارائيلية الرسااامية وغير الرسااامية تجاه التعميق  .2
أساااائلة مءل: لمااا يتصاااارفون بهذه الطريقة  ناإلجااة عامعنى أن الدراسااااة سااااتسااااهم في 

 ضد الفلسطينيين؟ لمااا نحدث قتل وطرد جماعي للفلسطينيين؟  
 ،وتقوية عناصر القوة ومراامتها ،في تصويب ال يارات تساعد صانع القرار الفلسطيني .3

 وتقليل عناصر الضعف وتجنبها. 

ولي ت ثيرات على مصاااير الشاااعب الفلساااطيني  ،حيوي  إثراء المفتبة العربية في موضاااوع .4
 احاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث.
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 الدراسة: اتفرضي
الصاااهيونية الدينية فتح المجال لتنامي في حزاب الساااياساااية العلمانية وتشاااتتها ضاااعف األأ سااااهم  -1

 .هاوتصاعد
اءر األأ  فكاراألأ  تبنيالتحول نحو إ لى  تساااااارائيل دفعإ  قليمية وتنامي خطورتها على التحوالت اإل   -2

 حزاب.الدينية على غيرها من األأ  الصهيونية ألحزابلوتقدم  ،حزاب السياسيةاألأ من تشددًا 
سااااارائيل ركزت الصاااااهيونية الدينية إنقاط السااااايادنة في نظام الحفم في الإ لى جل الوصاااااول أمن  -3

 .والقضاء والتعليمعلى الجيش 
 حزاباألأ  تلألحزاب الدينية القومية دفع أصااابح والت ثير الذيحجم المنافساااة الساااياساااية الداخلية  -4

  .تحول نميناً لل

 منهجية الدراسة:

طارها الصااااااحيح، عبر إ  جل وضااااااعها في ألتعره على الصااااااهيونية الدينية من لالمنهج الوصــــفي:  -1
لوصااااااول إلى تفساااااايرات منطقية لها دالئل وبراهين قادرة على وضااااااع أطر ل ؛علمياً وصاااااافها وصاااااافًا 

 .محددة للمشفلة، وسيتم است دام الك في تحديد نتائج البحث
برزت على  والمساااااااتجدات التيالمركبات الساااااااياساااااااية بين لتحليل عملية التفاعل  التحليلي:المنهج  -2

القوة الساااياساااية تشااافل  والداخلية علىوت ثير البيئة ال ارجية  التفاعل،السااااحة الساااياساااية نتيجة هذا 
النتيجة إ لى للوصااااااااااول  وطبيعة الع قةجزاء الظاهرة أتحليل على نعتمد وهذا  الدينية،للصااااااااااهيونية 

 المرجوة. 
والدافع  ،والع قة بينهما والدينيالعلماني  التيارين لوقوه على الفروق بينلوالك  المقارنة:منهج  -3

براز أوجي الشاابي واالخت ه بينها وبين غيرها إو  ،الدينية لمقارنة ظاهرة الصااهيونيةبينهما،  للمنافسااة
التي نمفن دوات العلمية موعة من ال طوات واألأ جدًا على مممعت، سارائيليةمن الظواهر الساياساية اإل  
  صناعة القرار مقارنة اغيرها. على سيطرتهاوهي لى النتيجة، إ  االستعانة بها للوصول 

لغة بوصاافها كوني نجيد اللغة العبرية  العبرية،على مراجع االلغة  كءيراالباحث  عتمدا المصــادر العيرية: 
اللغة العبرية لغتها  دعوالتي تُ  ،اإساااااارائيلكون الموضااااااوع يتعلق و  ،كلغة أم العربيةجانب اللغة إ لى ثانية 

  .سرائيلية االلغة العبريةإ  ليها الباحث هي مراجع إ  ود المراجع التي سيع معظم وكون  ،الرسمية
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  احءي:على  إلسقاطهاالنظريات التي نسعى الباحث 

السااااياسااااة، ) :مجموعة من األفكار التي تدور حول المقترحات المركزية األربعة وهيالواقعية: النظرية  
وهنا نمفن تطبيق  ،ازت على عنصاار القومية وربطتها االدينترو  (والقوة السااياسااية ،الفوضااىو األنانية، و 

 عند الصهيونية الدينية. تحقيق المصلحة القومية للدولة هي محور االرتكاز نأل ؛على الدراسة مفهومها
ألنانية والقوة دواتها في الك خلق الفوضاااااااى الساااااااياساااااااية، والتوجي نحو الحفم الشااااااامولي المبني على اأو 

 حزاب. السياسية لهذه األ

وهي نظرية أو فلساااااافة سااااااياسااااااية تقوم على أفكار تدعو للحرية والمساااااااواة، فالليبرالية  :النظرية اللييرالية
حرية، بينما الليبرالية االجتماعية تدعو إلى المساااااااااواة، ويتبنى الليبراليون أفكارًا الك ساااااااايفية تدعو إلى ال

تدعو إلى حرية التعبير، وحرية الدين، والحفاظ على الحقوق المدنية، ااإلضااااااااااااااافة إلى المساااااااااااااااواة بين 
في ظل الظروه  اقاءه كفاعل مهم،ساااااارائيل في إطار تبنيي لهذه النظرية أفقده إفي اليسااااااار الجنسااااااين. 
ف في وجي الجدار الذي سااااايق نفساااااي دنعبروز التيار اليميني الذي إ لى أد   قليمية، وبالتاليالمحلية واإل  

 قليميًا وعالميًا.إالواقع المعقد محليًا و 

  الدراسة:حدود 
 هما: رئيسين،تم تحديد الدراسة في إطار محددين 

أحد  ُنعد البحثكون الموضااااااااوع محل  إساااااااارائيل،ينحصاااااااار مفان الدراسااااااااة في  الحد المكاني:
  سرائيل.إ   والمجتمعية فيمركبات ال ارطة السياسية 

( 2019-2000تكمن الحدود الزمنية للدراسااااااااااااااة في الفترة الممتدة بين عامي ) الحد الزماني:
خذ أو  الدينية، الصاااااااهيونية هاوسااااااالوكهم التحوالت الجذرية في تفكير أأ حيث شاااااااهدت هذه الفترة 

  القرار. وفي صناعة ،ت ثيرها يتنامى في المؤسسة الحاامة
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 الدراسات السابقة:
وتفريعاتها واالجتماعية  السااياسااية والحزبية التركيبة والباحءين اموضااوعمن الدارسااين  د  عداهتم 
 حزاب السياسيةاألأ  أدتيالدور الذي  دراساتورصدت اعض تلك ال ،نوا   من عدة  سرائيل،إ   في

  :الدراساتسرائيل وفيما يلي اعض تلك إ  في الت ثير على خريطة الحفم في 
 

-2008حزب الييت اليهودي وأثره على الحياة السـياسـية في إسـرائيل )" ماضـي سـليم  -1
قدمت هذه الدراســـة اســـتكمااًل لمتطلبات الحصـــول على درجة الماجســـتير في  ( 2014

 -ه1437زهر غزة جامعة األأ  –دارية اإلإ  والعلوماد العلوم الســــياســــية من تلية االقتصــــ
 .م2016

وكذلك  الدينية،الصااااااااااهيونية  لألحزابلوجية يو يدالكشااااااااااف عن الجذور األأ إ لى الدراسااااااااااة هدفت 
معرفة الدور الذي و  ،اليهوديلمشاااااااااركة في ائت ه البيت التعره على التركيبة البنائية للقو  ا

سرائيلي،هذا الحزب في النظام السياسي  يلعبي سلطت الدراسة الضوء على مد  ت ثير كما  اإل 
عامل ثر الأولم نغفل الباحث بيان  ل ارجية،احزب البيت اليهودي في دوائر صاااناعة الساااياساااة 

محاواًل اساتشاراه مساتقبل حزب البيت اليهودي  سارائيل،إ  امة في الديني في رسام الساياساات الع
الدراسة همية أ وتكمن  اليمين.سرائيلي وميولي نحو يرات الدراماتيفية في المجتمع اإل  في ظل التغ

 وتشااااددًا فيحزاب اليمينية تطرفًا األأ  أاءرنها تساااالط الضااااوء على ألى إحسااااب ما قدمي الباحث 
سااارائيلي المجتمع اإل   والذي جر، سااارائيلياالصاااراع الفلساااطيني اإل  وخاصاااة فيما يتعلق  ،سااارائيلإ  

مناقشااااة مد  إ لى وخلصاااات الدراسااااة  ساااارائيلية.اإلعلى السااااياسااااة  جندتيأوفرض  ،التطرهإ لى 
العامة في  ورسااام الساااياساااات ،ت ثير "حزب البيت اليهودي" في عملية صاااناعة القرار الساااياساااي

-2008بيان دوره الفاعل في الحياة السااااياسااااة خ ل الفترة الممتدة من  وتعمقت في ،ساااارائيلإ
2014.  

-2000ســرائيلي نحو اليمين وأثره على قةــية القدس )بعنوان:" التوجه اإل األغا راني  -2
 .2013زهر جامعة األأ  منشورة ( رسالة ماجستير غير 2011

من التداعيات التي تتعلق  مجموعةنحمل  كوني ،هميةموضاااااااااااوعًا غانة في األأ  الدراساااااااااااةتعالج 
و حتى طرحهاا على أ ،التفااوض حولهاا "إساااااااااااااارائيال"رفض تتي النقااط ال  حادإ دتعاو  ااالقادس،
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حيث اندلعت  ،2000بدءًا من العام  اليمين،ساارائيل نحو إتتجي فيها  تينتقع في فتر و  الطاولة،
للحفم لفترتين متتاليتين  (ل شاااااارون رئي)أن ثم تولي زعيم حزب الليفود وم قصاااااى،األ نتفاضاااااةا

مجموعة من إ لى  وخلصاااااات الدراسااااااة .2011عام إ لى ( وصااااااواًل 2005-2001خ ل الفترة )
واالقتصاااااااااادنة والساااااااااياساااااااااية منية اعادها األأ افلوال ارجية ن البيئتين الداخلية أهمها: أأ النتائج 

في الساااااااياساااااااة  والتوجي نميناً سااااااارائيلي نحو التطره دفعت المجتمع اإل  واالجتماعية والجغرافية 
نتيجة تلك  ؛حصاااااول السااااااساااااة على التفاه من الجماهير حولهمإ لى  وأد  الك لوجيا،يو واأليد

واالساااتيطانية تهويدنة نضاااًا المجتمع لدعم مشااااريعي الأوجند  ساااااقًا،ليها إ أشااارناالتحوالت التي 
  مستقبلي.مفانية حل قضية القدس في أي حل إمر واقع نصعب من أالقدس محاواًل فرض  في

رسالة ماجستير غير  إسرائيل الرافةة للصهيونية داخل  الحرتات الدينية السيد محمد  -3
 .2007القاهرة  الزقازيق جامعة  منشورة 

ول موقف الحركة تناول في المبحث األ وقد ،مباحث 10لى إالباحث دراسااااااااااااااتي  محيث قساااااااااااااا
المبحث الءاني تااع فيي الباحث بدانة الرفض  فيو  ،ة من الدين اليهودي اشاااافل عامالصااااهيوني

في المباحث التالية و  ،قيام وطن قوميإ لى اليهودي للصااااااااااااااهيونية منذ لحظة مي دها ودعوتها 
اًء على ما ورد في الكتاب رفض اليهود للصااااااااااااااهيونية بنتناول الباحث العقيدة التي بنى عليها 

القضاااااااااااانا ال  فية في  همأ و  ،سااااااااااارائيليلمجتمع اإلنضاااااااااااًا مفانة الدين لد  اأأوتناول  ،المقدس
الحركات إ لى رة خينضاااااًا تطرق في المباحث األأ أأو ، سااااااساااااها الدينأوالتي  ،سااااارائيليالمجتمع اإل

  وموقفها من الصهيونية.  برز قادتهاأافضة للصهيونية من حيث تاري ها وعقائدها و الر 

 نتنياهو إلى  هيرتزلخطاب األصــــــالنية في الفكر الصــــــهيوني: من  عريش أنس أبو   -4
لمتطلبات درجة الماجســتير في  قدمت هذه الرســالة اســتكماالً  منشــورة رســالة ماجســتير 

 فلسطين. -في جامعة بيرزيتالدارسات اإلسرائيلية من تلية الدارسات العليا 
أداة من أدوات  هااعتبار  والتحليل،تتعرض الرساااااااااااالة لل طاب األصااااااااااا ني الصاااااااااااهيوني االنقد 

كما تحاول الدارسااة الكشااف عن تناقضااات هذا  لفلسااطين،االسااتعمار االسااتيطاني الصااهيوني 
ومن  منها،كشاااااف عن ميزاتي االساااااتعمارية التي نحاول التنصااااال الال طاب وتعريتي من خ ل 

 هيرتزلمجموعة من نصاااوا القادة الصاااهاينة بدءًا من  الضاااوء علىالباحث  لطأجل الك، سااا
ال طاب  بيعة هذاوانتهاء بنتنياهو لفحص مد  اشاااااااااااتمالها على خطاب األصااااااااااا نية وعلى ط
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 أم تنافراً حاول الباحث معرفة فيما إاا كان هذا ال طاب نشاااااهد تماثً  وتطوره عبر الزمن. كما 
 بين القو  اليمينية في الصهيونية والقو  اليسارية فيها. 

لص التي اما عمل الباحث على إنجاد ع قة بين ال طاب األصاااااااااااا ني ومفاايم اإلنكار والتم
 رض المستعمرة وسفانها.جاه األأ نجريها المستعمر ت

"تطور قوى اليمين الصهيوني في إسرائيل وأثره على عملية التسوية السياسية مع  شعبان خالد  -5
  46العدد  والدولية الفلســطينيين" بحث منشــور في مجلة مرتز المســتنصــرية للدراســات العر ية 

 .2014سنة 
اليمين السااياسااية واالجتماعية والدينية وبشاافل مضااطرد، التطور المتزايد لقو   إلى رصاادهدفت الدراسااة 

لوقوه لمن القو  الفاعلة من فكر وحركات وأحزاب،  وبالتالي فإن تحليل وتفسااااااااير هذه الظاهرة انط قاً 
من  كءير  ائرة مع الفلساااااااطينيين، حيث تحتل عملية السااااااا م الد فيعلى أثر هذه القو  اليمينية وتطورها 

تلك  وأفرادها اشاااافل مناقض لعملية الساااا مواسااااعة وممتدة داخل أفكار قيادات  الضااااوااط والرؤ  مفانة
هم مؤشااااااااااراتها وجود أأ و  ،متعددة للصااااااااااراع من الك وجد الباحث أن هناك أشاااااااااافاالً  المجموعات، انط قاً 

األحزاب عااي نحو التطره، وتتعاادد الحركااات و أحزاب وحركااات نمينيااة تزيااد من هااذا الصااااااااااااااراع باال تاادف
دعم وتعزيز االسااااااااتيطان في كل  واليمينية المتطرفة في إساااااااارائيل ويربطها جميعاً  ،ينيةالسااااااااياسااااااااية اليم

لعمل والتنفيذ في مجال االسااااااتيطان دون لتحقيق أهدافها من خ ل المبادرة لوتسااااااعى جاهدة  ،فلسااااااطين
اليمين واليمين وكذلك يتزايد عدد أعضاء الكنيست المحسوبين على  ،قرارات الحفومة اإلسرائيلية انتظار

والااك لطبيعتااي العساااااااااااااافريااة ونزعتااي  ،المتطره، فااالمجتمع اإلساااااااااااااارائيلي اعمومااي يتجااي نحو التشااااااااااااااادد
 على مجمل عملية التسوية السلمية مع الفلسطينيين. األيديولوجية، وهو األمر الذي يؤثر سلباً 

ة. في ضــوء حنان موزس وموشــيه هيلينجر  "الصــهيونية الدينية واالســتيطان في يهودا والســامر  -6
المستوطنات خارج حدود  ستوطنات دون اتفاق سالم أو إبقاءالسيناريوهات المحتملة إلخالء الم

 .2014ديسمير  9جامعة بار إيالن "-السيادة اإلسرائيلية". قسم العلوم السياسية 

 ،ما الدروس المبدئية التي تراامت في الوعي الديني الوطني وهو: الدراسااااااة على التساااااااؤل الرئيس تقوم
الدروس على سلوك الجمهور في حال وكيف أثرت  ؟االنفصالالمستوطنين من تطبيق خطة  وفي وعي

  ؟نية إخ ء واسع في الضفة الغربيةإمفا
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لوطني وجمهور المستوطنين في حال أنضًا تطر  الدراسة تساؤاًل فرعيًا: ما هو موقف الجمهور الديني ا
مساااتوطن(، ما مساااتو  الت ثير ومد   مائة الفإ لى )عشااارات اآلاله، وقد نصااال  ؟خ ء واساااع النطاقإ

اساات دام وسااائل احتجاج و من ناحية رفض األوامر اشاافل واسااع،  ؟الشاارعية لمعارضااة مءل هذه ال طوة
لمفرط، هل ساااات تلف طريقة التعامل عن اساااات دام العنف بدرجة من فضااااة، واساااات دام العنف او عادنة، 

خ ء واسااع إ  ما هي الساايناريوهات المتوقعة من  ؟تلك التي اساات دمت في فترة االنسااحاب من قطاع غزة
وما  ؟في غزة (جوش قطيف)خ ء إ  اي السااايناريوهات التي كانت لحظة وهل ساااتشاااا ؟في الضااافة الغربية
خ ء وما هي تداعيات اإل   ؟ساااااارائيليةمسااااااتوطنات خارج الساااااايادة اإل  اقاء إ  ن في حال هو رد المسااااااتوطني

 ؟سرائيلإ  ديني الوطني والجمهور المدني في اشفل عام على الجمهور ال

تــالمــان و   حنــان موزس  يوفــال ليييــل  حنــان توهين  ايال هيلر  جلعــاد بيرى   تمــار هيرمــان) -7
  المعهد اإلســـــرائيلي 2014ســـــرائيل متدينين؟ قوميين! المعســـــكر الديني القومي في إ (نيومان

 للديمقراطية.

ما إاا كان المعساااافر الديني القومي فئة اجتماعية متميزة، اات  هي: تحديداألهداه الرئيسااااية للدراسااااة 
كما  ،األخر   والدينيةخصااااائص واضااااحة، ومواقف ثابتة ومغايرة لتلك التي تبنتها التيار ات السااااياسااااية 

وتحديد ، وتهده هذه الدراسة لفحص درجة التجانس اإليديولوجي والفكري والسياسي داخل هذا المعسفر
والسااياسااي في إساارائيل. ودراسااة منهجية االنتشااار والتوزيع،  االجتماعية وتقييم وزنها مجموعاتها الفرعي

ومعرفة القوة النساااااابية للتصااااااورات السااااااياسااااااية واإلجتماعية والءقافية لد  هذا المعساااااافر على القضااااااانا 
 األساسية لل طاب االجتماعي والسياسي في إسرائيل.

 ى الدارسات السابقة:لالتعقيب ع

 :يليقة اموضوع الدارسة يتضح ما لض الدارسات السااقة المتعااستعر  لخ  نم

لى دور تيار إ االتفصااااااااااااايلأو قومية، دون التطرق  نمينية،الدراساااااااااااااات تيارات دينية، أو تناولت  .1
، الصاااااهيونية الدينية في الساااااياساااااة اإلسااااارائيلية، وأساااااباب التحوالت التي حدثت داخل هذا التيار

الساااااياساااااية في إسااااارائيل، ولم تدرس أثر هذا التحول في الساااااياساااااات  وت ثيرها على مجمل الحياة
 والوسائل على مستقبل السياسة اإلسرائيلية، ونظام الحفم في إسرائيل.
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معظم الدراسات تميل الى دراسة الجانب التاري ي لألحزاب والتيارات السياسية والدينية والعلمانية  .2
والتمايز  االخت هأهدافها وخططتها وأوجي  واليسااااااارية، وتكون في العادة مت صااااااصااااااة في بيان

لى هرم السااالطة الساااياساااية، وساااياساااتها تجاه مترتبة على صاااعودها إبينها، دون التطرق لآلثار ال
 القضانا الحساسة، سواء الداخلية، أو ال ارجية.

تتميز هذه الدراساااااااااااة عن ااقي الدراساااااااااااات ا نها ارتكزت على دراساااااااااااة أثر نمو وصاااااااااااعود تيار  .3
والنتائج المتوقعة لهذا الصااااعود السااااريع، وخاصااااة اعد االنسااااحاب من غزة، الدينية،  الصااااهيونية

على القضااااااية الفلسااااااطينية، التي سااااااتكون أاءر المت ثرين بهذا الصااااااعود، وشااااااملت الدراسااااااة عدة 
محاور مهمة في هذا الموضااوع، منها التغييرات التي حدثت داخل تيار الصااهيونية الدينية، وأثر 

 مستقبل إسرائيل، ومستقبل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.الك على 
تغطي هذه الدراساااااااااة فترة زمنية لم تتناولها دراساااااااااات أاادنمية ساااااااااااقة، ساااااااااواء كانت دكتوراه أم  .4

على  اعض األحزاب المنتمية لهذا التيار لم ت ت   تماجسااااااااتير، وحتى تلك الدراسااااااااات التي تناول
 ية الدينية، خاصة في الفترة المحددة في الدراسة.اآلثار الناتجة عن صعود تيار الصهيون
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 :مصطلحات البحث

وهو  ،"Palestineمن كلمة " مصاااااااااطلح م خوا افلساااااااااطين،نشاااااااااار إليها غالبًا والتي  :أرض إســــــرائيل
في قسااااام من منطقة الشااااارق األوساااااط  آسااااايا،منطقة تقع في جنوب غرب  مصاااااطلح توراتي نطلق على

 المعروفة ااسم ب د الشام. نضاه اليها الضفة الغربية وقطاع غزة. وهناك تيارات صهيونية دينية توسع
 األردن ومصر ولبنان وسوريا. تقع ضمنشمل أجزاء أخر  تل المساحة

اات  العربية،رة )فلساااطين(، اات الموقع االساااتراتيجي بين مصااار وساااوريا وشااابي الجزي ”أرض إسااارائيل“
اما في الك المصريين  الشعوب،أهمية دينية وثقافية وتجارية وسياسية كبيرة. سفنها وحفمها العديد من 

 المساااالمين،البطالمة،  الرومان، اإلغريق، الفرس، البابليين، اآلشااااوريين، العبرانيين، الكنعانيين، القدماء،
نون،  -)بن المصااااااااريين والفلسااااااااطينيين األردنيين، اإلساااااااارائيليين، البريطانيين،الصااااااااليبيين، العءمانيين، 

2005) . 

اآلاله من اليهود في جميع  مئاتتضم هي مجموعة  :(Messianic Judaism) المسيحيةاليهودية 
واالعتقاد  ،هي االعتقاد ا ن نسوع هو ابن هللا والمسيحها، العناصر الرئيسية المفونة لفهم ،أنحاء العالم

ن يرون أنفسااااهم خلفاء لليهود و ن العهد الجديد هو اسااااتمرار طبيعي ومباشاااار للتوراة.  اليهود المساااايحيا أ
 ةمساايحيال ةيهودنال أساااسعاليمي. وتقول إحد  النظريات أن الذين انضااموا إلى نسااوع عندما بدأ نشاار ت

ووفًقا لنظرية  عشاااااار،الحالية هو جماعة مساااااايحية بروتسااااااتانتية إيرلندنة ظهرت في أوائل القرن التاسااااااع 
 .بدأ تطور اليهودنة المسيحية المعاصرة في الوالنات المتحدة في ستينيات من القرن الماضي أخر ،

 500,000إلى  250,000مليون يهودي، من بينهم حوالي  13.5يوجاااااد في العاااااالم اليوم حوالي 
نعر فون أنفسااااااااااهم ا نهم يهود مساااااااااايحيون. وهم يهود وإساااااااااارائيليون مءلهم مءل كل اليهود واإلساااااااااارائيليين 

ويسااافنون في المساااتوطنات وي دمون  "جيش اإلسااارائيليال"فهم يدفعون الضااارائب ويعملون في  آلخرين،ا
ويعيشااون في  المنظمات،ويتطوعون في م تلف  وضااباط.كجنود  والن بة،في جميع الوحدات النظامية 
 .(iGod.co.il ،2015) ”إسرائيل“المدن والبلدات والمدن في 

هي تقساايم يتبع الطوائف اليهودنة الدينية المتشااددة "األرثواكسااية "  :األرثوذكسية اليهودية "الحريديم"
 ،والمحافظة من حيث الءقافة وأسلوب الحياة ،بتنفيذ القانون الديني التي تتميز االتقيد بدقة نسبياً 
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الذين تزيد أعمارهم على  ”إسرائيل“٪ من السفان اليهود المتدينين في 9، شفل الحريدنم 2015في عام 

 ,Aaron D. Rubin, 2015) 2015حساااب معطيات "دائرة اإلحصااااء المركزية" لعام عامًا 20
p. 594). 

التي اموجبها يتم  والفرائضهو مصاااااطلح نسااااات دم في اليهودنة لجميع القوانين  :(Halakha)الهالخاه 
ا جميع القوانين والوصااااانا في الدنانات العظمية األخر   أمر اليهودي االعمل، نصااااف المصااااطلح أنضااااً

 .(49، صفحة 1888)اار،  مءل الشريعة اإلس مية ،مماث ً  االتي تعتمد في األساس نظامً 

والذي ال يتعلق االه خاه اليهود هي كلمة شاااااااملة لما قالي الحفماء  :(Aggadah)األسطططةور   /اداهجأ
(halakha.) 

وقصاااص المدنح  ،تتراو  بين القصاااص العامة الموضاااوعات،من  مجموعةتشااامل األدبيات األساااطورية 
والحفمة واألخ ق. وسااااااااااعدت لغة الحفماء على التعبير عن  ،التوراة  المقدسوتفساااااااااير الكتاب  والءناء،

 .(1888)اار،  والتي تشفل مبادئ أساسية للفكر اليهودي التوراة الرسائل الصعبة واألفكار العميقة في 

دينية صاااااهيونية عالية هي أول مدرساااااة  ،العالميةالدينية الصاااااهيونية المدرساااااة المركزية  :فاراه مركاز
  .”أرض إسرائيل“المستو  في 

أبراهام )الحاخام  ،”إساااارائيل“في  أشاااافنازي أول حاخام على يد هاراه"  مركازت سااااساااات مدرسااااة "نشاااايفا 
هذه  وتعدفي القدس.  (اريات موشااااااااي)وتقع حاليا في حي  1924في عام  ،(كوكيتسااااااااحاك هااوهين 

مؤساااااساااااي  عظممو  صاااااهيونية،ألنها كانت أول مدرساااااة دينية  ؛أم مدارس اليهود الصاااااهيونيينالمدرساااااة 
المدارس الدينية الصاااااهيونية في الجيل الحالي درساااااوا ويدرساااااون هناك أو كانوا ط اًا للحاخامات الذين 

 .(2011)فيلبار ي' ،  هاراه مركازدرسوا في 
 ،1974في فبراير  ،1973أاتوبر ت سااااساااات اعد حرب  دينية،هي حركة وطنية قومية  وش ايمونيم:غ
قطاع غزة ومرتفعات و  الغربية،الضااااااافة  /تساااااااعى لتجديد االساااااااتيطان اإلسااااااارائيلي في يهودا والساااااااامرةو 

ولكن  ،رئيسنشاااا ت الحركة من شااااعور ديني اشاااافل و ولتعزيز االسااااتيطان في النقب والجليل.  الجوالن،
صااااافوفها، معظمهم من أعضااااااء مساااااتوطنات إ لى من العلمانيين  كءيراً في سااااانواتها األولى جرفت معها 

  (1974الكيبوتس يرفض مظاهرات االستيطان، )تحالف حركة  (1974)ريجف،  العمل.
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وقو  األمن والجيش  مساااتوطنيهاجميع  ”إسااارائيل“ خ لها أخلت لةإسرائيل هي خطة  :خةة فك االرتباة
إخ ء أربع مساااتوطنات في شااامال ، و 1967إلى حدود عام  وعادتمنشااانتها العسااافرية من قطاع غزة و 

 وسانور( ومنشنت عسفرية دائمة في المنطقة. حموشو  كدنم،و  غنيم،الضفة الغربية )
فتح السااااالطة الفلساااااطينية ل سااااامحتلكن  ؛والبحركاملة على الجو المنية األ تهاسااااايطر  ”إسااااارائيل“وأاقت 

 .(2004)احور نير،  جوي في قطاع غزةمطار موانئ احرية و 

 ”إسااارائيل“وأاحرت إلى  1947في صااايف عام  األرجون  عصاااااة اهاشاااترتسااافينة  :Altalena /التالينا
ى شااااااااااااواطئ وصاااااااااااالت إل ،طبية معدات عساااااااااااافريةمعها و  مهاجرًا، 940تحمل نحو  ،1948في يونيو 

وبعد ث ثة أساابيع  ،”إسارائيل“دولة أنام من إنشااء  5، اعد 48في حرب خ ل الهدنة األولى  ”إسارائيل“
 ."جيش الدفاع اإلسرائيلي"على نزع الس   واالندماج في  األرجون من موافقة منظمة 

تفاق جرت محاوالت للتوصاااااال إلى ا يونيو، 22شااااااواطئ تل أبيب في ليلة إ لى  Altalenaاعد وصااااااول 
في  ؛ولكن دون جدو  ، "سااااااارائيليلجيش الدفاع اإل  "سااااااالحة التي على متن السااااااافينة من أجل تساااااااليم األأ 

 أبيب،في تل  األرجون وأعضااااااااااء  "جيش اإلسااااااااارائيليال"لع تبادل إلط ق النار بين قوات اند الصااااااااابا ،
وبقيت محترقة  ،هاقاالحتر مما أد   "جيش اإلسرائيليال" مدفعيةتعرضت السفينة لقصف مدفعي أطلقتي و 

-467، الصاافحات 1978)نكدنمون،  وأغرقت اقانا الساافينة اعد أاءر من عام. أبيب،على شاااطئ تل 
465). 

والتي تساااتغلها الدولة من أجل السااايطرة على  اساااتيطانية،هي مجموعة ثقافية واجتماعية  التالل: شططبا 
شااااباب الت ل في  يعيشو الدينية. تيار الصااااهيونية إ لى قريبة  األيدلوجيةوحدودها  الغربية،ت ل الضاااافة 

خاصة في الضفة الغربية. وغالبًا ما  المفتوحة،في المناطق المعزولة أو في المباني  ،البؤر االستيطانية
 :مءل –وتحت قيادة شاااااااا صاااااااايات اات صاااااااا حيات في الدولة  ،مع محلينقومون بذلك في إطار مجت

الشااااااااااااعر على أطراه  بترك . وعادة ما يتميز شااااااااااااباب الت ل(إيتي زار)أو  (مئير بيرتلر) ،(رانآفري )
كءير ، و ؛ وهي القلنسوة الصغيرة التي توضع على مؤخرة الرأسالكبيرة القبعةلبس الذقن، و  وترك ،الرأس

 .(Tidhar, 1971, p. 5734) الرعي أو الزراعةمنهم نعملون في 

نفسااااااااااااها ملتزمة االحفاظ على القانون  تُعد  في المجتمع اإلساااااااااااارائيلي  وهم مجموعة ن:الوةنيون الدينيو
 .”إسرائيل“وتدعم الصهيونية والمشاركة النشطة في المجتمع العام في دولة  اليهودنة،والتقاليد 
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التي تعود جذورها إلى نهانة القرن التاساااااااع عشااااااار.  الدينية،لصاااااااهيونية اا ما نعرههذه المجموعة هي 
في اعض  اإلسااااااارائيلية،في اللهجة يطلق على المتدينين و الصاااااااهاينة المتدينون مرادفون للدين القومي. و 

، وتبلغ التي يرتديها معظم أعضااااء المجموعة نوع القلنساااوة نسااابة الى ،المحبوكون( /سااايروجيم)ان األحي
ممن تزيد  ”إسااارائيل“٪ من اليهود المقيمين في 11حوالي  المركزي،وفقًا لمفتب اإلحصااااء نسااابة هؤالء 
)شاااااااافارتس د.، الصااااااااهيونية الدينية وفكرة  يعر فون أنفسااااااااهم على أنهم متدينون و  ،عاًما 20أعمارهم عن 

 .،(2009الرجل الجديد، 
أو ما تعاره عليها في أوسااااط التيار  المحبوكة هوالكيباتمءل غطاء رأس يهودي ديني.  :قبعةال /الكيباه
 التي تميزهم. هالكيباعلى اسم  الوطنيين،المتدينين  لقب لألش ااهي " و سيروجيمبا "ا

 ،”إساارائيل“للمسااتوطنات ودولة  للصااهيونية: هو شاافل فريد من أشاافال المسااتوطنات التعاونية الكييوتس
الدعوة و  –على القيم االشترااية  ”أرض إسرائيل“على أساس رغبة الصهيونية في تجديد االستيطان في 

الكيبوتس عادة ما نفون مستوطنة صغيرة  ،واأليديولوجيةالمساواة بين الناس والمشاركة االقتصادنة إلى 
 .(Shapira, 2013, pp. 35-36) عةومعيشتهم من الزراعة والصنا السفان،مع عدة مئات من 
مشتق من  وهو اإلسرائيلية،مست دم كءيرًا في السياسة  وهو مصطلح :(Status quoالوضع الراهن )

في ال تينية.  (حالة ما قبل الحرب)( الذي نعني status quo ante bellumالتعبير الدبلوماساااااااااي )
تفضل اعض  األحيان،في اعض  ،الراهن أو الوضع القائم في لغة الك م نشير المصطلح إلى الوضعو 

وهي  ،وتعتبر التمسااااك اي ميزة نجب الحفاظ عليها ،الحاليالسااااياسااااية الحفاظ على الوضااااع  المجتمعات
التغييرات.  أن حدثت المحتملةولكن من الم اطر  القائم،ميزة داخلية غير مساااااتمدة من طبيعة الوضاااااع 

تغيرات في الوضاااع االجتماعي أو  عدم إجراءلوصاااف  (الحفاظ على الوضاااع الراهن)نسااات دم مصاااطلح 
في النضاااالت  (الوضااع القائم /الوضااع الراهن)م مصااطلح لعءور على أمءلة الساات داالسااياسااي. نمفن ا

 (Seymour, 2015) .ينوالديني ينبين العلماني ”إسرائيل“االجتماعية المستمرة في دولة 

(: وهو حزب نسااااري صاااهيوني Mapai)ماااي اإلسااارائيلي  ”أرض إسااارائيل“حزب عمال  حزب ماباي:
أصاابح الحزب و من قبل اتحاد العمال الشااباب واتحاد العمال،  1930عام  ”إساارائيل“اشااترااي أسااس في 

 ،”إسرائيل“الحزب الحاام الوحيد في  العمل،خليفة حزب  وهو ،الرئيسي في اليشوه والحركة الصهيونية
ياسااي في انت ااات الكنيساات التاسااعة عام الساا االنق بإلى  1948في عام  إساارائيل"دولة "منذ ت ساايس 

1977. 
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م يرل كاااتزينلسااااااااااااااون وحاااييب)ترأساااااااااااااااي دنفيااد بن غوريون وإ لى جااانبااي  ماااااااي،عناادمااا تاا سااااااااااااااس حزب 
واستمر في منصبي حتى الستينيات. أدت  إلسرائيل،انت ب بن غوريون أول رئيس وزراء  .(أرلوسوروه

إلى أزمة وانقسااااام أد  إلى اسااااتقالة بن غوريون  ،1960التي تم الكشااااف عنها في عام  البون،قضااااية 
 من الحزب الذي أسسي.

نمءل انساااااحاب بن غوريون من الحياة الساااااياساااااية نهانة ماااي وتحولها إلى إطار تنظيمي جديد ااسااااام  
)فرهودنااان،  ي ير  البعض أنااي خليفااة ماااااااي التنظيمي واإليااديولوجي.حزب العماال اإلساااااااااااااارائيلي والااذ

2016) 

لى إ  والتي أدت  ،1960التي تم الكشف عنها في عام  وهي القضية قةية البون أو القةية المخزية:
هذه تسااااامى و  ."ماااي" أد  إلى اساااااتقالة بن غوريون من الحزب الذي أساااااسااااايساااااياساااااي أزمة وانقساااااام 

اإلرهابي السااري الذي تم تنفيذه في مصاار  نصااف العملوهو مصااطلح  "العمل الم زي "انضااًا القضااية، 
. تم إخفاء العملية إلعطاء االنطباع ا ن من نفذها منظمة إرهابية في الك العام ”إساااااااااااااارائيل“من قبل 

ظل فشل هذه  ،اسبب سريتها ،وزاناكانت تسمى عملية س وتنفيذها،مصرية. عندما تم الت طيط للعملية 
وأد  إلى سلسلة من األزمات السياسية في  ،العملية على جدول األعمال السياسي العام لسنوات عديدة

، الصاافحات 2016)فرهودنان،  والتي أطلق عليها اساام "قضااية البون" أو "القضااية الم زية" ،”إساارائيل“
133-106 ). 

اعد اسااتقالتي من حزب الليفود في أعقاب خطة  2005في نوفمبر  (آرييل شااارون )أنشاا ه  :حزب تاديما
 حزب،وأصااااااااااااابح أابر  كبيرفاز حزب كادنما اقيادة إيهود أولمرت اإنجاز  ،فك االرتباط عن قطاع غزة

د حزب الليفود أو حزب العماال همااا أابر حزبين في  مرة،وألول  في انت ااااااات عااام  الكنيسااااااااااااااات.لم نأعااُ
فاز حزب كادنما برئاساااااااة تسااااااايبي ليفني ا ابر عدد من األصاااااااوات، لكني اقي في المعارضاااااااة  ،2009

لم  ،2015في عام  ،اساابب عدم دعم معظم أعضاااء الكنيساات لي أمام رئيس الدولة كي نشاافل الحفومة
 ، ومنذ الك الحين، لم نعد هذا الحزب موجودًا.قائمة االمرشااااااااااااااحين النت ااات الكنيساااااااااااااات نقدم الحزب
 .(2012)زوهر، 

 
هو عبارة عن بند في القانون األساسي نسمح للكنيست بتفعيل التشريعات التي تتعارض  :شرة التجاوز

 مع هذا القانون األساسي.
، هو تحقيق التوازن بين القوة العظمى للمحفمة العليا لمؤيديها شاااااااااااااارط التجاوز وفقاً الغرض من تمرير 
وإقامة حوار دسااتوري بين الساالطات. ويضاايف معارضااو الفقرة أن المحفمة العليا  ،منذ الءورة الدسااتورية
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، وأن الساااااااما  للكنيسااااااات اإعادة سااااااان القوانين التي لنفس الكافي في اساااااااتبعاد القوانينتمارس ضااااااابط ا
 (1994)إسحاق رابين،  رفضتها المحفمة سيجعل المراجعة القضائية لقوانين الكنيست ال معنى لها.

هو الوجود اليهودي في فلسااااطين، نقول عبد الوهاب المساااايري في موسااااوعتي عن اليشااااوه:  :اليشـــوف
الجماعات اليهودنة التي تسااااااااتوطن فلسااااااااطين "المة عبرية تعني التوطن أو الساااااااافن، وهي تشااااااااير إلى 

 ألغراض دينية".
واليشااااوه القدنم كان نسااااتعمل لىشااااارة إلى الجماعات اليهودنة التي كانت تعيش على الصاااادقات التي 
ترساالها لهم جماعات يهودنة أخر ، وهذا اليشااوه القدنم لم نفن عند أعضااائي أي مطامع سااياسااية ألن 

أما اليشوه الجديد وهو المراد  ضا، وكانوا على ع قة طيبة االعرب.الغرض من وجودهم كان دينيا مح
فيشااير إلى التجمع االسااتيطاني اليهودي  ،عند إط ق مصااطلح اليشااوه وهو األاءر اسااتعماال وشاايوعا

 .1948-1882، ما بين عامي "دولة إسرائيل"الصهيوني قبل قيام 
ة صااااااهيونية اات برنامج سااااااياسااااااي محدد وأعضاااااااء اليشااااااوه بهذا المعنى هم جماعة قومية اسااااااتيطاني

تسااااااتهده إقامة "الوطن اليهودي"، لتحقيق هذه الغانة، وقد ركزوا جهدهم على ت ساااااايس بنية اقتصااااااادنة 
 وسياسية وحضارية في إطار مفاايم انعزالية تفصلهم عن العرب.

 ، أصاااااااابحت فترة النشاااااااااط الصااااااااهيوني1948عام  ”إساااااااارائيل“ومع تحقق هده اليشااااااااوه اإقامة دولة 
 .(2005)المسيري،  االستيطاني قبل هذا التاريخ، هي فترة اليشوه
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 حقيقة الصهيونية الدينية: األولالفصل 

  األساس الديني والفكري للصهيونية الدينية

  بعد فك االرتباط مع غزة ى الصهيونية الدينيةالتحوالت السياسية واالجتماعية التي طرأت عل
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 :األولالفصل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :حقيقة الصهيونية الدينية 

  :تمهيد 1.1

حركة سااياسااية صااهيونية وهي  ئة،االمعامها  "همزراحي"أاملت حركة  ،2001من العام  آاارفي شااهر 
اعد أن قرر المؤتمر الصااااااهيوني أني نجب على الصااااااهاينة االن راط في  ،1902دينية ت سااااااساااااات عام 
مجموعة من الصااهاينة المتدينين اقيادة الحاخام )اسااحق نعقوب  رأت لذلك العلماني،التعليم الصااهيوني 

قررت الحركة لذلك  اليهودي.راينيس( أن الحفاظ على الفرائض اليهودنة ساااااااااابب للحفاظ على الشااااااااااعب 
، 1985)لوز،  في إطار الحركة الصااااهيونية ومعتقداتها الدينية، لكن مل وفًقا لمبادئهااالسااااتمرار في الع

  . (304صفحة 

حالة هذه ال تزال الو  واتحادات،انشااقاقات  وحدث فيها الهبوط،و ساانوات من الصااعود هذه الحركة  شااهدت
مزراحي حركة مءل:  الم تلفة،عطيت طوال الساااانين ألارع الحركة أسااااماء كءيرة أُ  اآلن، لىإ  سااااائدة فيها 

واليوم  ،وحركااة التوراة والعماال عفيفااا،بني و  الاادينيااةوالصااااااااااااااهيونيااة  ،مفاادالحزب الو  ،بوعياال مزراحيو 
 .واليمين الجديد اليهودي،والبيت  الوطني،تحاد لى االإ   انقسمت

أو ما اصااطلح على تسااميتي  هناك شاايء اساامي القطاع الديني الوطنياالمقابل هناك من يتساااءل: هل  
. كما (2001)أرئيل،  ال يوجد مءل هذا الشاااايء نيأاك دراسااااات إساااارائيلية تر  الصااااهيونية الدينية؟ هنا
في المجلة  (ااب ن)في دراسة جديدة نشرها  (اار إي ن)من جامعة  (ايمي كاب ن)يعتقد البروفيسور و 

 اجتماعيةامعنى كانت موجودة كشااااريحة  ، ن الصااااهيونية الدينية كانت ولم تكنف (اتجاهات)األاادنمية 
)فاركش، الصااهيونية  ولكن لم تكن ممءلة اجساام سااياسااي منظم والسااياسااة،تحمل أفكار ت لط بين الدين 

 .(2017الدينية، كانت ولم تكن، 

 االنتماء الساااااياساااااي، :، مءللتركيبة الساااااياساااااية اإلسااااارائيليةاا تتعلقالمعايير التي  للكن عندما ندرس ك
وجود تلك الفئات والتيارات اعمق في إلخ، قد نكشاااااااااف عن ... األيديولوجية الدينيةو الم اس، و التعليم، و 

بين كبيرة الالفجوات وافتراضاااي أن . (ااب ن)ليي البروفساااور إومع القناعة اما اهب  الساااياساااية،التركيبة 
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وجودها  لكن الك ال نعني عدم منظم، السااااااااااااااتمرار في تعريفها كمجتمع واحدالقدرة على ا اتباعها تمنع
لكنها  ؛موجودةوهناك من يدعي أنها  ،(2017)فاركش، الصهيونية الدينية، كانت ولم تكن ، وتااااااا ثيرها 
 .(2001)أرئيل،  حد اعتبارها موجودة كمبدأ أيدلوجي كامل لىإ  لم تصل 

تتميز ااألصااااااولية الدينية والتطره و ، اليومموجودة  أيديولوجية،مجموعة كالصااااااهيونية الدينية فإن  لذلك
وحتى  ،األاادنميةسواء وسائل اإلع م أو األوساط  ،كافة القطاعاتجذب انتباه نأخذ ي ذوال السياسي،
وترتيبها من وجمعها  حولها، وإحصائياتوالبحث عن نسب  الظاهرة،الوعي بهذه لى إ  مما دعا . الشباب

ال يبدو أني ليس فقط  الدينية،فيما يتعلق االصااااااااااااااهيونية ألني  ،ومد  ت ثيره التيار احجم هذ أجل معرفة
إنما كل من ال طاب العام واألاادنمي نساااااايطران على  ،حولها محفوظةغير وإحصااااااائيات نسااااااب يوجد 

 . وعدم التفرقة بين أارعي الم تلفة ،تجاه هذا التيار الكاسحةيتميز االتعميم  ،اتجاه واضح

 :لى ما يليإ  ؤدي تفها، يوتكءالمبنية على معلومات منقوصة  الكاسحةالتعميمات إن 

 .التي يتكون منها التيار ،تجاهل المجموعة الواسعةو التركيز على المجموعة المتطرفة  :أوالً  

خلفية المساااااافة بين الءقافات الفرعية في  على المعنيةاالمجموعة  تاماللمام اإلعدم خلق حالة من  :ثانًيا
خاصاااة اعد االنق ب  ،للمعلومة الرئيس المصااادرأصااابحت  اإلسااارائيلية اإلع من وساااائل ؛ أل”إسااارائيل“

 ،والسااياسااية التجاريةمجال للمنافسااة  لىإ  ، وتحول القنوات الرئيسااة الكبير في وسااائل اإلع م اإلساارائيلية
المتطرفة المجموعات الهامشااااااااية  تعرضفي هذه الحالة و تميل إلى تكءيف االسااااااااتءناء الواضااااااااح. التي و 

 واسعة.المجموعة لاممءل ل

اعد  بوضااااو وتكءفت  ،القرن الماضااااي ثمانينياتواضااااحة في  الواسااااعالتعميمي  اانت بدانة هذا االتجاه
سااااااااااايفي تل حمار المسااااااااااايح)كتاب اعد الك جاء  ،م1995عام  (رابينإساااااااااااحاق ) رئيس الحفومة اغتيال

مانفل ل اغتيال سااياسااي امساااعدة هللا رابين،) كتابو  ،(غرينفيلدتزيفيا ل هم خائفون )كتاب و  ،(راتلفيساافي
. هذه (عفيفا إلدار وإيديت زرتال)الذي كتبي  (ساااااااااااادة األرض) كتاب أضااااااااااايف لهؤالء ومؤخراً  ،(ااربين

تغليب طره على آخر ت قت مع اتجاه نقترب من  الصحفية،الكتب مصحوبة اعدد كبير من المقاالت 
 .(2011)اوهين آ' ك'،  .الصهيونية الدينية اشفل عامعلى المتطره تعميم الوصف  فيما ن ص

الكبير من  االنسااحابما اعد في فترة  األصااوليةوتبنت األنماط  ،الصااهيونية الدينية للتطرهتحولت  وقد
عام  وشاااامال الضاااافة الغربية ،وزاد هذا التطره حدًة اعد االنسااااحاب من قطاع غزة ،1982عام  ساااايناء
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 دينية أصاااااولية متطرفةوجهات النظر الساااااياساااااية اليمينية الساااااائدة تعتمد على نظرة أصااااابحت و  ،2005
التجنيد في الوحدات القتالية طموًحا للسيطرة على الجيش كوسيلة عفس  :فمء ً  .في عالم السياسة فعالة

أرض “التي تركز على  ،لى المسااااايح الم لصإنسااااابة  ،الدينية األصاااااولية لتحقيق الطموحات المسااااايحية
حسااااااب رؤيتهم الدينية  ”أرض إساااااارائيل“وضاااااارورة التعجيل اإقامة المسااااااتوطنات على كامل  ،”إساااااارائيل
رفض لى إ  تدعو  ،و  شااااااارعيةاصااااااادور فت بدأ ،وبناًء على هذا التحول نحو التطره وهفذا،. المتشاااااااددة
د سااااااااواء ا ن مئات أو حتى تنب  اإلع م والشاااااااا صاااااااايات األاادنمية على حوحينها  ،العساااااااافرية األوامر

)اوهين آ' ك'،  اآلاله من الجنود المتدينين كانوا على وشااااااااااااااك اتباع أوامر حاخاماتهم لرفض األوامر
2011). 

 غزة،المتمءل ااالنسااااااااااااااحاب من  االرتباطافامل قوتي قبل فك بدأ التحول الكبير  من خ ل الك نفهم أن
لدرجة أن  فعليًا،االنساااااااااااحاب  ءمع بد لكني زاد. 2005عام  وإخ ء اعض المساااااااااااتوطنات في الضااااااااااافة

 "،قطيفوش ج"وفي اليوم الذي بدأ فيي إخ ء مستوطنات  ،اليوميةالمراسل العسفري إلحد  الصحف 
 .(2011)اوهين آ' ك'،  أعلن أن هذا كان "اختبارًا وجودنًا لجيش الدفاع اإلسرائيلي"

وخاصة اعد  ،وما طرأ عليها من تغيرات ،من خ ل مقاربة السلوكيات طويلة األجل للصهيونية الدينيةو 
لغة دينية وثقافية  اات نساابًيا،أنها مجموعة موحدة  نظهر لنا ،من ساايناء وقطاع غزة نسااحاااتنكسااة اال

في  االخت هبدأ فقد  الساااياسااايعلى المساااتو  أما . االجتماعيهذا على المساااتو   ،داخليةوأيديولوجية 
 ،1981في عام  "المفدال"بعد انهيار الحزب الديني القومي و  ،من القرن الماضااااااااااااااي بدانة الءمانينيات

الطيف  ألوان والصااااااااااااااهاينة المتدينون تشااااااااااااااتتوا عبر نفسااااااااااااااها، هيحيث لم تعد الحركة الدينية القومية 
 الليفود إلى األحزاب اليمينية. لىإ  ميماد،  /من حزب العمل السياسي،

وإقامة  ،يديولوجي في الحركة الصااهيونية الذي نقوم على أساااس دعم القومية اليهودنةاإلتيار لكن هذا ال
ركز على الجانب اليهودي ي ،(19، صاافحة 1989)ميمون،  دولة لليهود كواجب نااع من توراة إساارائيل

التي تركز على أن أسااااطورة الشااااعب  ،األرثواكسااااية الحريدنةوعلى النقيض من النظرة  ،في الصااااهيونية
، الااذي يؤمن اليهود المتاادينون بنزولااي الم لصاليهودي  يحسااااااااااااااالمواألرض لن تحاادث إال مع مجيء 

وير   اليهودنة،العمل اإلنساااااااااااني لتحقيق الساااااااااايادة  الصااااااااااهيونية الدينية تدعم .وعودتي في آخر الزمان
جذورها التاري ية أن تر  الصااهيونية الدينية و  ،بدانة تحقق أسااطورتها ”إساارائيل“الكءيرون أن إقامة دولة 

 كءير  يتحدث كما . (21، صااااافحة 1989)ميمون،  مرتبطة ا صااااال الشاااااعب اليهودي من الفترة التوراتية
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. ”إساااارائيل أرض” و ،شااااعب إساااارائيلو  إساااارائيل،توراة  :الء ثة المفاايمفي الصااااهيونية الدينية عن دمج 
ويشاااار إليها  "دينية قومية"تسااامى المجموعة االجتماعية التي تحمل أيديولوجية الصاااهيونية الدينية لذلك 

 ."الم اطة /المحبوكةباه يكال"أحياًنا ااسم 

فهي  األرثواكسااااااااااي، الحريدي عن التيار الصااااااااااهيونية الدينية اخت ه من رغموعلى ال الك،جانب  لىإ  
ثمانينيات القرن الماضااي، وتحديدًا اعد خ ل  كءيرابرزت في المجتمع اإلساارائيلي  كبيرة،حركة روحانية 

 والقادةمبادئها األساااااااسااااااية على يد كبار الحاخامات ضااااااعت وُ و حتى يومنا هذا، اسااااااتمرت و  1982عام 
 وفيلكنها ظلت على الهوامش  ؛تيارات م تلفة ومتنوعة عليهامنذ بدانة نشااااااا تها تعاقبت  ،الساااااااياسااااااايين

  .الصفوه الوسطى

نفسها أنها من  لم ترأ و  ،في هذا المجال جديداالصهيونية الدينية  ت ت   لم اليهودنة،فيما يتعلق االشريعة و 
 .جيلمن جيل الى  "إسرائيل"عالم م تلف عن عالم الشريعة اليهودنة وعقيدتها التي سادت في 

ومع أهمية  ،فقط "فريضة استيطان أرض إسرائيلااااااااااب"شعاره المتمءل حول  ،تيار الصهيونية الدينيةتوحد 
ال يبرر قيام أن هذا المبدأ، يرون  ،وعلم االجتماع السياسي إال أن اعض المعنيين االسياسة ؛المبدأهذا 

 اًا ما الذي جاءت الصهيونية الدينية لتجدده؟ إ   .لوجيةيو هذه الحركة األيد

نقطة تحول  نماإو  فريضااااااااااة،واالسااااااااااتيطان فيها ليس فقط  "إساااااااااارائيلأرض " لىإ  تر  الحركة أن الهجرة 
األمر حسااب مؤسااساايها ال يتعلق افريضااة وبناًء على الك ف .الشاااملساالطت الضااوء على الفهم التوراتي 

 اليهودي،نتهى معهاا المنفى ا اليهودي،وإنماا يوجاد هناا باداناة لفترة جاديادة في تااريخ الشااااااااااااااعاب  فردناة،
 والعملتداعيات على مسااااااتو  العمل العام  الهكان  إساااااارائيل،تحت صاااااافحة جديدة في تاريخ شااااااعب وفُ 

 ،"أرض إساارائيل"الجديد الذي جاءت اي هو العمل على تحقيق فريضااة اسااتيطان فإن  ،وبالتالي ،الفردي
 .(2001)أرئيل،  ا للتوراة نوفق فهم

ألحفام القانون  األساااااااااس( 1935 -1865) (هااوهين كوك يتسااااااااحاكراهام بأ)تشاااااااافل فتاو  الحاخام 
التي ُكتبت في الكتب التي ألفها وحررها  فلسافتي حيث إن "ا رض إسارائيل"والفرائض المتعلقة  والشاريعة،

_ وتعني األساااااااطورة الدينية ألجاداه او "، "_ وتعني الشاااااااريعة اليهودنةاله خاه"في مجاالت  اشااااااافل رئيس
 الدينية،م في النظرة العامة لم تلف تيارات الصاااااهيونية همهي عنصااااار  واألخ ق،والفلسااااافة  ،"اليهودنة
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)أفينيري، الفكرة  اما في الك األرثواكساااااااية الحديءة ،عامةوالفكر اليهودي  ،خاصاااااااةوالفكر الصاااااااهيوني 
 .(1980الصهيونية، األسباب، 

-10 الدينية أتباع الصاااهيونيةنشااافل  ،التي ُنعدها مركز اإلحصااااء المركزي اإلسااارائيلي للتقديراتوفقًا و 
 كان عدد الحاضاارين فيها حوالي ،ويعتبرون أن أابر مظاهرة خرجت لهم اليهودي،الجمهور  % من12

 (2011ك'، )اوهين آ'  .وتماسفهم ،وت ثيرهم ،وهي مظاهرة تعفس حجمهم ،ش ص 700,000

 "،إسااارائيل" داخلالنظم العامة  فيالصاااهيونية الدينية في االندماج اعد نجا  أتى  ،هذا المد الواساااع لهم
 ظهرت في السااااااانوات األخيرةو  الجيش،وخاصاااااااة اعد تزايد وارتفاع عدد الجنود والضاااااااباط المتدينين في 

السااااااااابب وراء معظم هذه  االندماج، ويرجعتوترات وأنواع من النضااااااااااالت ضاااااااااد هذا  (2002-2018)
 التدين،ال وه وال شااااااية من فرض  لىإ  المواقف المناهضااااااة الندماج الصااااااهيونيين الدينيين في الجيش 

وربما حتى من الكرااية  ،من الحساااااااد ال وهمءل  شاااااااااي،وما  العق نيةوفقدان المساااااااؤولية  السااااااايطرة،و 
 .(2017)سادان،  قدوالح

التيار الصهيوني حدث تغيير في وضع ( 2018-2002)من ير  أني في السنوات األخيرة أنضًا هناك 
اما ن ص الدنموغرافية  تهمنعفس هذا التغيير في ارتفاع حصااااااااو  في الحياة العامة اإلسااااااارائيلية. الديني

نتيجة للتغيرات التي حدثت لد   والساااااياسااااايالعام  همتزايد أهمية خطابو  ،ساااااناً لفئات العمرية األصاااااغر ا
 هم وبينبينفتحت للتعاون  اً فاقآفإن  اليهودنة،تزايد الرغبة في التواصل مع جذورهم و الجمهور العلماني، 

كانت في الماضااااااااااي هامشااااااااااية. وفي هذا اإلطار  اعد أن اإليديولوجية،م تلف القطاعات في العلمانية 
إضافة  المتدينين،ن غير و ن أو التقليديو ن العلمانيو الناخب وبات ؛التحول لليمين والتطره صدت ظاهرةرُ 

)هيرمان  (يولحزب البيت اليهودلشاااس ) لتصااويتلفي فترة االنت ااات  يذهبون  التقليديين،الدينيين  إلى
 . (2014، ااري ، هي ر، و كوهين ، 

 :الفكري للصهيونية الدينيةو  الديني األساس 1.2

لحاخام امقولة  ومنها ،اآلااء المؤساااساااون  األفكار التي وضاااعها إلى التيار،الجذور األيدلوجية لهذا  تعود
، حيث الذي ال نفصل الدين عن السياسة لتيار،لالتي تعفس الوجي الديني القومي  ،(ميمون يهودا ليب )

ل توراتنا بين النظرتين :نقول وتوراة الرب الحي،  ،المسااااااااااتمدتين من مجال واحد، وجود األمة "ال تأفصاااااااااا 
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أنضااًا توراة الحياة، التي تتحدث عن أهداه مادنة، وسااياسااية، تمامًا كما تتحدث عن األهداه  يالتي ه

 (92، صفحة 1989)ميمون،  "الروحية الدينية

كبيرة من أعضاااااائها غير بة فإن الصاااااهيونية في األسااااااس حركة دينية، وإن كانت نساااااووفقًا لهذا الرأي، 
 :هما تطلبت هذه الفكرة من الصهيونية الدينية التعامل مع سؤالين أساسيينوبناًء على الك  ،متدينين

مقابل  ،القومي "جاواله" من منظور أيديولوجي، ما المبرر الديني للعمل اإلنسااااااااااني في مجال الفداء .1
؟ وكيف نفسااااااااااااار حقيقة أن إلهية، التي تر  ا ن الفداء خطوة الدينية البحتة المفاايم األرثواكساااااااااااااية

 ؟العلمانيين ، وهموال يؤدون الفرائض متدينين،ال طوة نقودها أولئك الذين ليسوا 
من منظور عملي، ما المبرر الديني للتعاون مع الُ طاه وكيف يتم التوفيق بين التناقضاات النظرية  .2

الصااااهيونية الدينية ورؤية دولة التوراة في  -)اوهين أ.، شااااال الصاااا ة والعلم  "المتطلبات الوطنية؟و 
  (15، صفحة 1997بدانات الدولة، 

لد   دالنهج األول، الذي سااااااااانمفننا التعامل مع نهجين في الصااااااااهيونية الدينية:  ،من هذين السااااااااؤالين
( رأ  أن الصاااحوة الوطنية بين "ويهودا القلعي" "تسااافي كليشااار"أسااا ه الصاااهيونية الدينية )الحاخامات 
جزء إنسااااااني نسااااابق مرحلة الفداء اإللهي. كان هذا النهج هي شاااااعب إسااااارائيل جزء من عملية الفداء، و 

يوسف دوه سولوفيتشيك و . (Soloveitchik, 1956, p. 25) عنصرًا أساسيًا في فكر الحاخام كوك
 (Soloveitchik, 1956, p. 25) الصهيونية العلمانية مبعوث من هللاأن رأ  الذي 

وفق هذا إا من الممفن  (نعقوب راينيس يتسحاك)ات ذ من الحاخام  ،نهج آخر، أاءر واقعية إلى حد ما
إلى التعامل مع الجوانب التيار هده يو النهج، مصااااااااااااادرة البعد األيديولوجي من الصااااااااااااهيونية الحديءة، 

الصهيونية الدينية ورؤية دولة التوراة في بدانات الدولة،  -)اوهين أ.، شال الص ة والعلم  المادنة لألمة
 (16، صفحة 1997

مع مرور الوقت، مالت الصااااااااااااهيونية الدينية نحو تبني النهج األول، األاءر روحانية، تحت ت ثير دوائر 
 ، أتباع الحاخام كوك والمفكرين اآلخرين."راهامركاز ه"مركز الحاخام 
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 :والسياسية للصهيونية الدينية جتماعيةواال الدينية خلفيةال 1.2.1

غالبية اليهود ال بد من أن نذكر أن  ،الصااااااااااااااهيونية الدينية لهويةة عند الحديث عن المفونات الرئيساااااااااااااا
فضااً  عن الهجرة إلى  نشاا تها،معارضااين للحركة الصااهيونية منذ كانوا األرثواكس وقادتهم في الشااتات 

لأليديولوجية والعمل  فإن أقلية منهم رأت نفساااااااااها شاااااااااريفاً  الكالتي دعت إليها الحركة. ومع  فلساااااااااطين
هذه المجموعة  وقد شفلت. بتعبيرهم التوراتي "إسرائيلأرض "من بين المهاجرين إلى  توكان ،الصهيوني

 ."هامزراحي"إطار المنظمة الصهيونية في حركة في 

نفساااااااها  عرفتالتي  "هامزراحي" حركةهذه التحت رانة  تجمعلم نفن هناك جمهور قد  1902 عامفي  
غير  الديني األرثواكساااااي مقابل التياروثقافية متماسااااافة ومتميزة،  وساااااياسااااايةاجتماعية  حركة على أنها

غير المتدين في  المجتمعومقابل  ،األرثواكسااااااااااية وقت الحق الحريدنةفي  يساااااااااام والذيصااااااااااهيوني، ال
 وقتاعد  لكن ؛واضااااااااااااحة جداً  التياراتلم تكن الحدود بين هذه و  ،العلمانيينالمعروه ا المسااااااااااااتوطنات

دأت ،ومساايرة عمل طويلة ،طويل الديني كما فضاال آخرون مناداتهم  خصااائص الجمهور الصااهيوني ُحد  
 .(2014)هيرمان ت' ،  "الم اطةالقبعة "وأسلوب الم اس  ،المؤسسات التعليمية عبراي، 

القومية و  التدين،على ث ثة عناصااااااااار:  أو الصاااااااااهيونية الدينية تساااااااااتند هوية المعسااااااااافر الديني الوطني
ه أن هذا المءلث ُنعر    من على الرغم، و (2009)موزس،  على الحداثة محدودالنفتا  االو  ،الصااااااااااهيونية

ألن لكل مفون  ؛في عدم وضااااو  حدوده والتنوع داخلي عمومًا حدود هذا المعساااافر، ولكني أسااااهم أنضاااااً 
 وفلما ي ي شاح لهذه ئلعناصا: فرعية. داخلي تياراتت لق و من هذه المفونات تفسيرات م تلفة، 

اما في الك المتدين،  الملعب األرثواكسااااااينفسااااااي داخل  الوطنينضااااااع المعساااااافر الديني  التدين، :أوالً 
 ن الفون  المحافظفي المعسفر  ن  أن مأ من  الرغمعلى  ،1"داتيلوني" الليبراليةالتي تصف نفسها ااألجنحة 
حدود القانون واألعراه  الختراقألن هذه التيارات اادرت  ؛حداثيين الجددالن الليبراليين كالمتديني اشااااااااادة

والذي تطور في النصاااف األخير من  ،المرأة اليهودنة األرثواكساااية، وخاصاااة فيما يتعلق االنظر لوضاااع 
 وزاراتوأصااااااااااااابحت هناك نسااااااااااااااء نقدن  اارز،حيث تم دمج المرأة في األحزاب اشااااااااااااافل  الحالي،العقد 

اآلراء ولكني نمءل ساالساالة متواصاالة تتراو  ما بين  !واحًداالتدين القومي كياًنا  د  عأ ال نُ  وبالتالي،. وبلدنات

                                                             
التيار الديني القومي الليبرالي، حيث يدمجون بين كلمة "متدين" و"علماني" مصطلح جديد بدأ اإلعالم وعامة الناس يطلقونه على اتباع  1

 "داتيلوني فتصبح " متدين علماني" أو كما يلفظونها "
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المرتبطة ااألصاااال الديني الموجود  المركزيةوالمفاايم األرثواكسااااية  ،المحافظةواألرثواكسااااية  ،المتطرفة
 .واألرثواكسية الليبرالية في التوراة،

 والتفسيرات،عن مجموعة متنوعة من المفاايم  أسفرهذا العنصر  ،القومية القومية أو الصهيونية :ثانياً 
التي  المعتدلة "همشيحوت" جود المتوازي للمسيحيةوأصر الباحءون في المعسفر القومي الديني على الو 

 ،والفداء ا ال  بين الصاااااهيونية ورؤية تؤمن االمبادئ الدينية األسااااااساااااية المجردة في الدين اليهودي،
بين التدين التوراتي و  ،ال  االك حدوث من أجل  "أرض إسااااااارائيل"على ضااااااارورة اساااااااتيطان  ةالقائم

)شاااااااااافارتس د' ، الصااااااااااهيونية الدينية بين المنطق سااااااااااياسااااااااااي  البعيد عن أي ارتباط ايدلوجي الحريدي،
الوطني الديني ينفون أي صااالة بينهم وبين  في المعسااافر. وبالطبع هناك عناصااار (1999والمسااايحية، 
 أو آخر. دينيأي معسفر 

 ووقف، حولي والوساااااااااااااطيين والليبراليين المحافظينالحداثة، يتركز معظم ال  ه بين  وأاالنفتا   :ثالثاً 
 ،من الباحءين في أاحاثهم على الميزات الحديءة التي تميز البنية التحتية للمعساااااااافر الديني الوطني عدد  
د النشاااااااط الصاااااااخب :مءل اسااااااتيعاب القيم و  العق نية،و تعبيرًا عن مسااااااؤولية الرجل لمصاااااايره،  والذي ُنعأ

األرثواكساااية وجود ااحءون آخرون  الحظ فيماوالءقافة ،  ،والعلم ،واالنفتا  ،واإلنجازات ،الحديءةالقومية 
سااااااااااااحب ميولهم لومن أبرزها  ،تباع المعساااااااااااافر الوطنيأأ في قلبوالجوانب الدينية ال هوتية التي تكمن 

 .(124-168، الصفحات 2000)شجاي، الشرعية من العلمانية 

 :هما منفصلينإلى قسمين تباع هذ التيار أقسم ني

ومن مظاهره  ،األرثواكساايةفي نظام المعتقدات والممارسااات الدينية  كامً  والذي يتمءل  :الدينيالقســم  
 .التزامي الشديد بتعاليم التوراة  ،البارزة

 1.7)ملحق  التيار ويؤمن امعتقداتي الدينية التوراتية اهذ الذي يتبنى ساااااااااااااياساااااااااااااة :والقســــــــم العلماني 
على عالم الحداثة من أجل إضااافاء صااابغة  االنفتا لكني نفضااال  .(الصاااهيونية الدينيةإحصاااائيات حول 

الشاا ص المتدين القومي نقبل قيم المساااواة بين الرجل والمرأة في نطاق  ،تحت هذا القساامو  ،دينية عليها
المحافظة على فيي نجب أن تتم ، فيي ينصاال الذينصاار على أن الكنيس  وبالمقابلعلمانيتي ال اصااة، 

وعاادم  ،بتعاااليم و معتقاادات التيااار اااااللتزاممتمءلااة  اعنااانااة، والتي لهااا طااااع أبوي  الطقوسممااارساااااااااااااااات 
العزلة االنتقائية خوفًا من الحداثة؛ و "التوساااااااع  ةمع مراعااساااااااتراتيجية "الرقااة"؛ ا والمتجسااااااادة، م الفتها
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وهي االسااااتراتيجية التي تسااااعى إلى تطبيق قيم الدين في العالم الحديث، في محاولة لتوساااايع  ،والهيمنة"
هذا . والقاسم المشترك لجميع استراتيجيات (1998)تومر هيرمان،  المفاايم الدينية لتشمل القيم الحديءة

بين فرعية  اً واضاااااح اً ارتباط ألن هناك ؛هو قبول واساااااتيعاب انتقائي للقيم الحديءة في عالم الدين القسااااام
 ودرجة االنفتا  على قيم الحداثة. ،االنتماء الديني الوطني

في  وهو القرار الحاساااااام لصااااااالح الشاااااارااة غير المشااااااروطة الدينية،مميزة مركزية أخر  للهوية الوطنية 
في  المعسااااافر،ساااااواء على هامش  ،الهامشااااايوالتنازل الواعي عن ال طاب  العام،المجتمع اإلسااااارائيلي 

 لىإ  يدعو ، (2005التي تلت االنسااحاب من غزة )حيث هناك اتجاه تبلور في الساانوات األخيرة  اليمين،
 كلتاالمقبول من  االختياروهو  االبتعاد عن ال طاب اإلساااااااااااااارائيلي السااااااااااااااائد وتفضاااااااااااااايل خطاب بديل.

من اآلن فصاااااعدًا أصاااابح  ،متدين قومي أو توراتي ديني الجنا  المحافظ، والمعروفة ااساااام الجماعتين:
لليبرالي، الذي ُنعره نفسااي ا ني متدين حداثي أو األرثواكسااية ا والجنا  ،نعره االديني الوطني التوراتي

واحدة من هذه التيارات، لينتمي بوضاااااااااااااو   لدينية الصاااااااااااااهيونية تيارل، إال أن أقلية ممن ينتمون الحديءة
 واألغلبية في الوسط.

األيديولوجي  مجاالت رئيسااااة من مجاالت ال  ه ةساااات الصااااهيونية الدينية فييأن تيار  حظ من هنا ن
وتتمءل مجاالت  ،والجنا  الليبرالي المركز،جنا   "الجنا  الديني القومي التوراتي" بين الجنا  المحافظ
اليهود وغير اليهود والسلطة و والتعليم والءقافة، والرجال والنساء،  والمعتقد،الدين  في ال  ه في التالي:

 .(2011)شابيرا أ' ،  "والحفم الذاتي والمجتمع والدولة

 :لمؤسسون لفكر الصهيونية الدينيةاآلباء ا 1.2.2
الحس القومي "، التي تعبر عن نشاااااااااااا ة اليهودنة والصااااااااااااحوة الوطنية ”إساااااااااااارائيل“فكرة عودة اليهود إلى 

اآلااء  والعودة ألرضنهائي لحالة المنفى، إوطن قومي لليهود، و  إلنشاااااااااااااء، وسااااااااااااعيي "التحرري اليهودي
في منتصف  ة،ظهرت قبل الحركة الصهيوني ،كما نعتقدون ، ، وأرض أنبياء وملوك بني إسرائيلدواألجدا
وتساافي  غوتماخر،شاالومو بن يهودا حاي القلعي، إيلياهو )كتااات الحاخامات  في ،التاسااع عشاارالقرن 

 .(هيرش كاليشر
، االتعاليم الدينية التوراتية، دون معظم الحاخامات الحريدنم في الشااااااااااتاتيتمسااااااااااك  تماما وعلى النقيض

على أني ال  هؤالء الحاخامات في كتبهم شااااااددو  لى اليوم،إ  التدخل االسااااااياسااااااة، وال يؤمنون االصااااااهيونية 
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ينبغي للمرء أن يتوقع ال  ا السااالبي للشاااعب اليهودي، ولكن نجب تعجيل الك عبر العمل البشاااري، 
زعموا أن هذه و  ،رساااميةعة، واسااات دام اللغة العبرية كلغة ، والعمل في الزرا ”أرض إسااارائيل“والعودة إلى 

شااااااااايح في المساااااااااتقبل إلحداث مجيء المرؤية األنبياء  األعمال ساااااااااتؤدي في نهانة المطاه إلى تحقيق
خطوة أولى نحو الفداء في  التحرر. رأوا في تحساااااااااااااان وضااااااااااااااع يهود أوروبا الغربية في أعقاب اليهودي
 المستقبل.

كوهن  يتسااحاكأبراهام )هو الحاخام  الدينية،أحد الرجال الذين كان لهم الت ثير الحاساام على الصااهيونية 
. "ألرض إساارائيل"أول حاخام أشاافنازي أصاابح ثم  والمسااتعمرات،، الذي شااغل منصااب حاخام نافا (اوك

وقادوا النشاااااااااط والمشاااااااااركة في  ،ي الصااااااااهيونية الدينيةوأصاااااااابح ط اي وط ب ط اي القوة المركزية ف
 المجتمع اإلسرائيلي.

مدعيًا أن االسااتيطان اليهودي  للصااهيونية،ر الحاخام كوك حجة الهوتية شااهدت نظرة دينية إنجابية طو  
التزاًما  نظرهفي  "إسااااااااارائيل"كانت الهجرة إلى و  ،بدانة الفداءو  ،كان بدانة ال  ا "أرض إسااااااااارائيل"في 

 األعلى،موجهة من  خطة إلهيةحجتي أن الصااااااااااااااهيونية كانت في الواقع جزًءا من ، دينًيا لكل يهودي
 نقودها أناس علمانيون. من رغم أن بدعة،وبالتالي ليست 

 للصااااهيونية،ن و المعارضاااا المتدينون األرثواوكسر بها الحاخام كوك اضااااطر للرد على الحجة التي تعذ  
تقوم و ألنها تقاد على يد علمانيين،  ؛المسااتحيل أن ينسااب أي أهمية دينية للصااهيونيةني من قول إت التي

ساااس المشاااعر الدينية أوليس على  ،مجتمع اشااترااي رائد دوافعهم على مبدأ القومية، والرغبة في إقامة
يين ينكرون ني وعلى الرغم من أن الصهيونيين العلمانإعلى الك، قال الحاخام كوك  واإلنمان ااهلل. ورداً 

أرض “في  االستيطانبتجديد  ،أي طااع ديني ألعمالهم، فهم في األساس أداة في يد هللا وتحقيق رغباتي
 ،اجلب ال  ا افإنهم تساااااااااببو  ،ذه الرغبة اإللهيةبهعلى الرغم من أنهم ليساااااااااوا على علم و ، ”إسااااااااارائيل

ما أن أفعالهم كانت  يوماً  كوك، سااايفتشااافون للحاخام  ، وفقاً (2011)شاااابيرا أ' ،  يحشاااوتقريب مجيء الم
 .(2011)شابيرا أ' ،  هللاموجهة من 

حجة الحاخام كوك حول الصااااهيونية العلمانية، ونهانة هؤالء الرواد، بروفيسااااور شاااالومو أفنيري الل ص 
)أفينيري، الفكرة  إلى طريق ال  ا سااااايقودهم الضاااااوء ال فيا ن  العلمانية،الذين يتلمساااااون في ظ م 
أن هناك جانبًا في فلساااااااافة الحاخام كوك  (أفينوعام روزناك) وأدعى، (1980الصااااااااهيونية افل تنوعها، 
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على مساااتو  أعلى من  ،كشاااف عني الجمهور الديني ممامن القداساااة أعلى  العلمانية لديها اعد   إنتقول 
 .(1965)روزيناك،  القداسة من المستو  الموجود

اعتقد كوك أني نمفن جلب هذا القطاع للتعره عليي اعمق مع التوراة والفريضاااة التي  نفساااي،في الوقت  
 تحتوي على كل شيء.

من  عدد  أشااااار كوك في  العلمانية،والموقف تجاه  "إساااارائيل"م حظاتي حول االسااااتيطان في لااإلضااااافة 
ورأ  أن  العملية،حياة دمج التوراة في اللالمجاالت إلى نظرة الصااااااااااهيونية الدينية. وشاااااااااادد على الحاجة 

بل التزامها هو أن تكون جزءًا ال يتجزأ من  ؛جوهرهاالصاهيونية الدينية ال ينبغي أن تكون محصاورة في 
 رأ  اشفل إنجابي ضرورة الجمع بين الدراسات العلمانية والتعليم الديني.و المجتمع العام. 

ا لمدرساااااة  ُعينالذي  ،(كوكالحاخام تسااااافي يهودا هااوهين ) ابني، وجاء ة وفااعد  "راهامركاز ه"رئيساااااً
 ،وش انمونيمغأساااس ط اي ، و من الحاخامات عددل اً ومعلم ،للصاااهيونية الدينية اارزاً  روحياً  زعيماً  ،أبيي
 طنات في الضفة الغربية وقطاع غزة.المستو  ركة االستيطانية التي أقامت معظمالح

انضاااام  ،1897عام  هرتزلعلى يد ثيودور في اازل في سااااويساااارا مع تنظيم المؤتمر الصااااهيوني األول 
بفضااال الجهد الذي بذلي الحاخامات المؤمنون االصاااهيونية ، و من المتدينين إلى الحركة الصاااهيونية عدد  

ؤتمرات من أجاال إقناااع غيرهم من الحاااخااامااات، وأبرز من قاااد هااذا الجهااد الحاااخااام كوك، الااذي عقااد م
دعديدة للحاخامات، إضافة الى جهده في العمل مع الصهيونية من أجل انتزاع وعد بلفور، وهذا  نقلة  ُنعأ

الحركة الصااااااااااااااهيونية ا المقتنعون كان الحاخامات  لذلك نوعية في نظرة جزء من الحاخامية اليهودنة،
 والعلمانيين،ون بين المتدينين نميلون عموًما إلى اتباع الصاااااااهيونية الساااااااياساااااااية، حيث رأوا إمفانية للتعا

تم  ،1898في مؤتمر صااااااهيونيي روساااااايا في عام  ،وطريقة لمنع حدوث أزمة حول األنشااااااطة التعليمية
 .(52، صفحة 1979)يهودا،  "مندوًبا 140حاخاًما من بين  14إحصاء نحو 

الصهيونية اقيادة الحاخام اسحق نعقوب ريينس ضمن كتلة توحد المتدينون في الحركة  1902في عام 
ريينس الحركة حتى وفاتي في عام  الحاخاموقاد (، 'المركز الروحي' اااااااااااااااااااااااااهامزراحي )وهي اختصااااااااااار ل

1915 . 

  أور  إساااارائيل،وتوراة  "شااااعب إساااارائيل" و "أرض إساااارائيل"على الع قة القوية بين  "مزراحي" حزبأاد 
، امعنى أن الدين والتوراة أن الصااااااحوة الوطنية ع مة دينية واضااااااحة "مزراحي "حزبالبعض من أتباع 
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 ،في العمل من أجل ال  ا واالندماجلى الفعالية الوطنية إ  هي أساس هذه الصحوة، ألن التوراة دعت 
 .لتصبح مقبولة لد  الناس تم تطوير هذه الفكرة خاصة من قبل الحاخام كوكو 

التي  ،"بني عفيفا"على الصااااااااهيونية الدينية كانت مع ت ساااااااايس حركة الشااااااااباب الدينية  المهمةالت ثيرات 
دافعت الحركة عن تكامل التوراة و  ،لكنها ااتسااابت زخمًا أابر اعد ت سااايس الدولة ،1929ت ساااسااات عام 

 والعمل من خ ل االندماج في أنظمة الدولة.

 

 :الدينية بعد قيام الدولة الصهيونية 1.2.3
 ،الى أدنى مسااااااتوياتيوضااااااع الصااااااهيونية الدينية  تراجع 1948عام في الساااااانوات التي تلت قيام الدولة 

منهم االدونية مقارنة االعلمانيين، ويرجع الك إلى قلة نصيبهم المؤثر نسبيًا في الجيش  كءير  حيث شعر 
م حاخامات من المؤسااااااااااااااسااااااااااااااات التعليمية التااعة للصااااااااااااااهيونية الدينية عل   عدد  في و  ،وال دمة المدنية

% من الصاااااااااااهاينة 80ن، )شاااااااااااارو  أرثواوكس، ألني لم نفن هناك ما نففي من الحاخامات الصاااااااااااهاينة
 . (2009المتدينين هم من اليمينيين، 

)أنظر  ممءً  في الحفومةو للجبهة الدينية المتحدة  شريفاً  "مزراحي"كان حزب  ،"إسرائيلدولة "مع إقامة 
تحت حزب جديد ااساام الحزب القومي  "هامزراحيهابوعيل "اندمج مع  1955. في عام (1 رقم الشاافل
، مع "مباي"حصااااااالت على ال ط الساااااااياساااااااي لحزب  العشااااااارينالقرن  سااااااابعينياتوفي  ،"المفدال"الديني 

  التركيز على التشريع الديني.

بتا ثر من  اقوةوعملوا  ،غيروا االتجااهو  ،من المتادينين كبيراسااااااااااااااتادرك جزء  ،1967حزيران اعاد حرب 
 ،اقاء على مرتفعات الجوالنانمونيم على اإلوحركة غوش  الحاخام،مركز  (تسااااافي يهودا كوك)الحاخام 

أصابحت  العمل،وبعد أن كانت تبعًا لحزب  ،وإقامة المساتوطنات في مناطق الضافة الغربية وقطاع غزة
في  االستيطانجر وراءه رؤساء وزراء من جميع األحزاب لتطبيق فكرة  رئيًسا،الصهيونية الدينية عامً  

،، صااافحة 2009)شااافارتس د.، الصاااهيونية الدينية وفكرة الرجل الجديد،  "أرض إسااارائيل الكبر  عموم "
154). 



  31 
 

عامً  رئيسًا في التعليم والقيادة للجمهور الديني الصهيوني.  (تسفي يهودا كوك)أصبح ت ميذ الحاخام 
 الدينية،وأقاموا المدارس  الدينية،لحاخامات والمدرساااين في المؤساااساااات التعليمية الصاااهيونية لانضاااموا و 
أثر و وغالبًا على حسااااااب خريجي المؤساااااساااااات األرثواكساااااية الحريدنم.  مدن،أخذوا مفانهم كحاخامات و 

ومدارس اإلعداد ما قبل العسااااافرية على الحركة  النظامية،المعاهد الءانوية والمدرساااااة إنشااااااء المدرساااااة و 
 وعززت مستو  التدين.

نشااااق عني عدد من او  ،"المفدال"وقع عدد من االنقسااااامات في الحزب الديني الوطني  الساااانين،على مر 
في الكنيساااااااااااااات على يد  نيممءل هذه األنام (وماااالمفدال وت) بينما تجد ."ومااات"حزب  :مءل األحزاب،

ع ن عن إجراء انت ااات مبفرة للكنيسااااات هي األخر  على أثر اإل انشاااااقتوالتي  اليهودي،اتلة البيت 
وحزب اليمين الجديد  ،(سااموترتشل ئيبتساا )الوطني بزعامة  االتحادحزب  لىإ   2019في عام  21ال 

 .(شاايد وأييلتنفتالي بينيت )بزعامة 

الصااااااااااااااهيونية الدينية، هي نتاج خطوات بدأت منذ تيار ن التغيرات التي نشااااااااااااااهدها في ل إالقو  نمفن
تين، األولى من فترة إنشااااااء لصاااااهيونية الدينية مقسااااامة إلى فتر اإن ف يلتالاوب ،القرن الماضاااااي ثمانينيات
ووزن ثقيال ، حينهاا كاانات الصااااااااااااااهيونياة الادينياة متحادة ، مع مركز واحاد 1902عاام  "مزراحي"حركاة 
 االتمردتميزت  حيث ،حتى الوقت الحاضااااار من القرن الماضاااااي من الءمانينياتوالءانية بدأت  ،وسااااالطة

 ،السياسية ية لتصبح متقلبة ومتعددة األلوان، وتحولت الصهيونية الدينالتنظيمية الجامدة وت طي األطر
والتوساااع، وهذا نحتاج منها العمل على اساااتقطاب أتباع جدد، ومن  االنتشاااارألنها أصااابحت تبحث عن 

 المتمسافة اموقف ساياساي متشادد، في هذه الفترة نشاهد فقدان األيديولوجيا الجامدة لذلك ،أوسااط م تلفة
  (Schwartz, 2009) يدلوجية أخر  أللدخول لعوالم سياسية و  وفتح اآلفاق

  :فترتينفي الصهيونية الدينية إلى  واضحاً  مجال التعليم، نر  انقساماً في 

طار إومدارس ت هيل في  المعاهد ومؤساااسااااتفي األنام األولى للصاااهيونية الدينية أساااسااات مرافق مءل ف
وأصااابحنا نر  اختراق معايير  ،األمرتغير  ،القرن الماضاااي ثمانينيات منابتداء و  ،التعليم العالي الديني

 ،باادأت تتصااااااااااااااادع جاادًا،حتى القيااادة التي كااان لااديهااا عمود فقري واضااااااااااااااح  الطريقااة،وبهااذه  االنفتااا ،
 والصهيونية الدينية تغير وجهها.
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 والتوراة، والدولة، والمرأة، الحياة،إ لى وبدأت النظرة  األنام،حده األقصااااااااااااى هذه  لىإ  هذا التغير وصاااااااااااال 
والتشاااااادد األيدلوجي  والسااااااياسااااااي،االجتماعي   ت خذ مسااااااارًا متسااااااارعًا نحو االنفتا الحياة،واالندماج في 

فنجد التيار الصاااهيوني الديني نقترب اليوم أاءر  ( إحصــائيات حول الصــهيونية الدينية 1.7)ملحق  الحزبي
 ل قترابغلب الحاالت أ والساااااابب نعود في  عليا،وتسااااااليمها مناصااااااب  العامة،دمج المرأة في الحياة  لىإ  

 ووقف المتسربين من هذا التيار. االستقطاب،من أجل أاءر نحو فئة الشباب 

 التي موراأل من مواعظهمالتي كان الحاخامات ال نفتؤون يذكرونها في  المحرمات،كذلك أصاااااااااااااابحت  
نحملها اليسااااااااريون ك داة انتقاد لسااااااالوك سااااااافوت عنها، كظاهرة انتقاد الشاااااااذوا الجنساااااااي، والتي نمفن ال

 معتداًل تجاه اسااااااااااااتيعاب عناصاااااااااااار علمانية في أخذ التيار منحىً و  ،اه المجتمعوتصااااااااااااريحات التيار تج
البيت اليهودي جالبًا معي العلمانية  لىإ  القادم من الليفود  (بينيتنفتالي )وخاصااااااة اعد دخول  ،صاااااافوفي

التيار مساااتعدًا الساااتيعاب العنصااار العلماني اليميني من أجل الوصاااول  أصااابح يوبالتال (شااااايدأييلت )
مما يؤهلي للمشااركة في  تمناصاب للسايطرة عن طريق جلب المزيد من المصاوتين لي في االنت ااا لىإ  

يد، حزب اليمين )بينيت و شاااا مناصااب ساايادنة في الدولة كالتعليم والقضاااء. لىإ  االئت فات التي قادتي 
  (2019مبادي حزب اليمين الجديد،  -الجديد

القضاااانا األمنية والساااياساااية المتعلقة االصاااراع الفلساااطيني اإلسااارائيلي  نحوأخذت توجهاتي  االمقابل،لكن 
 لىإ  تباعي اعض أأ لوالتعليم، ووصااو مناصااب مهمة كالقضاااء  لىإ  وخاصااة اعد وصااولي  متشااددًا، اتجاهاً 

يرفض أي و  ،نعارض التيار أي حل مع الفلسااطينيين السااياسااي؛ففي المجال  الجيش،مناصااب عليا في 
وعودة المشاااااااروع  ،إعادة احت ل القطاعبل ويطالب ا غزة،حل وساااااااط ن ص رفع الحصاااااااار عن قطاع 

ضااام الضااافة الغربية ضااامن خطط متعددة نطرحها قادة عدة لفروعي الم تلفة ل يدعو، هناكاالساااتيطاني 
 . (يهودا جليك)وخطة  (ل سموترتشئيبتس )وخطة  (نفتالي بينيت)ة ا ط

يطرة األمنياة فيماا يتعلق بنظرتاي األمنياة فهو ير  ضاااااااااااااارورة اإلاقااء على غور األردن ضاااااااااااااامن الساااااااااااااا
اقاها في وأ ،لذلك عارض الجيش هذه ال طة، قطاع غزة لىإ  توجيي ضربة عسفرية ل اإلسرائيلية، ويدعو
على منصاااااب في وزارة الدفاع، أ  لىإ  تباعي كحل أخير، قد نسااااات دم في حال وصااااال أأأدراج وزارة الدفاع 

اعد التحوالت الكبر  التي تلت االنسااااحاب من  ،ليها( من أجل الوصااااول إ  نفتالي بينيت) قاتلوهي وزارة 
 استفادت الصهيونية الدروس والعبر منها لت في ما هو آت. الغربية،غزة وشمال الضفة 
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 (1 رقم )الشفل

 :بعد فك االرتباط مع غزة ى الصهيونية الدينيةالتحوالت السياسية واالجتماعية التي طرأت عل 1.3

سواء فيما يتعلق امحدودنة استيعابها ودمجها في الحياة  ،صابت الصهيونية الدينيةأأالتي  التراجعاتلعبت 
السياسية، ومرااز الت ثير في المؤسسات الرسمية في الدولة، أو فيما يتعلق االضربة القاسية التي تلقاها 

جلي، اعد سلسلة االنسحااات من سيناء وغزة ومناطق من أمشروعها االستيطاني الذي انطلقت من 
إلحداث انق ب جذري في طريقة عملي وتفكيره، ومن أجل  ؛وراء سعي هذا التيار عامً  رئيساً  ؛الضفة
حداث تغييرات في السلوك االجتماعي و السياسي، وحتى الديني، من أجل التغلب إ  البد من كان الك 

في عمق المؤسسة الحاامة، وبالتالي الوقوه في مفان نفون ااإلمفان  واالن راطعلى عقبات اإلدماج 
، والتنازالت لصالح مشاريع تعارض ما يؤمنون اي، وخاصة المشروع التراجعاتلي منع مزيد من من خ 

 ااالستيطاني، وقد نجحوا في الك، وأثروا على غيرهم من األحزاب اليمينية، التي جعلوا منها متراس
ينيين عن مزيد من السياسي القادم من الوقوع، وخاصة فيما يتعلق االتنازل للفلسط االنزالق، نمنع امساند

 األرض. 
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 :واالجتماعيةالخلفية السياسية  1.3.1

الذي نقاطع أي اندماج أو تفاعل في الحياة االجتماعية  ياألرثواكس على النقيض من القطاع الحريدي
، االنساابة لهم ""جبل الهيفل ،المسااجد األقصااىاقتحامات ، حتى لو تعلق األمر ا”إساارائيل“السااياسااية في 

في الحياة االجتماعية  اندماجيهي  تيار الصااااااااااااااهيونية الدينيةالميزة السااااااااااااااياسااااااااااااااية البارزة جدًا في فإن 
 أمر مفروغ مني. والسياسية، وهو

لكن مع إقااامااة الاادولااة قررت  الاادولااة،مجتمع الحرياادنم متحفظ، من الحركااة الصااااااااااااااهيونيااة ومن  مااازال 
المشااااركة في النظام الساااياساااي، والتوقيع على وهي التيار الجامع للمتدينين الحريدنم،  "نسااارئيلأغودات "

والحصاااااااول على وزارات في الحفومة، لكن تيارات   إعالن دولة االحتالل(" 1.1")ملحق  االساااااااتق لإع ن 
الدنمقراطية ما نسااامى االيوم تمتنع عن المشااااركة في إ لىمازالت  "أغودات إسااارائيل"انساااحبت من  أخر ،

 . (1995)فينمان،  اإلسرائيلية

ضااااااااقت الفجوة بينها وبين المعسااااااافر الوطني  "أغودات نسااااااارائيل"في ضاااااااوء هذا القرار الذي ات ذ من 
عام  مما مف ن من إنشااااااء جبهة مشاااااتركة لجميع األحزاب الدينية في انت ااات الكنيسااااات األولى الديني،
فإن محاولة إنشاااااء قاساااام سااااياسااااي مشااااترك لم تلف الجماعات الدينية نجحت فقط  الك،ومع  ،1949

، 1985)اونا،  ومنذ الك الحين اتسااااعت الفجوة االجتماعية والسااااياسااااية بينهما الزمن،لفترة قصاااايرة من 
 .( 169-177الصفحات 

المفون  مشااركة الجمهور القومي الدينيتمءل اتعبير اارز عن االندماج في الرو  الساياساية اإلسارائيلية 
على عفس  ،"االستق لبيوم "وخاصة في االحتفال  اإلسرائيلية،في الطقوس المدنية  للصهيونية الدينية،

 . اً يدعهذا اليوم  نأُعدالذي ال  المتشدد،األرثواكسي  التااع للتيار الجمهور

م جزء كبير من الصااااهيونية الدينية في أطر سااااياسااااية ُنظ اإلساااارائيلي،مع اندماجي في النظام السااااياسااااي 
حركة ج بين اعد دم 1956عام  أنشئ، الذي "المفدال"وخاصة الحزب الوطني الديني  ،فريدة من نوعها

المفدال إلى مجموعات وقد انقساااااااااام  ،االبيت اليهودي ،، والمجسااااااااااد حالياً هامزراحيهبوعيل و  هامزراحي
ها قبل االنت ااات األخيرةتوحد واو  تلفة على مر الساااااااااااااانين، م ابريل  9التي جرت في  ندمج اعضاااااااااااااا

2019. 
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و ه هامزراحيحركة ، كان شااااااعار "إلساااااارائيل"صااااااياغة تعريفية عن األهمية الدينية  تتبلورني لم أأ ورغم
. لذلك اضااطرت األحزاب الصااهيونية الدينية للتعامل "إساارائيل وفقًا لتوراة إساارائيلشااعب أرض إساارائيل ل"

وبين الدولة التي تعبر عنها القاعدة العامة بتصاااوراتها  ،مع الفجوة بين الرؤية للدولة التي تحفمها التوراة 
 وتفضي تها العلمانية. 

 حولداخلي بين قادة الصااهيونية الدينية  كان هناك نقاش "إساارائيل"التي تلت قيام  في الساانوات األولىو 
من حيث  ،.  لكن هذه الحجة توقفت"دولة التوراة "لى شااااارط تنفيذ رؤية ما إاا كان من الممفن الحفاظ ع

 ورغمالمفدال مع الك،  حزب، (2013)حنان كوهين،  أصبحت ضريبة ك مية فقط، الصهيونية الدينية
تم تعريف إنشاااااء الدولة  ،دولة كعلمانيةالاعترض على تعريف  فقد علمي ا ن الدولة ليساااات دولة التوراة،

 شرعية كما هو مطلوب في التوراة. فريضةعلى أنها  "جيش اإلسرائيليال"وحتى ال دمة في 

 في مجالين: تيار الصهيونية الدينيةعمل تركز  الدولة،مع إقامة 

 ، حيثالتعليم الديني ،شاااااايءأواًل وقبل كل  المتدين،للجمهور القومي  ال دماتية. االهتمام االمصااااااالح 1
على الحفم الذاتي  توحصاااااال ،لتعليم الديني للدولةلتبع تاليشااااااوه، من فترة  هامزراحيت حركة أصاااااابح

أصااااااااااابح التعليم الديني للدولة القاسااااااااااام و ورعانة الحزب القومي الديني.  ،القضاااااااااااانا التربويةا فيما يتعلق
وحمانة حقوق الفرد  ،على وضع ميزانية لل دمات الدينية اليهودنة التيارعمل سياسيو و . للتيارالمشترك 

 وهفذا. الدينية في مفان العمل

 وهي ،Parrhesiaا/ البرهساااااايالحفاظ على ، مءل: إنشاااااااء تعابير دينية م تلفة في المجال العام .2
، في (174-144، الصاااااااااااااافحات 2002)هفوهين،  التقاليد والفرائض والتعاليم اليهودنة احترام

في المؤسسات  أي تناول األال الح ل (الكشروتو) السبت، االلتزام اعطلة يوم :مءل ،مجاالت
تتوج اسااان قانون  الشااا صاااية،ت سااايس وضاااع للقانون األرثواكساااي في مساااائل األحوال و  العامة،

 الحاخامية.الوالنة القضائية للمحاام 

إلى معظم االئت فات الحفومية  "المفدال" حزب مقابل الوفاء امطالبي الرئيسااة في هذه المجاالت، انضاام
 هذه الشاااارااة كان نشااااار إليها أحياناً . ”إساااارائيل“على الساااالطة في  وحزب العمل ماااي"في فترة ايمنة "

تم االتفاق على "الوضااااااااااااااع  ،عامةوكقاعدة  ،أني لم نفن بدون توترات ورغم ،التحالف التاري يااساااااااااااااام 
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معاهدة  كانتفقد  عليي،وحتى مع إدخال تغييرات  والدولة،" في مسااااااااااااااائل الدين Status quoن/ الراه
 ومنع التدهور في الع قات بين الدين والدولة. ،تسمح امحاصرة النزاعات

 أخر ،للصاااهيونية الدينية حرية واساااعة للحزب الحاام في العمل اشااا ن قضاااانا  "ماااي"أتاحت تنازالت  
أو تعتمد سياسة  تطلب،أو  تقتر ،من ش نها أن  االئت ه،ولم تضطر إلدخال أطراه حزبية أخر  في 

 (37-34، الصفحات 2013)حنان كوهين،  .ةمنية أو اقتصادنة م تلفة عن خطتها ال اصأ

ومواقف  واحد،لم نفن هناك موقف ديني وطني  واالقتصاااادنة،عندما يتعلق األمر االقضاااانا الساااياساااية و 
، (موشيي شابيرا) :على سبيل المءال ،روفق المواقف الش صية لقيادات التيا الحزب تم تحديدها أساساً 

 ، عارض النشاط العسفري 1968منذ ت سيسي حتى عام  يم الحزب القومي الديني المفدالالذي كان زع
حدثت  التي "قبيي"من مذاحة  اشاااامئزازهأعرب عن هو الوحيد من بين الوزراء الذي ، و ضااااد الفلسااااطينيين

عندما قام جنود إسارائيليون تحت قيادة أرئيل  1953أاتوبر من عام  15أاتوبر و 14ليلة ما بين الفي 
قتل و الواقعة في الضاااافة الغربية )التي كانت حينها تحت الساااايادة األردنية(.  قبييشااااارون امهاجمة قرية 

ومدرسااًة  ،منزال 45تم هدم و تفجيرها. ، العديد منهم أثناء اختبائهم في بيوتهم التي تم فلسااطينياً  69فيها 
)بيني،  (67) حرب حزيرانالنسااااااء واألطفال، وعارض  وكان القتلى في معظمهم منومساااااجدا.  ،واحدة
1996). 

البيت  ااساااااااااااام 2009المفدال الذي دخل انت ااات  حزب بين االندماجإلى  2013انت ااات عام قادت 
حزب االتحاد الوطني حيث  من 1999في عام  انساااااحبتوهي المجموعة التي  اليهودي وحزب "تكوما"

 9التي فاز فيها الحزب ا اءر من  1977مقعدًا.  كانت هذه هي المرة األولى منذ عام  12حاز على 
 مقاعد. 

 الليفود،القوميين الدينيين قد صااااااوتوا لصااااااالح  معظمفمن الواضااااااح أن  ،االنت ابي والفوز االندماج رغم
)فريدمان  أو للحزب اليميني قوة إلسااارائيل مساااتقبل،يوجد  ،حزب العمل :مءل ،ةاليسااااريحزب الوساااط وأل

قياسااايًا في  رقماً  جلبت االنت ااات أنضااااً  .(785-811، الصااافحات 2011ش.، افعل كما نحلو لك؟، 
للبيت  11لوطنية الدينية: للصااااااااهيونية الدينية أو ما ُنعره ااعدد أعضاااااااااء الكنيساااااااات من التيار التااع 

خرين من آوتسعة أعضاء  ،ها ا نها علمانيةه نفسكانت تعر    ،واحدة امرأة  كنيست عضو اليهودي منهم
 .(2018)للدنمقراطية،  والحركة(. مستقبل،وإسرائيل بيتنا، ويوجد  ،أحزاب عامة )الليفود
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والتغيرات في المجال  ،ةينجب على المرء أن نميز بين التغييرات التي حدثت في المواقف السااااااااااااااياساااااااااااااا
في  المتاادين،للغااالبيااة العظمى من الجمهور القومي  اً ثااابتاا اً نهجاا نعااد التعاااطف مع اليمين ؛ ألنالااديني

على حد سااواء من  المسااارينتبني  جر  و  حين أن المواقف التوراتية ليساات االضاارورة تحظى ااإلجماع.
األرثواكساااااااااااية القومية  خ ل المجموعةقبل المجموعة اإليديولوجية المتشاااااااااااددة التي نمفن تحديدها من 

 لنهج األرثواكسي القومي التوراتي ن دم المصلحة الوطنية للقضية الدينيةهذا األن التوراتية "خارداليم". 
 .(72-31، الصفحات 2002)أران،  يعتمد تفسيرات وطنية أو حتى قومية للدينو  ،حسب رأيهم

 
)أران،  "الصاااااهيونية الدينية إلى التدين الصاااااهيوني" من هوفإن هذا االنتقال  أران،وفقًا لتعريف جدعون 

من الحزب الوطني  انسااااحبتمن بين الجماعات التي  وهو، وماقمءً  حزب تف، (100، صاااافحة 2002
كهيئة أعلى للحزب،  يميساااات دل ،اً حاخامي اً أقام جساااامو  ؛حزب البيت اليهوديلشااااريفة  وأصاااابحتالديني 

 هيئة حاخامية ملزمة. ت سيس "المفدال" الدينيالحزب القومي  في حين تجنب
شااارعية  "أرض إسااارائيل"من  االنساااحاب مسااا لة رفض النهج الذي ير  هذه التغييرات شاااملت المواقف، ف

رفض  يدعمون  ،جعلت حاخامات دينيين قوميين توراتيين وليس االضاارورة كلهم ،وال لبس فيها ،واضااحة
عمقت الفجوة و ، التيارأصاااااااابحت هذه قضااااااااية و . 2005عام  األوامر من قبل الجنود خ ل فك االرتباط

وبين من تبنى  ،وقانون الدولة ،الشااااااااااااريعة الدينية /اله خاهنحاولون إنجاد ساااااااااااابل للتكامل بين  منبين 
حول  االنقسامكما وتغلغل موضوع  واضحة،فريضة شرعية  ”أرض إسرائيل“االستيطان في أن  ،موقف

 التوراتي.ال ردالي  للمعسفرداخل التيارات الفرعية التااعة مس لة رفض األوامر 
كي تقضاااي على هذه  ،الماضااايةسااانة  السااابعينالفكرة الصاااهيونية الدينية إلى اراع ساااياساااي في  احتاجت

كانت الساااااااااابب الرئيس في و  وصااااااااااناعتي،لى مرااز الت ثير في القرار إال  فات، عن طريق الوصااااااااااول 
. لذلك ساااااااعت ل ندماج في جميع مجاالت الحياة في داخل التيار تذبذب المواقف وسااااااابب االنشاااااااقاقات

الن ب الذين حفموها أي فرصااااااااااة  لد  لم نفن ،مرفوضااااااااااةو ، غير متمرسااااااااااةوكمجموعة بدأت الدولة، 
دون اراع سااااياسااااي  آخر،لضاااامان مصااااالحها ال اصااااة في التعليم، واالسااااتيطان والجيش وفي أي مفان 

 .قوي 
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وتطمح ا ن تترك  ،وتقاتل من أجل حقوقها ،واجتماعية مقيدة تبحث عن هويتها أيدلوجيةا ي مجموعة 
احاجة لذراع سااااياسااااي لنجا  ية الدينية الصااااهيون أصاااابحت ،"إساااارائيل"اصااااماتها على المجال العام في 

 السياسة. تهاقوة وأهمي أدركت ؛ ألن الصهيونية الدينيةمهمتها

كي  وائل،األأ ن و وضااااااعها المؤسااااااساااااا الداخلية التيووجي األيديولوجية  الشااااااباب،قام جيل جديد من لذلك 
من  اي أسااااااااااا فيجزء ال يتجزأ من المجتمع اإلسااااااااااارائيلي. هذا الجيل لم نفتف اما رضاااااااااااي لى إ  يتحولوا 

 ،هذا الجيل يريد أن نصاااااااابح في كل زاوية وركن ،الحصااااااااول على وزارة الشااااااااؤون الدينية، ووزارة التعليم
شاااااااااااااااي، -)عير األرثواكسااااااااااااااية الحديءة""هؤالء ويدخل لجميع قطاعات المجتمع، هناك من أطلق على 

2002). 

ة واإلمسااااك عن سااابل ووساااائل تهيء لهم الطريق وتجعلها معبدة من أجل السااايطر  ون يبحء وامن هنا بدأ
في القتال من  (نفتالي بينيت) استماتالذي  ،والجيش ،والقضاء ،وخاصة التعليم ،ا يوط الحفم الرئيسة

 لتغيير ك بهذه الحقيبة نفون مؤه ً سااااااااااااألن من نم ؛الدفاعوهي وزارة  ي،أعلى هرملى إ  أجل الوصااااااااااااول 
وسااائل هذا الجيل  ومن أهم ،ليهافيما يتعلق ااألرض والساايطرة عأنضااًا ثبات نفسااي إل  و  ،سااياسااات الجيش

تءبيتها كقانون عبر ودعوة مركز الحزب ل ،بدأت اإقرار مركز حزب الليفود عملية الضااام التي الساااياساااي
وهي  ،كمقدمة لتشااااريع العملية ،لضاااام األراضااااي في الضاااافة الغربية والمسااااتوطنات المقامة عليها دعوتي

، لم تكن لتحاادث لوال خروج قيااادات تعتبر معتاادلااة في التيااار اليميني العلماااني مءاال خطوة من الليفود
حزبا أرئيل شاااااااارون و تسااااااايبي ليبني و ايهود اولمرت الذي أد  خروجهم من حزب الليفود وتشااااااافيلهم 

وعلى رأسااااااااااااااهم بنيامين  ،" الى إاقاء حزب الليفود في يد مجموعة من المتطرفيندنماااجديدا ااساااااااااااااام "
افسااااااااااااااا  المجال لى إنحو اليمين  مع مجموعة القيادات التي اقيت في الليفود نتنياهو الذي دفع تطرفي

تيار الصااااااهيونية الدينية وما لصااااااهيونية الدينية في حزب الليفود وبالتالي الت ثير عليي لصااااااالح ا لتغلغل
اليد  يتبناه من مواقف خاصااااااة فيما يتعلق ااالسااااااتيطان وضاااااام الضاااااافة الغربية، وبالتالي أصاااااابح الليفود

 .التي يؤمن بها تيار الصهيونية الدينية وتنفذ المشاريع بل تعمل ،التنفيذنة التي ال تقول فقط

 :معارضتها وأسباب االرتباط فك خطة 1.3.2

برئاسااااااااة نفذتها الحفومة اإلساااااااارائيلية   (االرتباط" قانون فك 1.2)ملحق " االرتباطخطة االنفصااااااااال، أو فك 
من جانب واحد، اإخ ء ساااااااااافان  ”إساااااااااارائيل“، قامت خ لها 2005في صاااااااااايف عام أريئيل شااااااااااارون 
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 ،(ال ط األخضااار)منها االكامل إلى حدود  "اإلسااارائيليجيش ال"المساااتوطنات من قطاع غزة، وانساااحب 
 .، وسيطرة الجيش على البحر والجو”باإسرائيل” االقتصاديمع إاقاء ارتباطها 

، قامت الحفومة اإخ ء أربع مساتوطنات معزولة في شامال الضافة الغربية، دون تغيير ينفسا في الوقت

)اتيليا شااومبليفي،  ج( أو تعريف الساايطرة عليها ،)أ، ب ،لمناطق الضاافة الغربية ةالتقساايمات الداخلي
2004). 

من شااااامال و  ،2005سااااابتمبر  11أنام، في  عشااااارةتم االنتهاء من اإلخ ء من قطاع غزة في غضاااااون 
 سبتمبر.  22الضفة الغربية في 

لكن شااااااااارون اسااااااااتمر في تنفيذها. ورفض  (2005)جولد،  للجدل للغانةاانت خطة فك االرتباط مءيرة 
أيدوا  اإلساارائيلي اقترا  وضااع ال طة ل سااتفتاء، لكن الدراسااات المنشااورة تشااير إلى أن معظم الجمهور

الحفومة والكنيسااااات، تمت الموافقة على مشاااااروع بعد صاااااراع مطول في و  (2005)شااااايلح، فك االرتباط 
 5وامتناع  40مقابل معارضااااااااااااااة  59ا غلبية  2005فبراير  16قانون فك االرتباط االقراءة الءالءة في 

 عن التصويت.

اعتراض عام على ، معارضاااااااة االنساااااااحاب األحادي :من أبرزها لعدة أســــبابعارض الكءيرون ال طة 
االدعاء ا ن ، وخاصااااااة تسااااااليمها لغير اليهود ،”أرض إساااااارائيل“الت لي عن المسااااااتوطنات اليهودنة في 

وينتهك حقوق اإلنسان لألش اا الذين  ًا،عرقي اً من منازلهم نشفل تطهير  اإلاعاد القسري للسفان اليهود
، فيما يتعلق ا طة اإلج ء (الطرد)ياق، صااااااااااااغ المعارضاااااااااااون مصاااااااااااطلح تم إج ؤهم. في هذا السااااااااااا

ساااوًءا. ويزيد الوضاااع األمني  ،"اإلرهاب"المعارضاااة ألساااباب أمنية على أسااااس أن فك االرتباط سااايعزز 
إخ ء المسااتوطنات ساايجلب ، عمة لىرهاب""رو  دا  اا نه ال طةووصااف رئيس األركان موشاايي نعالون 

معارضااة العودة ، (2005)شاايلح، وصاافي عوزي دنان "ا ط  مزدوج. و إط ق الصااواريخ إلى عسااق ن، 
هاااذه ال طوط في اااااقي  في القطااااع، مماااا نعزز مطلاااب العودة إلى 1967الااادقيقاااة إلى خطوط عاااام 

 .(2005)شيلح،  في الضفة الغربية والجوالن.خر  القطاعات األ

 :تعيئة الصهيونية الدينيةضعف الو خطة فك االرتباط  1.3.3

، أعلن رئيس الوزراء ، في واحدة من أهم المؤتمرات المرموقة للدراسااات السااياسااية2003في أواخر عام 
أريك شااارون "خطة فك االرتباط"، وقدم خطة انسااحاب أحادنة الجانب من قطاع غزة  /رييلأساارائيلي اإل
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وتفكيك الساااايطرة العساااافرية في هذه  اليهودنة،وتضاااامنت إخ ء المسااااتوطنات  ،وشاااامال الضاااافة الغربية
 ونقل قطاع غزة إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية. المناطق،

إلى حد  الك؟ شااارون  "إساارائيل"حفومة  ليس من الواضااح تمامًا لمااا قرر رئيس وزراء هذا،حتى يومنا 
عن أجزاء كبيرة من الجمهور اإلساارائيلي، ليس فقط اساابب  ابير كان مفاج ة لصااناع السااياسااات، فضاا ً 

مسااابق مع الجهات المهنية الم تصاااة، ولكن أنضاااًا كونها خطوة أن قرار االنساااحاب حدث دون تشااااور 
بدون أي مقابل سااياسااي واضااح، ودون وجود خطة تفصاايلية تعرض أمام  أي،سااياسااية أحادنة الجانب، 

صااااورة السااااياسااااة الواقعية التي ل معااساااااً هذا النمط جاء وبالت ايد أنضااااًا أمام الجمهور.  ،صااااناع القرار
اتفاقات أوسااااالو مع منظمة التحرير الفلساااااطينية، التي سااااابقتها و مصااااار،  تسااااامت بها عملية السااااا م معا

تفاهمات واضااحة، وات ذت مقابل سااياسااة واضااحة مع نقل مناطق لمشاااورات أولية، تم التوصاال خ لها 
 جغرافية.

من أقاليم من جانب واحد، دون  نسااااحاباالللمرة األولى خطوة  ”إساااارائيل“قادت  االرتباط،في خطة فك 
الجانب الفلسااااااطيني، والذي كان من  فإنالجانب اإلساااااارائيلي ، وكما تفاج  أي شااااااروط لمقابل سااااااياسااااااي

 .تصميمي على تنفيذها من ،من قرار شارون  اً تفاجئ ال طوة،المفترض أن يبارك هذه 

للسااااايطرة الصاااااهيونية اليهودنة  اً تعميقو ااألراضاااااي المحتلة هدفًا اساااااتراتيجيًا،  االحتفاظ في رأ  شاااااارون  
اال  ا من  أن يربط الك برغبتي حاول للوزراء،رئيساااااااااًا  أصااااااااابحلكن عندما  ،"أرض إسااااااااارائيل"على 
 (2007)دان،  .سرائيلياإلعلى األمن والمجتمع  ثقي  الذي أصبح ،العبء

افق و  ،2005وتحديدًا عام  االرتباطخطة فك شااارون اعد حوالي عام ونصااف من إع ن رئيس الوزراء 
تمت الموافقة على سااالسااالة و الميزانيات المناسااابة للنهوض بها.  وخصاااص عليها، الكنيسااات افامل هيئتي

ودعمت النظم البيروقراطية والعسفرية هذه اإلجراءات. ورافق كل  تنفيذها،من القوانين واللوائح من أجل 
في محاولة لوقف األدوات الساااااياساااااية والبرلمانية  إجراءات منع واحتجاجاتالقيام اا القبيل خطوة من هذ
 خطتها.ومسيرات تدعو الحفومة للتراجع عن  ،ومظاهرات ،صلوات عامةشملت والتشريعية، 

)تسااور، قصااة حياة  .معظمها متفرقة ومحليةحاشاادة، مظاهرات  شاافلعلى  اعض االحتجاجات جاءت 
ممءلة ، المظاهراتهذه  في مركز لدينيةالصااااااااااااهيونية اوطوال الوقت وقفت ،  (2006ارييل شااااااااااااارون، 

إلى جنب مع الشااااااباب الذين تم تجنيدهم لهذا  في الجبهة جنباً  وقفواها، الذين و ومفعل هاقادتها وحاخاماتا
 غالبيتهم من الصاااااااهيونية الدينية، ورئيس الوزراء،و بعد مناقشاااااااات بين ممءلي المساااااااتوطنين، ، و الغرض
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، 2005حتى منتصاااااف أغساااااطس  ،لتنفيذ اإلخ ء الطوعي للمساااااتوطنين اً محدد اً أعطت الحفومة تاري 
 لن نحدث "وليفن ما نفون". يمن منطلق أن اإلخ ء،و لم يوقعوا على ترتيبات التعويض هم لكن معظم

الجيش بدأت قوات وهو يوم نحتفل فيي اليهود ا راب ما نساااااااااموني الهيفل،  ،آب 9اعد يوم من صاااااااااوم 
خ ل ثمانية  وش قطيفجدنة في غزة و في البدانة تم إج ء المستوطنات اليهو  ،تنفيذ ال طة اإلسرائيلي

ساااااابتمبر /  12 يومين. وفي خ ل المسااااااتوطنات الواقعة شاااااامال الضاااااافة الغربية أجليت، وبعد الك أنام
وتم نقل الساااايطرة على المنطقة إلى الساااالطة  ،غادر آخر الجنود اإلساااارائيليين قطاع غزة ،2005أيلول 

 الفلسطينية.

وتفكيك المسااتوطنات اات الصاالة في  ،على تنفيذ خطة فك االرتباط آنذاك في ضااوء تصااميم الحفومةو 
المجتمع اإلسااااااارائيلي على وشاااااااك عبور نقطة تحول اات أهمية  أصااااااابح الدينية،عظمها االصاااااااهيونية م

فقد ساابقي االنسااحاب اإلساارائيلي من شاابي  األول،رغم أن هذا لم نفن اإلخ ء  ،كبيرة سااياسااية واجتماعية
م تلفة  حالةتلك كانت  لكنها ،أعيدت المسااااااااتوطنات اليهودنة إلى مصاااااااارو  ،1982جزيرة ساااااااايناء عام 

 المسااتوطنينومعظم  ،فقط اجزئية مني اً فقد كان االسااتيطان في ساايناء إيديولوجي ،تماًما عن فك االرتباط
 ،أو أيديولوجية دينية وطنية تم صااااااااااااياغتها في الكتب ةمن منطلقات الهوتي نسااااااااااااتوطنوا هناكهناك لم 

 وُعلمت كمبادئ عقدنة.

في تنفيذ خطتها نجحت  الحفومةال أن إ  ساااااااااااااابق واكرناه، رغم الك، ورغم ما ُعلم عن هذا التيار مما 
الصاااااهيوني  ل ساااااتيطانجانب التفكيك الساااااريع وب ،مع عدم وجود مقاومة كبيرة تقريباً  وسااااارعة، (اففاءة)

التي رافقت المجتمع اإلسرائيلي في  اإلسرائيلية التقليدنة، الديني في غزة، انهارت فج ة أسطورة السياسية
، ااعتبار أن شااااااااااااااارون نفذ ال طة دون مقدمات، أو تعويضااااااااااااااات، أو حتى دون تقدنم العقود األخيرة

 .مبررات، نقنع بها تيار الصهيونية الدينية أواًل، أو المجتمع اإلسرائيلي كفل

 :السياسية واإلجتماعية على التيار ااالرتباط وتداعياته خطة فكأثر  4.3.1

في شاامال  4، وفي قطاع غزة 21توطنة إساارائيلية: مساا 25التي شااملت إخ ء وهدم  ،خطة االنفصااال
حيث هدد اعض القادة المعارضااااااااين  ،الداخلهددت بتمزيق المجتمع اإلساااااااارائيلي من  الغربية،الضاااااااافة 

ين دعاا بنحااس فاالرشااااااااااااااتااين رئيس مجلس بنياامو  ،ج ء برفض األوامر وحرق الب د اشاااااااااااااافال عااملى
أني على اساتعداد و  ،التنصال من قانون فك االرتباطلى إ  مجلس مساتوطنات الضافة الغربية  ،االساتيطاني
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أنصاااااااااار اإلخ ء مع هذه التهديدات الموجهة على فيما تعامل  (2005)شااااااااايلح،  ل وقفيللموت من أج
حد لمحمل الجد، وبعض منهم دعا صااااااراحة للعمل اشاااااادة ضااااااد معارضااااااي فك االرتباط، ولو وصاااااالت 

 ". Altalena /التعامل معهم كما تم التعامل مع "التالينا

، األطراهولكن اسااااااااااابب الحذر وضااااااااااابط النفس من جميع  ،في األجواء خطر الحرب األهلية ساااااااااااادت
لم تصااااال األمور  ،والبدائل المغرية التي عرضااااات عليهم والجيش،ومحاوالت اإلقناع من قبل السااااااساااااة 

، وال يرجع الك فقط الى ضااااااااااااابط النفس والعق نية، لكن نلى اآلإ  الك الحد، ولكن اقيت الندوب قائمة و 
الدولة، وهو في جلي مجتمع ينظر الى نفساااااااي على أني مجتمع  ضاااااااًا الى طبيعة المجتمع المفون لهذهان

، لذلك امتنعت الصااااااااهيونية الدينية عن الوصااااااااول الى حد هناك من يتربص اي، وينتظر كبوتيو  ،محتل
 .االصطدام ال شن مع الجيش والشرطة

ألن الغالبية  ؛لصهيونية الدينيةعلى ا فك االرتباط مؤلماً  جاء اإلسرائيلي،من بين جميع شرائح المجتمع 
تياار ض عر  أن فاك االرتبااط  وادعى اتبااعايهاا، ءأ أبناا من ااا الاذين تم إج ؤهم العظمى من األشاااااااااااااا
تربطهم ع قات أسرية التدمير الش صي آلاله الناس الذين ، اتتمءللضربة ث ثية  الصهيونية الدينية

التدمير األيديولوجي ، . والضربة األشملوزراعية جتمعات مزدهرةتدمير لمو  ،خرينآوصداقات مع آاله 
من  كءيرأثرت هذه الضربة على  أرضها،الكبر  واالستيطان في جميع أنحاء  ”إسرائيل“لىنمان برؤية 

وتولد لديهم  ،األشااا اا الذين لم تكن لهم ع قات شااا صاااية مع سااافان المساااتوطنات التي تم إخ ؤها
 حتى وقت قصااااير حليفاً  د  عام بهذه ال طوة، شااااارون، والذي كان نُ وخاصااااة تجاه من ق اال يانة،شااااعور 
 .(2007)دروكمان، للصهيونية الدينية والمشروع االستيطاني في الضفة الغربية اشفل عام  مهماً 

هددت  ،في الصااااهيونية الدينية عناصاااار انفصااااالية تبرز  ،2005عام  االرتباطفي الفترة التي تلت فك 
أو على األقل عدم التطوع  ،في الجيش التجنيدوحتى التهديد اعدم  ،بوقف الصاااااااااااااالوات من أجل الدولة

لذي ا ،(مداننعقوب )مءل الحاخام  اارزة،شااااا صااااايات  وتحدثتلل دمة في الوحدات ال اصاااااة القتالية. 
 .(2005)شيلح ش' ،  مع الن بة العلمانية والدولة الت لي عن التحالفتحدث عن 

العنصاااااااار القومي الصااااااااهيوني هو قلب الهوية الصااااااااهيونية ألن  ؛واختفتهذه التهديدات ت شاااااااات لكن 
بل  ؛حقيقيةلذلك لم تتحول الجهات االنفصاااااااااالية لظاهرة  ،انفساااااااااهحتى أاءر من الهوية الدينية  الدينية،
اسبب نشاطهم العنيف في الكفا   تمت محاامتهم جنائياً  الفتيان الذين حاول الجيش تجنيدفقد  االعفس،
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وبذلوا جهوًدا كبيرة لمحاربة هذا ؛ غراءات عديدةإ لصااااالح المؤسااااسااااة العساااافرية، عبر  االرتباطضااااد فك 
حاادتهااا في  ، ومع الااك لم ينجحوا في المهمااة األخيرة، باال وزادتوإلغااائااي المتشااااااااااااااادد في التيااارالقطاااع 
 .(2019-2011األخيرة )السنوات 

عاقبة، التي مرت بها الصااااااااااااااهيونية الدينية فيما يتعلق امشااااااااااااااروعها االسااااااااااااااتيطاني المت التراجعاتأدت 
 العقدحدوث التغيير واالنقسااام الحاد في ساالوكها في لى إ  التوسااعي، في ساايناء، ومن ثم في قطاع غزة، 

 .األخير

وهناك مءاالن يبينان مد  التغيير واالنقسااام في طريقة التعامل مع الوضااع الحالي، من أجل الوصااول  
 وهما: مرااز السيطرة التي نمفن من خ لها تغيير الوضع لصالح فكرتهملى إ  

الذي كان  ،، برئاسااااااااااة البيت اليهودي، وهو الحاخام المحافظ والمتدين(رافي بيرتس)فوز الحاخام  :أوالً  
وش جطنات واحدة من مسااااااااتو  وهي، 1992أسااااااااس أاادنمية ما قبل العساااااااافرية في عتساااااااامونا عام  قد

النضااااااااال العنيف. لى إ  ورفض األوامر العساااااااافرية، ودعا  (جوش قطيف) خ ءإخطب ضااااااااد و قطيف. 
 يمءل ال ط المتشدد الذي نعتمد األسلوب القدنم في التعامل مع الدولة.و 

نمء ن مزيجًا من  وهما ،2013البيت اليهودي عام لى إ  أييلت شااااايد جاء دخول نفتالي بينيت و  :ثانياً  
الساااياساااة اإلسااارائيلية اقوة عبر الدخول في ائت ه مع لى إ  ن تتوغل ألعلمانية والدينية التي اساااتطاعت ا

 ،عليم و القضاااااااءالت ماوه ،ثم اإلمساااااااك االملفات األاءر ت ثيرًا في المجتمع اإلساااااارائيلي ،نتنياهوبنيامين 
 زب اليمين الجديدليشف  ح ، نفصال مؤخرًا عن البيت اليهوديلدفعهما  ،اً ناجح اعتبراه هذا ال ط الذي 

يريد اإلاقاء و  ،الواسااااع في المجتمع اإلساااارائيلي التيارالمتشاااادد في هذا  القطاعنفصاااال عن االذي ابتعد و 
 على ال ط الصدامي مع الدولة.

وخطتها  ،برز دور الحاخامات جليًا في معارضاااااااااااة الدولة االرتباط،عشاااااااااااية فك ومن الجدير اكره أني، 
إلى  (الياهوموردخاي )الحاخام األابر السااااابق عن غزة، ويشااااهد على الك، زيارة  ااالنفصااااالال اصااااة 

 ث ث مرات كلمة كرر فيها ىلقأو  المفان،على البقاء في  المسااااتوطنينوش قطيف. من أجل تشااااجيع ج
"اانت فقال:  أمام الشباب المتحمسين أن اإلج ء الذي حدث في سيناء، حدث مرة، لكن لن يتكرر هنا

أخذ البعض هذا التصااااااااريح  لذلك المقبول، سااااااااتغل وضااااااااعياهذا الحاخام  (2015)شاااااااايلج،  ولن تكون"
 كنوع من النبوءة ا ن فك االرتباط لن نصبح حقيقة ا ي حال من األحوال. ؛حرفياً 
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فإني من الممفن أن يؤدي  االرتباط،أني إاا تم تحقيق فك  من جهة الدينية،في الصهيونية ، برز ال وه
 االرتباط،حدث فك  الك،ومع  ،ة وحاخامات هذا التيار، وبين قادالك إلى أزمة في الءقة بين الشااااااااااااباب

بين المسااااااااااااااتوياات في هاذا التياار، لكن قلات قادرة الحااخااماات على التا ثير على  كبيرةلم تحادث أزماة و 
 .ضمن المستو  القيادي األعلى للتيار القاعدة الشعبية العريضة للتيار، وبقي ت ثيرهم فيما اعد

 ،وغزةالتجربة العامة للمسااااااااااتوطنين في الضاااااااااافة الغربية أن أظهرت  ، حيثأزمة أخر  اعد الك حدثت
 وقوعها، مسااااااااتحيلمن البدت التي  مواضاااااااايعالحتى في  ،غير ناجحة فيما يتعلق ا ساااااااالوب نضاااااااااالتهم

وقعات وليس ت حقيقية،لذلك كان لد  الكءير منهم توقعات سياسية  ،"أرض إسرائيل"اإخ ء مناطق في 
 لم تتضاااااارر الءقة الدينية نحدث،ألن الك لم و  المرة،نضااااااًا هذه أا ن النضااااااال سااااااينجح  ،يحيةساااااامدينية 

والقيادة  "ييشع"الءقة اص حيات القادة وخاصة الص حيات السياسية لمجلس مستوطنات  ،بل  فحسب،
)تساااور، الرجل الذي ترك القطاع: أرئيل شاااارون وقصاااة  المساااتوطنينهمت ا يانة اتُ  القدنمة،الساااياساااية 
 .(2006االنفصال، 

الحاخام  أطلقهاالتي  "ليس االضااارورة اسااابب فشااال نبوءة "اانت ولن تكون  الحاخامات،ت ثر وضاااع اما 
)شااايلج،  "المشاااروع االساااتيطانيترويج ببل ألنها جزء من نظام السااالطة المؤساااساااية التي فشااالت " ؛الياهو
 . (13، صفحة 2015

طالت و اشااافل سااالبي، الصااافة الرسااامية التي ميزت في الماضاااي الصاااهيونية الدينية "الك سااايفية"  تت ثر 
كما  ،اليساريين ،العلمانييناالزدراء الذي تم صبي على اسواء المتمءلة  ،موقفها من منافسيها السياسيين

ووصاااف بتعبيرات العداء والكرااية والتحريض  التي اتسااامت أوسااالو،طبيعة النضاااال ضاااد اتفاقات اانت 
 .الشديدوحتى الكفر  ،رابين ال يانة

، وخاصة اعد عملية المراجعة، للوسائل واألساليب، وطرق الغالبية العظمى من الصهاينة المتدينينلكن 
ا للجماهير لصااااااالح م االسااااااتقطابالعمل على مسااااااار ، و ال نحملون هذه الرو  اليوم التعامل مع الدولة،

تغيير السااااااياسااااااات العامة لصااااااالح لينادي اي التيار، ومسااااااار خلق لوبي قيادي داخل األحزاب العلمانية 
الغالبية العظمى من الشاا صاايات العامة في المعساافر ن حظ أن  لذلك ،التيارمن وينادي بها ؤ مواقف ي

 .المعادنة للعلمانيين واليساريين تدين اشدة مءل هذه التعبيرات تبدأالقومي الديني 
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في هذه المسااا لة: فالكلمات الحادة ُتسااامع  أجيال الصاااهيونية الدينيةيبدو أن هناك فجوة بين  الك،ومع  
 في حين ُتسمع اإلدانات من الجيل الم ضرم والمؤسس.  الشباب،في الغالب بين 

 /"تاج م ير المساااااااااااماةالفلساااااااااااطينيين، ازدادت أعمال االنتقام ضاااااااااااد و طار تطره ال طاب، في هذا اإل
نقوم بها أتباع هذا التيار من الشباب، الذين نعملون تحت مسميات م تلفة لكن نجمعها والتي التسعيرة" 

هده واحد، يدعمي التيار نفساااااااي، واعتبر أحد الوساااااااائل الجديدة للتعامل مع الدولة اعد االنساااااااحاب من 
  ."ل، الب دنمشباب الت "فرع معروفة ا سماء أغزة، وهي 

 ،ونوعية األهداه ،ساااااااااواء من حيث حجم العمل ،االرتباطفي العقد التالي لفك  كءيرازادت هذه الظاهرة 
الذين يتبعون لتيار الصاااااااااااااهيونية الدينية  ،"الت ل شااااااااااااابان"بها نسااااااااااااابة االعتداءات التي نقوم  تفقد قفز 

منذ بدانة الك ٪ 30الى  2018حساب إحصاائيات عام المتطره في الضافة الغربية على الفلساطينيين 
وأفعال "التسااااعيرة" المعروفة شااااعبيًا ااساااام "تدفيع الءمن" أعلى مرتين من  ،عدد جرائم الكراايةوزاد ، العام

 عدد الحوادث في العام الذي سبقي.

وقعت  ،%30لى إ  لتصاااااااااااال  2018في عام  ارتفعت ،%8هي  2017بينما كانت النساااااااااااابة في عام ف 
 الفلسطينيين،. وهذه األفعال تتنوع بين كتااة شعارات ضد ينفسالعام معظم الحوادث في شهر أبريل من 

لى حد القتل كما إوصااااواًل  األفعال، شاااادةو  الحوادث،الزيادة في عدد و جد، اوتدمير الساااايارات وحرق مساااا
فرادها في بيتهم في القرية، على يد مجرمي أالتي تم حرق كامل  ،دومامع عائلة دوااشااااااااااااااة في حدث 

وما نشاااااجع هؤالء على القيام بهذه األفعال هو تسااااااهل الشااااارطة  ،2015يوليو 31بتاريخ  "تدفيع الءمن"
 .(2018)حداد،  والشاااك والقضاء في التعامل معهم بيد قوية

فإاا ما قارنا  ،2018و 2017من خ ل المقارنة بين عامي الحفومة مع المساااااتوطنين ويظهر تسااااااهل 
 2018ما في بين ،(105) 2017 فيفقد بلغت  ،االعتداءاتالتي قدمت ضد منفذي  االتهامعدد لوائح 
ان فض في  ،اعتقاالأ ( 63) 2017اإلدارية في صفوفهم في  االعتقاالتوبينما كانت  ،(23بلغ عددها )

 .(2018)حيمو،  اعتقال( حالة 16)لى إ  ليصل  2018العام 

 خاتمة:

 التراجعات :كان من أبرزها عدة،تغير سااااالوك الصاااااهيونية الدينية أتى نتيجة عوامل  إنخ صاااااة القول 
روع االستيطاني الذي تقوم عليي أهم مبادئهم األيدلوجية والدينية. شوهو الم مشروعهم،التي أصابت لب 
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 لهم،بة من ثم من غزة والضفة عبارة عن دق لناقوس ال طر االنس، و لذلك كانت االنسحااات من سيناء
لوقف االنسااااحاب  ،العلياهرم القيادة السااااياسااااية لى إ  من أجل الوصااااول  وساااابب كبير لضاااارورة التحول؛

السلطة لى إ  وسلوك خطوات تعجل من الصعود  ووسائل،لذلك كان البد من إنجاد بدائل وأدوات  القادم،
 لتحقيق الك. العليا،
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 في الصعود داخل الدولة الصهيونية الدينية وسائل: الثانيالفصل 

 تيارات الصهيونية الدينية وأذرعها التنفيذية

 المدارس الدينية تهيئة لدخول الجيشعداد المسبق في اإل

 نفوذ العلمانية في الجيش لصالح الصهيونية الدينية تراجع
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  :الثانيالفصل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الدولة داخل الصعود فيالصهيونية الدينية  وسائل

 تمهيد: 2.1

سااواء فيما  وكاد ،شااريك مجتهد فهي " في المشااروع الصااهيوني: اً الصااهيونية الدينية تعمل "عبد عملت
هذا الشااااريك  ولكن ،لييإ المنتمينأو حتى على مسااااتو  األفراد  والسااااياسااااية،يتعلق اطبقة القيادة الدينية 

لم ُيؤخذ رأني اعين االعتبار في النضاااااااااااالت التي ساااااااااابقت  ثانوي، عب ك اسااااااااااتمر في البقاء المجتهد،
خدموا  أتباع تيار الصااااهيونية الدينية ن و ن الوطنيو المتدينف، "اليشااااوه"أمام العالم وداخل  الدولةت ساااايس 

لرفااية وال دمات لوزراء وعينوا  ،عن الحاجة اً شفلوا أنضًا كمًا فائض الدولةبعد إنشاء و اعجلة خامسة. 
 . (2005)روت،  البريدنة في حفومات تلك الفترة

 رغم أن المتاادينينو  ،(2019-2015، وفي ظاال حفومااة اليمين برئاااساااااااااااااااة بنيااامين نتنياااهو )اليوملكن 
جودهم في مرااز القو  المهيمنة و أصاااابح  فقد ،(2005)مشااااعل،  اإلساااارائيليين٪ من 12-10نشاااافلون 

حفمة العليا، نمساااااافون بنحو ثلث تركيبة الم الن بوية،في األلوية القتالية  اً ضااااااباطفتجد  ،بوضااااااو  اً اارز 
المسااتشااار ف ،قطاعات ال دمة العامةة في وسااائل اإلع م، وقياداتهم برزوا في ويشااغلون مناصااب رئيساا

والساااافير في  ،الوزراءعن مدير مفتب رئيس  فضاااا ً  الموساااااد،قائد الشاااارطة ورئيس و  للحفومة،القانوني 
الصاااااهيونية  انتقلتواضاااااحة: أصااااابحت . الصاااااورة الصاااااهيونية الدينية لى تيارإ  جميعهم ينتمون  ،أمريفا
 دور السيد.لى إ  من دور الرقيق  الدينية

يديولوجية أفي  دراماتيفينتيجة تغير من قبل الصااااااااهيونية الدينية، الرحلة إلى الساااااااالطة الفاعلة نشاااااااا ت 
 (67) حزيرانحرب في وعند المقارنة نجد أني  ،خاصاااااااااة اعد االنساااااااااحاب من غزة ،التيارهذ وسااااااااالوك 

 الك،تجاه السااياسااة ال ارجية واألمن. من الصااعب تصااديق  (معتدلة)ات ذت الصااهيونية الدينية مواقف 
الحرب عام لى إ  اعترض على ال روج )حاييم موشاااي شاااابيرا(  "المفدال"يم الحزب الديني القومي لكن زع
. (2007)جورني،  حتى في إطار اتفاقات السااااا م أرض،الت لي عن أي  ورثتي، فيما عارض .1967
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دائماااًا  ير  الوطنيين المتااادينين ،نمينااااً  ليبرماااانمن نتنيااااهو إلى  العلمااااني،عنااادماااا ينظر اليمين واليوم 
 االفلسطينيين.ينافسونهم في المواقف المتشددة، خاصة في المسائل السياسية المتعلقة 

ل تحت الت ثير العام واأليديولوجية السياسية  واالنسحااات التي تقتل حسب ، الحرب جاء نتيجةهذا التحو 
فإن المشروع الصهيوني وإقامة  االنسبة للمتدينينألني . "أرض إسرائيل"الستيطاني في رأيهم المشروع ا

صنعي هللا.  دينًيا،بل مشروًعا  ؛فحسبليسا مشروًعا وطنًيا  "أرض إسرائيل"في  واالستيطان، الدولة
. فقد 1967حدث في يونيو  ،البرهان على الكو  ،"فكرة ال  االدليل ال هوتي للدولة هو "بدانة نمو و 

 .(2005)ليب،  .باع هذا التيارتأاالنسبة لما نعتقده اعتبر النصر الحاسم امءااة مرحلة في التطور الديني 

وأدوات  واستحداث أيد   اجتماعية،حداث انق اات وإ   سياسية، تنحو خلق اندماجا ىسارع هذا التيار ال ط
وكبح عجلة  المطلوب،حداث التغيير ت دم في إ سيادنة،منصات لى إ  والوصول  وسرية،فرعية علنية 

 . ، أمام الفلسطينيينالتنازالت كما يرونها

 : تيارات الصهيونية الدينية وأذرعها التنفيذية 2.2

أارع، كلها و  وأحزابفي حلبة السياسة اإلسرائيلية، ضمن عدة قطاعات نعمل تيار الصهيونية الدينية 
ت تلف رؤ  هذه القطاعات و ت دم ما يتبناه هذا التيار من مواقف، وما نسعى لتحقيقي من أهداه، 

ليي من نفس المنطلق إفي طريقة تحقيق الهده النهائي، لكنها تسعى  وسياساتها والحركات واألحزاب
، البد من التعره أاءر على تلك القطاعات يالعام للتيار، ومن أجل معرفة المزيد عن وااليدلوجيالديني 

 وهي كما يلي:  ،لييإواألحزاب والحركات واألارع المنتمية 

 :"المفدال" الحزب الديني القومي 2.2.1
ن ا، وهما حزب(2 رقم )أنظر الشااااااااااااافل مزراحي وهبوعيل مزراحيكاتحاد ألحزاب  1956ت ساااااااااااااس عام 

التعاون وبدأ . (98، صااافحة 2018)نتنياهو و شااااايد،  ن من األحزاب المتجذرة في فترة اليشاااوهاقدنم
 ،الجبهة الوطنية الدينية اسااام، عندما تنافساااوا عبر قائمة مشاااتركة تحت 1955بين الطرفين االفعل عام 

( تحت 1959وتنافس الحزب الوطني الديني للكنيساااااااااااااات الرااع ) الكامل، ااالندماج راً قرا ااعد عام ات ذ
 .(2013)اتمور،  هذا االسم
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توحيد الفصاااااااااايلين القضااااااااااية الطبقية التي تميز بين الطبقة العاملة والبرجوازية في التيار الوطني طمس 
-1956الذي شااغل الحزب خ ل ساانوات  الموضااوع الرئيسو ، الصااهيونية الدينيةأو  الديني الصااهيوني

 كان الدين والدولة.  1967

األجندة  أعمالي،جدول  تضاامن ومنذ الك الحينحدث تغير في صااورة الحزب،  (67)حزيران اعد حرب 
كما أن . (2013)اتمور،  وهي مباي ،لي اً تاري ي اً شااااااريف د  عأ إلى األحزاب اليمينية التي تُ  األمنية األقرب

إلى  ودعواودولة واحدة بين نهر األردن والبحر،  ،الكبر   ”إسااااااارائيل“شاااااااباب الحزب دفعوا العتماد مبدأ 
ا كحزب اي جدول أعمال عر ه  موحدة،الحفاظ على القدس  وقد ات ذ  اجتماعي،المفدال نفسااااااااي أنضااااااااً

من طره واحد، وتشااااااااجيع القطاع  والرفاايةهذه القضااااااااانا خًطا معقًدا يدعم التشااااااااريع االجتماعي تجاه 
 .(2013)اتمور،  اآلخر الطرهال اا من 

حتى انت ااات  1959الحزب الوطني الديني ضمن قائمة مستقلة في انت ااات الكنيست الرااعة تنافس 
ت وه من عدم عبور  برز 2006استعدادًا ل نت ااات السااعة عشرة  ،2003الكنيست السادسة عشرة 

ضااااااامن  وك هما تنافس الوطني،اندمج الحزب الديني القومي مع االتحاد  لذلك الحسااااااام،الحزب نسااااااابة 
في نهانة عام و  الديني.منها ث ثة فقط لممءلي الحزب الوطني  مقاعد،قائمة مشاااااااااااااتركة فازت بتساااااااااااااعة 

جميع األحزاب كجزء من التحرك لتوحيد  التطوعي،ب لصااااااالح الحل صااااااوتت مؤسااااااسااااااات الحز  2008
القومي  تنافس الحزب ،2009وفي انت ااات عام  الجهد،هذا  في تفشاااااااال اإال أنه ،الدينية الصااااااااهيونية

 .(2006)نعمة فريدمان،  البيت اليهودي ااسمالديني 
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 (2 رقم )الشفل

 :الخرداليم"/"تاكومان ون التوراتيوالوطنين والمتدين 2.2.2

يءار نقاش حول اسمها و  ،"إسرائيل"في  الصهيونية الدينية /مجموعة فرعية تتبع الجمهور القومي الديني
وتتمتع ا صااااااااااااااائص محافظة ومراعاة دينية أاءر من اقية  ، (2018)نتنياهو و شاااااااااااااااايد،  وحدودها
ُنعر  ه  الدينية.القومية لى إ  منها  ،المتشاددة دينياً  الحريدنةفهي أقرب لجماعات ، القومي الدينيالجمهور 
أرض إسارائيل "ويشاعرون االتزام ديني تجاه قضاية  ،ن و جموعة أنفساهم ا نهم صاهاينة متحمساأعضااء الم

لجمهور عفس او  ،بهم ليصااااااااااانفوا مع تيار الصاااااااااااهيونية الدينية التصاااااااااااقتالتي  وهي الصااااااااااافة ،"الكبر  
ومع قرب "ال رداليم" ، فيها واالستيطان ”أرض إسرائيل“الذي ال تعنيي كءيرًا مس لة  األرثواكسي المتدين

 المتطره. الحريدي ون أنفسهم جزًءا من المجتمع األرثواكسيدنهم ال نعإ الإمن سلوك الحريدنم الديني 
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أواخر  "بني عفيفا"من المعارضاااااين لهذا االتجاه في حركة الشاااااباب  الوطنيين الحريدنممد مصاااااطلح اعتُ 
ما كانوا عليي من  أخف حدة لوصاااااف، كمصاااااطلح 1988 ءمانينيات من القرن الماضااااايسااااانوات الااااااااااااااااااا

 اتيتسااااعينفي من أجزاء من الصااااهيونية الدينية  سااااريعااالساااام توجهات أرثواكسااااية دينية. وقد تم تبني 
 عليهم اساااااامالعديد من هؤالء المعروفين بهذا االساااااام يرفضااااااوني ويفضاااااالون أن نطلق و  ،القرن الماضااااااي

 .(2011)هوبيرمان،  أو المجتمع العقائدي التوراتيين

 ،لقوميين المتدينينلمشاااابهة  ياعض خصاااائصااا، لكن حدود التيار األرثواكساااي الوطني واضاااحةال تبدو 
وينعفس هذا  ،ال صاااااااائص األخر  إلى حد كبير خصاااااااائص الجمهور األرثواكساااااااي المتشااااااادد وتشااااااابي

 على حساب الدراسات العلمانية. السنين،لت ايد على أهمية دراسة التوراة المفءفة على مر اا

قوانين الحشمة أاءر االلتزام ا ،ماااو حزب تالممءل ا الوطنيومن السمات األخر  للجمهور األرثواكسي 
منها الفصاااااااااااااال بين األوالد  أمور،في جملة  هذا،وينعفس  ،مما هو معتاد لد  الجمهور القومي الديني

 المنفصااااااالة االحتفاالتإجراء و  االبتدائية،الشاااااااباب من سااااااان المدرساااااااة  أنشاااااااطةوالبنات في التعليم وفي 
(Liebman, 1997, pp. 58-59). 

وليس  الديني،م اس الرجل األرثواكس الوطني تشااابي إلى حد كبير ما هو معتاد في التيار الصاااهيوني 
 ،"_ الشااااااااريعةاله خاه"اااللتزام الديني تجاه  ،األرثواكسااااااااي الحريدي، ويتميز الجمهور الحريدي القومي

 مقارنة االجمهور القومي الديني األاءر ليبرالية.

الكبر  ويعارضاااااااون الت لي عن السااااااالطة  "أرض إسااااااارائيل"فكرة  كسااألرثو يتبنى القوميون  ساااااااياسااااااايًا،
وإقامة دولة  ،معظمهم يرون الصاااااااااهيونيةو خاصاااااااااة الضااااااااافة الغربية ومرتفعات الجوالن.  فيها، ةاليهودن

وابني  ،(كوك يتسااااااااحاكأبراهام )في ضااااااااوء تعاليم الحاخام  ،ال  او بدانة نمو فكرة الفداء  ”إساااااااارائيل“
على أنها تعبيرات عن  (67حزيران )وحرب  ”إسااااااااارائيل“قيام لوينظرون  ،(كوكيهودا )الحاخام تسااااااااافي 
 الااذي ساااااااااااااايبني الهيفال الم لص اليهودي يحشااااااااااااااالم سااااااااااااااينتهي امجيءالااذي  اليهودي،تحقيق الفااداء 

(Liebman, 1997, pp. 100-115). 

 أبراهام) الحاخاموكذلك  ،الوطنياألاءر نفواًا في الجمهور األرثواكسااااااااااااااي  (تساااااااااااااافي تاو)الحاخام  د  عأ نُ 
الذي قاد على مدار جيل كامل  ،"إلسااااااارائيل"والحاخام األابر  (رابامركاز ه)رئيس مدرساااااااة  ،(شاااااااابيرا

 الصهيونية الدينية.
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 :االتحاد الوطني 2.2.3

كقائمة مشتركة لء ثة  ةعشر  ةقبل انت ااات الكنيست ال امس 1999االتحاد الوطني عام حزب ت سس 
 . (2018)للدنمقراطية،  تااوما وموليدت وحيروت :نية صغيرةيأحزاب نم

 فقط،عندما أصاااااااااابح من الواضااااااااااح أن القائمة فازت ا ربعة مقاعد و  بيغن،على رأس القائمة بيني وقف 
 الك،مع و  الكتلة،انساااااااااحبت حيروت من ثم  ،ولم ن خذ مفاني كعضاااااااااو في الكنيسااااااااات ،أعلن اساااااااااتقالتي
قائمة ابهذا االندماج نضاااااج التعاون بين االتحاد الوطني وإسااااارائيل بيتنا و  ،نابيت ئيلاسااااار إانضااااامت إليها 

 ناسرائيل بيتإانسحبت  م، ث(2018)نتنياهو و شاايد،  (2003) 16مشتركة في انت ااات الكنيست الاااااا 
(، تنافس االتحاد 2006) ةعشر  ةانت ااات الكنيست السااع وفي ،المشتركةمن القائمة  2005في عام 

 ةالءامن ل نت ااات، اسااااااااااتعدادًا 2009الوطني اقائمة مشااااااااااتركة مع حزب الديني القومي "المفدال" عام 
وبقي في االتحاد  ،2012نهانة عام انهارت  لكن القائمة ،، كانت هناك محاولة لتعزيز الشااااااارااةةعشااااااار 

وتنافساااااااااااااوا معي في إطار قائمة مشاااااااااااااتركة في  ،لبيت اليهوديلتااوما، الذين انضاااااااااااااموا  والوطني ممءل
 .(2008)فولف،  2015و ،2013انت ااات عام 

ليس دينيًا احفم  يرغم أنو  ،نقع حزب االتحاد الوطني على الجانب األنمن من ال ريطة السااااااااااااااياسااااااااااااااية
 ستهده في المقام األول الناخبين المتدينينن ووه متدينين،ش اا غير أأطاره إ  ترشح في فقد التعريف، 
تعزيز التربياااة اليهودناااة في المااادارس، وتعزيز الهوياااة اليهودناااة والطاااااع لويهاااده  ،"ال رداليم" القوميين

ويدعو  ،دعم مشاااااااريع االسااااااتيطان في الضاااااافة الغربيةيو ساااااا مة للب د، العتقد امبدأ يو  ،اليهودي للدولة
 وتشجيع المبادرة ال اصة. ،تحرير االقتصادلويدعو  األمنية،سياسة حازمة االقضانا ل

مع التركيز على  ،الكبر   ”أرض إسااااااااااارائيل“يلتزم االتحاد الوطني بتعزيز االساااااااااااتيطان في جميع أنحاء 
 كما ،والشااااعب اليهودي إلى األبد "إلساااارائيل"عاصاااامة  ااعتبارها ،لقدستعزيز االسااااتيطان اليهودي في ا

غير  بزعم أنهاوهدم المنازل العربية  ،طالب الحزب بنقل الساااااااااااااافارة األمريفية من تل أبيب إلى القدس
 .(2012)فوليك،  قانونية

خطة االنفصال في قطاع  وعارض، الضفة الغربيةيدعم االتحاد الوطني تعزيز االستيطان اليهودي في 
والتطبيق الكامل للقانون والسااااايادة اإلسااااارائيلية  ،"نشاااااع"ضااااام المساااااتوطنات اإلسااااارائيلية في لودعا  ،غزة

 ودعم تحويل مركز جامعة أرييل في شمال الضفة إلى جامعة. عليها،



  54 
 

يز على مرتفعااات الجوالن والنقااب مع الترك الماادن،الواقعااة خااارج  األحياااءياادعم االتحاااد الوطني تطوير 
نقاال البنيااة التحتيااة و وتعزيز االسااااااااااااااتيطااان في هااذه المناااطق من خ ل تطوير فرا العماال.  ،والجلياال

 يدعمو الحواضار، بناء البنية التحتية للنقل والوصاول الساريع إلى و ليها؛ إالعسافرية والزراعية والصاناعية 
 .(Schneerson, 1982) االتحاد الوطني إنشاء جامعة في الجليل

ويطاااالاااب اااا ن تشاااااااااااااامااال جميع  ،تناااازل عن أي جزء من مرتفعاااات الجوالنالنعاااارض االتحااااد الوطني 
مرتفعات الجوالن تحت الساايادة اإلساارائيلية احفم الواقع  اقاء _خاصااة مع سااوريا _االتفاقيات المسااتقبلية

ن، لكن وبما أن نتنياهو اسااااااتطاع انتزاع اعتراه من اإلدارة األمريفية االساااااايادة اإلساااااارائيلية على القانو و 
أن اعتراه اإلدارة  ر، فقد سااااااااااااااقط هذا الشاااااااااااااارط من قاموس الحزب تلقائيًا ااعتبا2019الجوالن عام 

مب اسيادة إسرائيل على الجوالن جاء من جانب واحد ودون مشاورة الطره االخر برئاسة ترا ةاألمريفي
 انتهت فرصة المفاوضات مع سوريا ا صوا هذا الملف.  يالمتمءل اسوريا وبالتال

وشمال الضفة  (غوش قطيف) شدد االتحاد الوطني على إعادة ت هيل االنفصال،في أعقاب تنفيذ خطة 
وزعم أن األشاا اا الذين تم إج ؤهم تم الت لي عنهم  ،التي تم إخ ؤها وتقدنم المساااعدة للمسااتوطنات

 . (2012)فوليك،  من الحفومة وسلطة فك االرتباط

 :الييت اليهودي 2.2.4

)نتنياهو و شاااايد،  مع الصااهيونية الدينية واليمين السااياسااي اتلة صااهيونية في الكنيساات مرتبطة أساااساااً 
قومي  متدين وهو حزب صااااااااااااااهيوني يهودي ،"المفدال"القومي هو اسااااااااااااااتمرار للحزب الديني و . (2018
 .(2008)الكنيست ل' ،  إسرائيلي
ل تحاد الوطني المفدال من أجل  كاسااااتمرار، 2006عام  17ال على هامش الكنيساااات  حزبت سااااس ال

لحزب نميني ديني تقليدي ا والمفدال( ،تااوماو )موليدت،  منضاااااااااااااوية في إطار الحزبالتوحيد األطراه 
مة البيت اليهودي ، والذي مءل قائ(دانيال هيرشاااااافوفيتز)الحاخام البروفيسااااااور  يووقف على رأساااااا ،واحد

فقد للكنيست  19ال  ل نت اااتاستعدادًا و  ،المفدال الجديد أو البيت اليهودي سماالقائمة الرئيسة تحت 
)اتلة الليفود،  وماااالجديد "االتحاد الوطني ت ااسمهامرة أخر  لحزب البيت اليهودي  (ومااات)انضمت 
وهي المرة األولى التي  (نفتاااالي بينيااات) القاااائماااةوقف على رأس  الحزب،من أجااال توحياااد و ، (2009

 نصبح فيها الرئيس الجديد للحزب الوطني الديني.
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في و  ،(2016)تساا ر،  اً مقعد 12فاز الحزب باااااااااااااااا  ،2013عام  ،19 ااااااااااااااااالفي االنت ااات البرلمانية  
لكنها حصااااالت على أهم  مقاعد، 8 وحصااااالت علىضاااااعفت القائمة  2015عام  20الاااااااااااااااااااا  نت اااتالا

)ازوالي، وموران؛ وبلومنتاااال،  الزراعاااة، العااادل ،وهي وزارات؛ التعليم ،فيهااااالتي كاااانااات تحلم  الوزارات
جلبت و  ،”إساااااااااااااارائيل“وهذا إنجاز مفنها الحقًا من تغيير النظم التعليمية المعتادة في  ،(2015وايتي، 

تغيير تركيبة المحاام لصااااالح الجنا  اليميني و  ،خاصااااة من الجماعات اليسااااارية ،االنتقاداتالكءير من 
وزيرة القضاااااء االتطاول على المحفمة  (شاااااايد أييلت)حد اتهام لى إ   ،االنتقاداتلم نساااالم من  ،المحافظ
والتي ات ذت قرارات خاصة  ،(رئيلأوري )أة التي رأسها الزراع وزارةوكذلك  ،نهاء الدنمقراطيةإأ و  ،العليا

على  كءيرا ”إسااااااارائيل“ العتمادفشااااااال تطبيقها الحقًا و  ،يتعلق اشاااااااراء المنتجات الزراعية ضاااااااد تركيا اما
 المستوردات الزراعية التركية. 

من حزب البيت  االنسااااحابعن  (شااااولي موعالم)برفقة  (شاااااايدو  بينيت)أعلن  2018دنساااامبر  29في 
اعد ، (2019)زكين،  (بينيت) بزعامة. "اليمين الجديد"سم امن أجل ت سيس حزب جديد تحت  اليهودي

من لجنة مركز حزب البيت  (رافي بيريتس)تم انت اب كبير الحاخامات الساااااااااابق الحاخام  االنساااااااااحاب،
)ميراب  نحو تطره الحزب جاادياادة حلقااة بيرتس،واعتبر اختيااار  ،عن )بينياات(  ً يزعيمااًا بااد اليهودي
 اليهودنة،في الصهيونية  المتطرهالجنا   "يهوديتعوتسماه "لى إ   االنضماممحاولتي ل، (2019اوهين، 

 .(آري بين  لياومي  جبير، وبن تماريا، مارزيلااروخ )يتزعمي و 
دينية  ويحافظ على أيديولوجية صهيونية الدينية،على األحزاب الصهيونية البيت اليهودي" "حزب نعتمد 

على رأس  ”إسااارائيل“لكني قرر وضاااع التعليم في  ؛المساااتوطناتيدعم و  ،ويدعم مواقف اليمين الساااياساااي
لذلك كان من أابر  ،”سااااااااااارائيلإل“يعتزم تعزيز الصاااااااااااورة اليهودنة ، و ني في أزمة كبيرةإل أولوياتي،قائمة 

 الداعمين لسن قانون القومية المءير للجدل. 
 _(أوري أورباخ) من وانت ااي لرئاسة البيت اليهودي، وبمشاركة نشطة جداً  (نفتالي بينيت)مع انضمام 

وزيًرا لكبار السن وعضًوا في الكنيست نيااة عن والذي كان ( 2015فبراير  16، 1960مارس  28)
قبل مسيرتي السياسية، كان مشهوًرا كفاتب وصحفي وكاتب مقال دوري ساخر،  ،حزب البيت اليهودي

ر الحزب طبيعتي من حزب غي  _ (2010)زغرااا، ومن الصحفيين البارزين في الجمهور الديني الوطني 
الجمهور في  وكلتوجي لجميع القطاعات  ،لى حزب عام وطنيإطائفي يتبع الصهيونية الدينية 

 ،لأرض إسرائي" :األيديولوجية اليمينية على أساس الصهيونية الدينية وث ثية لقمن منط ”إسرائيل“
إدراج المرشحين وجر   ،يتم تغيير برنامج التغيير،كجزء من هذا و  "توراة إسرائيل ،شعب إسرائيل

 .(2014)زراحياه،  العلمانيين في صفوفي
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نعارض ومع الك  ،(1948)المؤقتة،  اات نظام دنمقراطي يهودنة،دولة  ”إسااااااااااااارائيل“في نظر الحزب، 
لكني يدعم الحقوق المتساااااااااوية ألفراد األقليات في رو  إع ن  ،البيت اليهودي فكرة دولة جميع مواطنيها

 االستق ل.
تعزيز و الصااااااااهيوني،  يؤكد الحزب على القيم اليهودنة والصااااااااهيونية وتعزيزها من خ ل التعليم اليهودي

 هذامن العصااور القدنمة إلى األنام األولى للصااهيونية وحتى يومنا  ”إساارائيل“دروس التاريخ حول تراث 
أحدث  ،منصاااااااب وزير التعليم ىعندما تول (نفتالي بينيت)ما جساااااااده حقيقة واقعة ك ،(07)شاااااااومبليفي، 

 انق اًا في هذا المجال.
توفير الفرا و  ،مع حسااااااااساااااااية اجتماعية اً حر  اً اقتصااااااااديدعم البيت اليهودي  االقتصاااااااادنة،من الناحية 

سواء من كبار رجال األعمال واللجان العمالية ، التنافسية، وكسر االحتكاراتاالقتصادنة، وتعزيز القدرة 
 وت فيضات ضريبية للطبقة المتوسطة.  ،الكبر  

 ال نستطيعون إعالة أنفسهم ومنالضعيفة،  الطبقاتتوفير شبفة أمان للحياة افرامة لتلك  نطالب الحزب
يعتقد أن عدم المسااااواة االجتماعية ال نمفن تصاااحيحها إال و . (2015نفتالي بينيت، )بينيت، نواة خطة 

 من خ ل تكافؤ الفرا في التعليم.

ويعفس رأي األقلية اليسااارية التي ال تعفس  ،غير متوازن  ”إساارائيل“النظام القانوني في  ير  الحزب أن
 ،نالعليا ومفتب المدعي العام للدولة متداخ المحفمة  كما أنحجم الرأي العام في األماان العامة، 

)بينيت، درس في االقتصااااااااد،  الوضاااااااعتغيير هذا  الحزب علىعمل و ، ال اصاااااااة ان مشااااااااريعهماويحقق
2018). 

ويسااااايطر عليها رجال اإلع م والصاااااحفيون  ،ليسااااات متوازنة ا نهاوساااااائل اإلع م اليهودنة  يتهم الحزب
)بينيت،  .سيعمل على تغيير هذا الوضعو  ،نمس حرية التعبير في الب د ،هذا وضع مشوهو  ،اليساريون 

 .(2015نواة خطة نفتالي بينيت، 

البيت اليهودي قيام دولة  ، نعارضالصاااااااراع العربي اإلسااااااارائيلي ومساااااااتقبل الضااااااافة الغربيةا صاااااااوا 
وم سااااااااة  ،"رهاب الفلساااااااطينياإل"لنمو  ومجااًل  ،لألمن شااااااافل تهديداً ت ألنهافلساااااااطينية غرب نهر األردن 

 مليونيمع أاءر من  ”إساااارائيل“ن ضاااام الضاااافة الغربية إلى أني نعتقد فإومع الك،  ،”إساااارائيل“لمصااااالح 
، االسااااتيطانيةضاااام الكتل لويدعو  ها،مواطن عربي نشاااافل خطرًا على األغلبية اليهودنة والدنموغرافية في
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من غزة، أو  واعتبارها جزء ،طاء الكتل الفلسطينية صفة الحفم الذاتيإعواألراضي التي نعتبرها فارغة، و 
 .(2019)شاايد،  .ضمها الى األردن

ليساااااوا مهتمين  همألن ؛الجيل الحالي خ لأن الحل السااااالمي مع الفلساااااطينيين غير ممفن  الحزبنعتقد 
وتعني  ،يدعم خطة التهدئة لنفتالي بينيت فهوولذلك،  ،”إساااااااارائيل“وال يزالون نحاولون تدمير  ؛االساااااااا م

، وترك الوضاااع ”إسااارائيل“مع المساااتوطنات والمساااتوطنين اليهود في الضااافة الغربية إلى  Cضااام منطقة 
)بينيت،  .اإلساااارائيليجيش المع الساااايطرة األمنية من  Bو Aالحفم الذاتي الفلسااااطيني  ألراضاااايالحالي 

 .(2012خطة نفتالي بينيت للتهدئة، 

والتحريض والادعااو   ةالقاانونيا للم حقااتجيش اإلساااااااااااااارائيلي أصاااااااااااااابح هادفاًا الأن جنود  الحزبنعتقاد 
نعمل  وهو ،  أخر وحركات نساار  ”إسارائيل“القضاائية الدولية التي بدأتها منظمات اليساار المتطره في 

 "إلساااااااااااااارائيل"لمنظمات المناهضااااااااااااااة لتمرير القانون لوقف تدفق األموال على مفافحة هذه الحركات و 
 .(2015)اليهودي، 

 :اليمين الجديد 2.2.5
نافس ألول مرة في انت ااات الكنيسااااااااااااااات الحادنة  ؛داتيلوني" " ليبراليحزب نميني صااااااااااااااهيوني قومي 

بينيت أعلن  ،(2019مبادي حزب اليمين الجديد،  -)بينيت و شااااااااايد، حزب اليمين الجديد والعشااااااارين
عن شرااة بين  الجديدوأعلن  ،تركا حزب البيت اليهوديو  ،2018دنسمبر  29في  يعن ت سيسشاايد و 

 تهماي اقي على حالي رغم محاولتحقيقي في البيت اليهودي الذ اعيلم نستط لتحقيق ما والدينية،العلمانية 
لحصااااااااد مزيد من األصااااااااوات تؤهلهما للبقاء في  هماوهي محاولة من عليي،إضاااااااافاء الصاااااااابغة العلمانية 

ي البقاء ضااااااامن الطاقم الذي نقود " كونهما نطمعان ف القادم،ت ه الحفومي اليميني ئثم اال ،الكنيسااااااات
 .(2018)أزوالي،  .”إسرائيل“

 21أُعلن عن حل الكنيست العشرين وتقدنم موعد االنت ااات التشريعية الااااااااااااااا  2018في نهانة دنسمبر 
وإنشاااااء حزب جديد،  ،ترك البيت اليهودي (بينيت وشاااااايد)وبعد أنام قليلة، أعلن  ،2019أبريل  9ليوم 
 ،رئيس الوزراء نتنياااهو فهم أن الصااااااااااااااهيونيااة الاادينيااة تجلس في جيبااي .التاا ثيرفي  همقوت وافقااد ألنهم

ا ني حزب عن اعض مبادئ الحزب:  شاااااااااااااااايد وبنيتأعلن  (2018)ااروخ  ' ، . "ذهبون معي دائماً تو 
شااااااارااة بين و ن، حزب نميني بي    وأني إسااااااارائيل،لشاااااااعب  ”أرض إسااااااارائيل“أن و  الصاااااااهيونية،ينتمي الى 
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)بينيت، اقتصاااد حر اضاامانات متبادلة  ويدعوا الى ،ومعارض إلقامة دولة فلسااطينية والدينية،العلمانية 
 (2018درس في االقتصاد، 

 إليهماوتنضااااام  ،أنها ساااااتغادر البيت اليهودي (شاااااولي معلم)أعلنت عضاااااو الكنيسااااات  نفساااااي،في الوقت 
 .(2018)شابيرا ر' ،  الء ثة عن حزب البيت اليهودي في الكنيست انفصل وهفذا (2018)فيستون، 

يتبناااهااا الحزب كتبهااا بينياات على حساااااااااااااااااااي ال اااا على الفيس بوك وكاااناات المواقف والمبااادئ التي 
 (2019)فيليك،  :االتالي

نؤمن االحرية  ،نؤمن ااالقتصااااااااد الحر والليبرالي ،لن تكون هناك دولة فلساااااااطينية ،لنا "أرض إسااااااارائيل"
 ،والشعب اليهودي فقط ،هي الدولة القومية للشعب اليهودي ”إسرائيل“ ،اإلنسانية والمسؤولية الش صية

)بينيت، رسااااالة خاصااااة من نفتالي بينيت،  ."لديها جميع الحقوق المدنية الكاملة ”إساااارائيل“األقليات في 
 (2019، حزب اليمين الجديد، قائد المستقبل

نجب على القضااااة أن  ،دون إاراه  للدولة،ونريد الطااع اليهودي  اليهودنة،نحن نحب التقاليد "وأضااااه: 
ولم يتم اختيارهم من الناس  ،للسااااااااااااالطة الممنوحة لهم اموجب القانون  وأن نقوموا اعملهم وفقاً  نقضاااااااااااااوا،

 ،(2019خاصااااة من نفتالي بينيت، حزب اليمين الجديد، قائد المسااااتقبل، )بينيت، رسااااالة  "الب دلقيادة 
تعيق اعض تحركاتهم االسااااااااتيطانية  العليا، التيسااااااااعيهم إلحفام الساااااااايطرة على المحفمة لشااااااااارة إ وهذه

 واالحت لية ضد الفلسطينيين.
 األمر،لكن في حقيقة  الت ريب،وليس  ااالزدهار،ينبغي الساااما  للتكنولوجيا العالية نضااايف بينت أني  

في الوحدات القتالية  المقاتل،ضااااااااااااعاه الحافزية لد  الجيش فقد أد  إلقادم من قطاع الهاي تيك  ألني
لوحدات الربحية المسااااااااتقبلية في لوسااااااااعيهم بدأ ينصااااااااب افءافة على الذهاب  الحربة،التي تشاااااااافل رأس 

 والشاااك. والموساد،، 8200 :مءل ،وحدات التجسس السايبري 
)بينيت، رسالة  ،”إسرائيل“نجب إزالة التنظيم غير الضروري الذي ن نق الشركات في ب بينت أني وكت 

 .(2019خاصة من نفتالي بينيت، حزب اليمين الجديد، قائد المستقبل، 
شاااهور، من فترة ت سااايساااي الى الفترة التي تلت اإلع ن  3هذا الحزب لم نساااتمر طويً ، فقط مفث فترة 
وبعد الك تشااااتت  المقاعد،، والتي أعطتي صاااافر من 2019عن النتائج النهائية ل نت ااات اإلساااارائيلية 

ونفتالي بينت لم  الليفود،حزب  ،قادتي، فشااااااااايد تدرس إمفانية الدخول والعودة الى حضااااااان الحزب االم
 نقرر اعد في أي المرااب سيبحر. 
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 :"التالل "نوعر هجفعوت شباب 2.2.6

ااسااااااام  نشاااااااار إليها أحياناً  ،ال يوجد لها حدود واضاااااااحة تماًما اساااااااتيطانية،و  ،اجتماعية ،مجموعة ثقافية
 .(2011)اشفنازي آ' ،  "جفعوت"

في الضاااااااافة  ،المفتوحةالمناطق  أو المعزولة،أو المباني  ،الت ل في البؤر االسااااااااتيطانية شاااااااابابنعيش 
وتحت قيادة شاااا صاااايات الساااالطة المصاااارحة،  ،وغالبًا ما نقومون بذلك في إطار مجتمع محلي ،الغربية
وإطالة  الرأس،اإطالة الشعر على جانبي  ون وعادة ما يتميز  ،(إيتي زارو  ،مئير بيرتلرو  ران،آفري )مءل 
 كءير منهم نعملون في الرعي أو الزراعةو  ،ومعارضة المؤسسة اإلسرائيلية الكبيرة،والكيباه  الذقن،شعر 

 .(2014' , ت هيرمان)

وبعضااااهم ن تلف كءيًرا عن البعض  الشااااباب،د من مجموعات إلى عد (الت ل شااااباب)مصااااطلح نشااااير 
وهو لقب نطلق على فتيان الت ل كنانة عن ، "مالب دنو " ،التسااااااااااااااعيرة" /كجماعات "تدفيع الءمن ،اآلخر

 .(2012)وهيرشفوفيتش،  رعيهم الغنم، وحياتهم في البر، وتنقلهم عبر الجبال، ويعتبرون "بدو اليهود"

 اطريقالت ل من أبناء الجيل الءاني في المساااااااااتوطنات القدنمة الذين لحقوا  وشاااااااااااات شااااااااابابجزء من 
ألطر التعليمية الرساامية أو ل همينتمي اعضااو  ،آخرون من الشااباب المتدينين، من المدن الكبر  و اويهم. 

تكون هذه األطر اات  األحيانفي اعض و  ،الديني للدولةشاااااابي الرساااااامية أو البديلة ضاااااامن تيار التعليم 
 .(2011)اشفنازي آ' ،  .تقوم أنًضا بتنفيذ محتو  االستيطان الزراعيو  فقط،طبيعة ت هيلية 

تجمع  ،مستوطنات قطاع غزةمن اإلسرائيلي  االنسحاباعد  عدة تيارات فرعية الت ل من شبابيتكون 
ى عدد انقساااامت المجموعة إل الحقفي وقت و  ،"إساااارائيلضاااامن حركة "شااااباب من أجل أرض  هممعظم

نواة المدينة "وحركة  (موشاااااااااااااايي لفينغر)والحاخام  (دانيي  فانس)برئاسااااااااااااااة  "نحااله"من التيارات: حركة 
 .(2011)اشفنازي آ' ،  (مئير اارتلر)برئاسة  "العبرية

أنشطتها اشفل  "حركة "نحااله وحولت الت ل،توقفت أنشطة الحركتين عن البناء في رؤوس  منذ سنوات 
التي  (آري نساج)مءل حركة  أخر ،حركات  واانضم ينفسالوقت في و  ،إلى منظمة احتجاج عامة رئيس

جزء  ،(جينزبيرغ يتسحاك)وحركة "ديرخ حييم" تحت سلطة الحاخام  (أفراهام ساغرون )يرأسها الحاخام 
 أي حركة. لى إ  ال ينتمون  هممن
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وهو رداء داخلي تبرز  ،الم اسوارتداء "هتسااااايتساااااي"على  الكبيرة،الصاااااوفية  الكيباهالكءير منهم  يرتدي
اطريقة مسااتوحاة من زمن التوراة  ،مساار الغير والشااعر المجعد الطويل  ،من أساافلي خيوط طويلة ظاهرة

مما نقلل من استه ك  العضوية،زراعة ال ضراوات بالقيم ال ضراء،  هممعظمويتبنى  الءاني،أو الهيفل 
)اشااااااااااااافنازي آ' ،  .وبقايا الطعامأو إعادة تدوير الوجبات الساااااااااااااريعة  ،المنتجات اات الع مة التجارية

2011). 

هو  األرض،من أجل إرسااء الحقائق على  الغربية،خاصاة في الضافة  ،"إسارائيلأرض "اساتيطان نعتبر 
تسااريع و رادة هللا إل اً إنشاااء بؤر اسااتيطانية جديدة تحقيق ويمءل الت ل شاابابفي أيديولوجية  اً همم اً عنصاار 

 .(4500، صفحة 1971)تيدر،  .ال  ا

يطمحون لتطبيق السااااايادة اإلسااااارائيلية على الضااااافة و  ،فتيان الت ل مواقف نمينية رادنفالية عظممنحمل 
في  واوشاارك الغربية،بنشااطات معارضاة إلخ ء البؤر االساتيطانية في الضافة  اعضاهمويشاارك  الغربية

تعتقد مصااااادر في الحفومة اإلساااارائيلية وقوات األمن أن اعض و  ،االحتجاجات ضااااد خطة فك االرتباط
تاج م ير  /تدفيع القمن /الت ل نشاااركون في أنشااطة إجرامية احق الفلسااطينيين تساامى "التسااعيرة شااباب

 (1953)ديبورا، االعبرية". 

 :"نحااله"ة الحرتة االستيطاني 2.2.7

والسااايطرة على األراضاااي الفلساااطينية  االساااتيطانية،مركزيًا في إنشااااء البؤر  اً تلعب دور  اساااتيطانيةحركة 
اليد التنفيذنة لمشروع الصهيونية  دعكما تُ  النائية،واألراضي  الت ل،وخاصة رؤوس  الغربية،في الضفة 

 .(1980)بيجن و بورج، قانون الجمعيات،  ،األرضالدينية القائم على استيطان 

مع إقامة مواقع تتعامل و ، (فانس دانيي )والشااااااااباب من أجل حركة أرض إساااااااارائيل  حركة نحاالهتترأس 
 2008في دنسااامبر  ،وتنظيم أنشاااطة م تلفة لتعزيز السااايطرة اليهودنة على الضااافة الغربية ،اساااتيطانية

فانس من بين الشااا صااايات العامة القليلة في الضااافة الغربية الذين أقاموا حملة النضاااال من أجل  تاان
ورامات  عامي،ومن بين المواقع االسااااتيطانية التي أقامتها نحااله: شاااافوت  ،الساااافن اليهودي في ال ليل

األموال  ةوخاصااا ،نح هالتي تقدمها  المادنةلمسااااعدات إضاااافة ل ،وعوز إساااتر تسااايون،وعوز  ميغرون،
وخاصااااااااااااااة في عهد  ،تعمل عبر صاااااااااااااا تها بوزارة التعليمو  للحركة،فانس  دانيي التي ت تي من تبرعات 

 (2001)شاشون،  .نفتالي بينيت على توفير التعليم للبنين والبنات الذين نعيشون في البؤر االستيطانية
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وفق اسااااااااتط ع أجرتي  ،اسااااااااتيطانية جديدة في الضاااااااافة الغربيةبؤرة  34 أنشاااااااائت 2001منذ انت ااات 
معظم المواقع االسااتيطانية التي ، و تحت رعانة حركة نحااله ،(2001)شاااشااون،  "،منظمة "الساا م اآلن

المساااتوطنات القائمة، وبعضاااها نصااال مساااافة  أاءر منمتر أو  700 -200تقوم ببنائها تقع على اعد 
 . (2001)شاشون،  متر أو أاءر 2000

حضااار إاالساايطرة عليها و وتقوم ، اإغ قهاالتي نقوم الجيش  والمعساافراتحركة نحااله المناطق تسااتغل 
نون النواة لهذه التجمعات الت ل الذين نفو    شاااابابإلقامة  ؛مواشااااي ومعدات خفيفة لبناء بيوت متواضااااعة

 االستيطانية. 

التي تعلن فيها  الفترات هياإلساااااااارائيلية، الحفومة قبل هذه الحركة من فيها سااااااااتغل تُ  الفترات التيأاءر 
وفي  الت ل،هذه المجموعات للسيطرة على  اإرسالحيث تقوم  الغربية،عن وقف االستيطان في الضفة 

كما حدث  لها،بناء  مناقصاااات وت صااايص ،تقوم وقت االنت ااات اشااارعنة هذه المساااتوطنات قبلالمسااات
مستوطنة عمي  :مءل ،ابتةنها مستوطنات ثمقيمت بداًل أثم  ،خليتأحيث  ،وميجرون خ ء عمونا إعند 

 وهناك عمل جاد من قبل الحفومة على تعويض ميجرون امساااااااااااااان ثابتة ،عموناحاي التي بنيت بدل 
 .(2002)شرجاي، 

 :االستيطانيةمنظمة "اماناه"  2.2.8
 بهده تسااااااوية الضاااااافة الغربية وقطاع غزة 1979أنشاااااائت عام  ،"انمونيم وشغ“في حركة االسااااااتيطان 

 ،على إنشاااااااااااء مسااااااااااتوطنات جديدة وتعمل اشاااااااااافل رئيس ، (1980)بيجن و بورج، قانون الجمعيات، 
للمشاااااااااااااروعات  والحفوميوتوفير الدعم المالي  األراضاااااااااااااي،وشاااااااااااااراء  القائمة،وتطوير المساااااااااااااتوطنات 

 )زامبيش(المعروه بلقب يفر حاألمين العام للمنظمة والرجل المهيمن فيها هو زئيف  ،االسااااااااااااااتيطانية
 .(1978)أمناه، 

غزة سااقًا، من خ ل و المبادرات لبناء المستوطنات في الضفة  إلى "الماناه" أساس النشاط الرئيسنعود 
شاااااركة أخر  ، و واالساااااتءماروبنك التنمية  ،"البناءو  "التطويروشاااااركة  ،"بناؤو اار امناه"شاااااركتها الفرعية 

 وغيرالتي تعمل في مجال شراء العقارات في المناطق عبر طرق التفافية  "،تااعة لا "اماناه" هي "الوطن
 .(1978)أمناه،  تمرير عقود البيع والشراء المزورةلعن طريق عم ء تست دمهم الجمعية  شرعية،
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والت اد من تنفيذها وفق الشااااااااااااااروط  ،وإعداد خطط التسااااااااااااااوية ،على إقامة المسااااااااااااااتوطنات ،ماناهأتعمل 
وتستمر في متااعة  فيها،ين عبر إنشاء نواة المستوطن استيطانية،كما شاركت في إنشاء بؤر  ،السياسية

وتصاااااااابح قادرة على اإلدارة  ،بناء المسااااااااتوطنة الجديدةإامال حتى يتم  ،المسااااااااتوطنات التي تقوم ببنائها
وخاصة تطوير الحياة االجتماعية  ،دهم في م تلف المجاالتوتساع المستوطنين،الذاتية، وترافق اماناه 
 .(1419، صفحة 2003)بن نسرئيل،  .والتنظيمية واالقتصادنة

والحصول على  االستيعاب،في استيعاب المهاجرين من خ ل المساعدة في إعداد أطر  الحركة تساعد
وتعمل على توجيي الناس إلى االساااتيطان وزيادة الوعي  ،والرعانة االجتماعية وغيرها المالية،المسااااعدة 

 العام ا همية االستيطان في الضفة الغربية وغزة عن طريق اإلع م والدعانة والتسويق.

أاد على أهمية توسيع المستوطنات في الضفة و أحد قادة المستوطنين  رئيس المنظمة، (،)زامبيش نعتبر
ن نهتم بتحسااااااين أأنجب و"ة التي نجب أن نسااااااتءمر فيها أفضاااااال ما لدينا ها المهمة الرئيسااااااعد  و  الغربية،

إال أن  اإلنجازات،رغم أننا حققنا الكءير من  االساااااااااتيطان،ولكن ال ننساااااااااى للحظة تطور  ،نوعية الحياة
هااده مليون يهودي  ،نعتقااد أن هااذا ممفن حلم،هااذا ليس مجرد  ،المهمااة الكبيرة مااا زالاات غير ممتلئااة

وهاذا نعتماد على العمل  ،تماامااً ممفن  ،عاامااً  15خ ل عقاد من الزماان في الضاااااااااااااافاة الغربياة، خ ل 
 .(2017)حيفر،  ."المنجز

صاادنقي  شااارون،وصاال اروتي خ ل والنة و  ،إساارائيل“مرااز صاانع القرار في  منويعتبر زامبيش مقربًا 
شاااااااااهد مفتب ، و وأحياًنا أاءر األسااااااااابوع،ويجتمعان مرة في  ،على الهاتف كل يوميتحدثان  اكان ،المقرب

وكلها من رو  "صداقة  االلتفافية،اال رائط والمستوطنات، والبؤر االستيطانية، والطرق  اً شارون ازدحام
 .نفسي اإلقاء كلمة الرثاء يوم جنازتي شوعند وفاة شارون، طلب أوالده، أن نقوم زامبي ،زامبيش"

"أهميتي  ،وفي مفتب رئيس الوزراء ،أصاااااااااااااادقاء حيفر بت ثيره الكبير على ما نحدث في المناطقنفت ر 
نحصاااال على الميزانيات  المسااااتوطنات،في قيادة القوة الدافعة،  إنيسااااحق ليفي، إ حاساااامة"، نقول الوزير

، وهو اللوبي االسااااااااااتيطاني في المفاتب الحفومية، واليد في كل مسااااااااااتوطنة والمصااااااااااادقات،والموافقات 
 نساااااااتمع الجميع بهدوء" يتكلم،"عندما إني ا": محرر صاااااااحيفة "نكود ليتزور،ويقول يوري  ،نضااااااايف ليفي
 .(2002)ليبوبيتش، 
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شاامير في األعوام  قساحااوزيرًا لىسافان في حفومة  الءانيأصابح حيفر وشاارون صادنقين عندما كان 
شااارون اسااتشاااره ، و شااارك في اجتماعات وزارة اإلساافان التي تعاملت مع المسااتوطنات ،1992-1998

وحدة سااااااااافنية في المناطق خ ل  14،000ببناء  وقام اعدها ،حول كل القضاااااااااانا المتعلقة ااألراضاااااااااي
حوالي ربع البناء الجديد في جميع أنحاء الضاافة الغربية في أي  اإلساافان،الساانوات التي كان فيها وزير 

اعد  رابين اسااااحاقوفي ظل حفومة  ،نى في المناطقمب 6200كان هناك  1992في عام  ،الوقت الك
 مبنى 4210اقترب من رقم شااااااااااااااارون مع  1998في عام  نتنياهو،فقط  ،مبنى 980كان هناك  عام،

 .(2003)بن نسرئيل، 

 القدس،في  هاوتقع مفاتب لها،ين حيفر مديرًا ع حيث ،1990شركة "بناء اار اماناه" ت سست في فبراير 
)ليبوبيتش،  مئات القطع وحقوق البناء في العديد من المساااااااااتوطنات لهافإن  الشاااااااااركات،لمساااااااااجل  وفقاً 

2002). 

في تلمس التي تتعامل بها  الساارية ،والسااري هو العمل الهادئ  وزعيمهااماناه ة لد  أحد المبادئ الرئيساا
يها البيانات أن تعط، اماناهمن شركة بناء  Dun & Bradstreetجميع المجاالت. عندما طلبت شركة 

: إننا زامبيشوقال  ،اماناهرفضااات  اإلسااارائيلية،دراجها ضااامن تصااانيف الشاااركات إ  االقتصاااادنة من أجل 
تدير  السرية،تحت ستار  ،(2002)ليبوبيتش،  وال نريد أن ندخل في التصنيف العالمي" خاصة،شركة 

 .توسيع المستوطناتلأمناه قائمة طويلة من األعمال اإلبداعية التي تهده 

  :اإلعداد المسيق في المدارس الدينية تهيئة لدخول الجيش 2.3

حدث  سااااايناء،الحركات الدينية الصاااااهيونية في وقف إخ ء مساااااتوطنات  وأتباعاعد فشااااال المساااااتوطنين 
حدات القتالية و ال ق الوطنيين الدينيين ل ن راط فيحيث حصااااااااالت زيادة في تدف ،هاتطور مهم في تفكير 

. وفي نهانة الءمانينات بدأت مدارس تمهيدنة تحضاايرية توراتية ما قبل "لجيش الدفاع اإلساارائيلي"التااعة 
لل دمة الكاملة في من الناحية الروحية تؤهل المتدينين الوطنيين و  واالنتشااااااااااااااار،العساااااااااااااافرية االظهور 

اء اعد عدم قدرة هذا القرار جو  اإلمفان،في تقدنم ال دمة قدر  امهسااااااااااااااعلى اإل وتشااااااااااااااجعهم ،الجيش
 ورفض اإلخ ء. العسفرية،برفض األوامر  والجنودقناع قادة الجيش إالمستوطنين على 

بني ) تمهيدنة،أسااااااس أول مدرسااااااة و  ،لهذه المدارس التمهيدنةالروحي األب  هو سااااااادان،الحاخام إيلي  
،، صااااافحة 2009)شااااافارتس د.، الصاااااهيونية الدينية وفكرة الرجل الجديد،  "يعالي"في مساااااتوطنة  (دافيد
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من المدارس النظامية، المدمجة في مسااار مفون من خمس ساانوات من  مجموعةتم ت ساايس  ثم ،(154
ازدادت نسبة الجنود المتدينين من  اإلجراءات،وعلى إثر هذه  ،ال دمة القتالية القصيرة مع دراسة التوراة 

وأصاابحت ال دمة  اإلساارائيلي،اوي األصااول الدينية الوطنية الذين ن دمون في الوحدات القتالية للجيش 
 .ة مفوًنا ت سيسًيا في الش صية الروحية واالجتماعية للشباب الصهيوني الدينيالعسفري

 :ما قيل العسكرية التحةيريةاألكاديميات الدينية  2.3.1

وال نساااااتطيع أحد التهرب  ،ألي شااااااب االغ من الدخول فييمني ال مفر  اً الجيش في "إسااااارائيل" خيار  دعنُ 
حتى من هم خارج "الب د" ممن ليساااوا مواطنين  ،(2015)إسااارائيل  .، من ال دمة العسااافرية اإللزامية 

لتأدية الخدمة العسررركرية،  ”إسررررا يل“، حيث يجب على كل يهودي في العالم القدوم الى ”إسررررا يل“في 

 ومن ،لكنهم يهود ،لعدم وجود اويهم عندهم وهم يعرفون في "إسررررررررا يل" باسرررررررم "الجنود الوحيدون"
يتم تحويلهم  ،في صااااااااافوه الجيش االن راطأو لديهم ظروه خاصاااااااااة تمنعهم من  ،نعانون من عاهات

 .ينحتى المتدين ،وال نعفى من ال دمة أحد ،السجون  و مصلحةأأ ،ال دمة االجتماعية العامةلى إ  

والذين لهم هم  ،ارضااااي المتدينون حول إقرار قانون التجنيد الذي نع ،وهناك جدل اليوم بهذا ال صااااوا 
 ،التااعة للواء الناحل "نيتسح يهودا"ليوم هم يدخلون الجيش ضمن كتيبة لكن ا ،نضًا حصة في الجيشأ

رات التي تقف أمام الشاااااااااااااب المتدين اعد اال ي فإن زمن؛ لذلكن منذ و الوطنين و نضااااااااااااًا المتدينأأويدخلي 
، أو الدخول ضاااااااااااامن البرنامج تالي: إما التجنيد المنتظم للجيشإنهائي الصااااااااااااف الءاني عشاااااااااااار هي كال

 :(2015)إسرائيل  .،  ، أو المدرسة الدينية أو المدرسة العليالجيشل التحضيري ما قبل الدخول

)ملحق  ساانتينلى إ  التجنيد من ساانة أو ساانة ونصااف  تمفن   الشااباب من ت جيل أاادنمية ما قبل العساافرية

وت سااااااااااايس نفساااااااااااي قبل اندماجي في النظام  ،من أجل تعميق عالمي الروحي ،" معطيات حول التجنيد(1.3"
مع األغلبية المطلقة من  كاملة،ث ث ساااانوات  يتجند ثم ،العساااافري وتعقيداتها من جهة الجندي المتدين

معظمها تقدم المسااااااااااااااار  النوع،أاادنمية إعدادنة من هذا  20هناك  ،الحاالت الجاهزة للتجنيد كمقاتلين
 .(2017)للكنيست،  الدراسات العليا خ ل الفترة التحضيريةوبعضها نقدم مزيًجا من  أع ه،المذكور 

األاادنمية العساااافرية التحضاااايرية في القانون كإطار تعليمي م صااااص في المقام األول  ،”إساااارائيل“في 
تتمءل أهدافها في إعداد المتدربين لل دمة الكاملة في و  الجيش،لألشااااااااااااا اا المقدمين على التجنيد في 

)الكنيساااااااااااااات، قانون  والتوعية من أجل المشاااااااااااااااركة االجتماعية والمدنية. ،"جيش الدفاع اإلساااااااااااااارائيلي"
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لبرنامج التحضاااااااايري تؤجل لالشااااااااباب الذين ينضاااااااامون و  (2006األاادنميات العساااااااافرية التحضاااااااايرية، 
 اعد عام من اقية الشباب اآلخرين. (جيش الدفاع اإلسرائيليل)وينضمون  ،خدمتهم

، تم تنظيم 2008وفي عام  ،1988ت سااساات عام  ،"دافيدأبناء " تحضاايرية كانتاادنمية عساافرية أأول 
أاادنمية  52كان هناك  2015حتى عام  العسفري،نشاط هذه األاادنميات اقانون األاادنميات ما قبل 

 .(2017)الكنيست، بيانات حول التجنيد،  تحضيرية عسفرية

 لمن منفصااااال،للرجال أو النسااااااء اشااااافل  اً معد اً إطار  العسااااافري،البرنامج التحضااااايري الديني قبل نعتبر 
تدريبهم وت هيلهم عقليًا وجسدنًا لمدة  جلأ من الءانوية، المدارس الدينيةأو  الءانوية،ت رجوا من المدارس 

ة ت تي األاادنميات التحضاايرية الديني الديني،لت هيل لإضااافة  الجيش،لل دمة في  ؛ونصاافساانة أو ساانة 
و الشاااااة المتدينين مع العالم أالشااااب  اجتماعيؤدي فيي الذي وضاااع للما قبل العسااافرية لمنع الوصاااول 
 يؤدي لت ليهم عن المجتمع الديني.مما قد  ،العلماني في ال دمة العسفرية

رعانة األشاا اا الذين ساايفونون في مقدمة ل ،سااااقاً جانب ما اكر االتحضاايرية المدارس الدينية  هدهت
  .ضد أعدائها ”إسرائيل“في الحروب التي ت وضها  الجنود في الوحدات القتالية "ارأس الحربة"

برنامًجا تحضاايرًيا  30ومنها للصااهيونية الدينية  24 ساانوًيا،برنامًجا تحضاايرًيا  54يوجد  ”إساارائيل“في 
ا،  المجموع،في  ،للمتادينين الاذي يريادون االنادمااج في أطر م تلطاةو  والتقليادناة،للفئاات العلماانياة  عااماً
 األخيرة،تضااااااعف العدد في السااااانوات العشااااار  ،منتساااااب في البرامج التحضااااايرية 3500-4000هناك 

نصااااااااااااف الط ب ينتمون  ،زيادة عدد الط ب في البرامج التحضاااااااااااايرية العامةلويرجع الك أساااااااااااااسااااااااااااا 
 .(2017 )الكنيست، بيانات حول التجنيد، من الفتياتهم ونحو ربع لصهيونية الدينية،ل
 

  :تأثير الحاخامات على طالب المدارس العسكرية 2.3.2

األسااااااااااااااس لوجود كل المجتمع  الديني،المدارس الدينية" لد  الجمهور الصاااااااااااااهيوني  /اليشااااااااااااايفوتعد "ت
ألن هذه المجتمعات اليهودنة الصااااهيونية كانت  ؛(24، صاااافحة 2004)شاااافارتس،  "الدينيالصااااهيوني 

لى إ  أول ما قدم  ككو  يتسااااااااااااااحاكوأبراهام  ،وأيدولوجيتهمفكارهم أالتيار الدفيئة التي تلقى فيها أتباع هذا 
)إيرز،  "رابامركاز ه"ثم أصاابحت المدرسااة الدينية  نافا،أول مدرسااة دينية لي في مدينة أقام "فلسااطين" 

اليوم  لىإت سااااايساااااها  منذتزال  الو  ،التي أساااااساااااها ةهي المدرساااااة الرئيسااااا (19-18، الصااااافحات 2010
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ومنذ إقامة "إسرائيل" أسس كل تيار في  ،العاموفي اإلطار  ،دارس الدينية التااعة لهذا التيارممرجعية ال
 النحراه ةً ون هذه المدارس مانعدنع فهم ،حيث تعلموا وفًقا لطريقتي وتقاليده نشاااااااافا،مدارس  ”إساااااااارائيل“

 ومركز تعبئة للشباب قبل الدخول والتجنيد للجيش. الشباب،

وبدأ  للدراسااات الحاخامية والقضاااة الشاارعيين، معاهد إلى وتوسااعت،المدارس الدينية التي كبرت تحولت 
موشااااااااافيم وكيبوتسااااااااات ومسااااااااتوطنات  ،ات اا مفانهم فيهااومئات المعلمين  ،العشاااااااارات من الحاخامات

 ,Aran) ومعابد يهودنة اختاروا ألنفسااااااااااااااهم حاخامات خريجين من نظام المدرسااااااااااااااة الدينية ،مجتمعية
1986, p. 67). 

نية التي تحولت لمعاهد من خريجي المدارس الدي، وانيعُ  ممنعدد من القضاة في المحاام  هناك أنضاً  
 وتوسعت اقوتها الذاتية. ،زداد ت ثير المنظومة التوراتية الدينيةابذلك و  ،ت رج قضاة

واحدة من األعمال  والجيش اشااافل عام، العسااافرية،والمعاهد الدينية التحضااايرية ما قبل  الدورات،تعتبر 
في  ،لحفمالى إفي الصااعود والدخول رافعة كالصااهيونية الدينية  اي ساالكتهتال ل هتماموالمءيرة  ،األصاايلة

، لكن العفس كان هناك قلق من أن الدورات التحضااااااااايرية تتنال في المدارس الدينية العملية،بدانة هذه 
 .دارس الدينيةمفي ال اً ومرغوب اً اارز  اً ما حصل، فقد أصبحت األاادنميات ما قبل العسفرية عنصر 

 نعمل الحاخامات في هذه المدارس اجد إلقناع ط بهم امحاولة الدراسااة على األقل في المدرسااة الدينية
د من هؤالء ت التجربااة ناااجحااة، وتم تعبئااة عاادفي كءير من الحاااالت، كاااناا ،لبعض الوقاات العساااااااااااااافريااة

)اوهين أ.، بدانة  تعد الدورات التحضااااااايرية أاءر جاابية لهؤالء الط بو  ،وصاااااااعدوا افضااااااالها ،الط ب
ة اليهودنة في دولة إساااارائيل و ت ثيراتها تحقق حلمنا، سااااحق الصااااهيونية الدينية في النضااااال على الهوي

في  د االنتهاء من دراساتهم الءانويةيتم إدراج هؤالء الط ب فوًرا اع  (265، صفحة 1958المستقبلية، 
 تلك الدورات أو المعاهد ما قبل العسفرية.

المدارس  وهي ههسااااااادير،نشااااااايفوت "وتيرة التوساااااااع في  ،ماإلى حد  ظاهرة المعاهد التحضااااااايرية أوقفت
من أجل التهرب من ال دمة العساااااااااااااافرية، ولكن لم تقلل  اكسو األرثالتوراتية التي يتعلم فيها المتدينون 

سواء اسبب التحدنات  للشباب،من الطبيعي أن نفون البرنامج أقو  جذاًا ني إوهنا البد من القول . منها
 الموجزة والمركزة للقضانا الحالية.اسبب الدراسة  وأ نطرحها،العسفرية التي 
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والتقادم نحو القياادة، المادارس الادينياة ماا قبال العساااااااااااااافرياة مهماة تتمءال بتعزيز التطلع إلى النمو لاد   
صعبة اشفل  ، من وجهة نظر التيار، أصبحتهذه المهمةألن . لهذه المهمة لط ب المناسبينانتقاء او 

 . (Cohen A. a., 2000, p. 167) .لعلمانيةلخاا في ضوء الت ثير المتزايد 

الذين هم  (المؤمنين)الحاخامات، وغيرهم ممن نقودون مجتمع الصاااااااهيونية الدينية، وراءهم جيوش نقود 
 . دينيةالنفونون تحت سلطتهم المباشرة في المدارس  ممن ،تباع هذا التيارأمن  سيطرتهمتحت 

ت ثير الحاخامات على ت ميذهم عظيم تبين أن  ،هذه المساااااا لة تناولتفي اختبار االسااااااتط عات التي و 
 وما هو ممنوع في الحياة الدينية اليومية ،عندما يتعلق األمر االمسائل الشرعية البسيطة لما هو مسمو 

(Cohen A. , Political Partners: Relations between Religious and NonReligious 
in One Political Party, 1990, pp. 131-150)ق األمر االقرارات . وهو أقل افءير عندما يتعل

 الحياة.واختيار أسلوب ، أو الدولة ،مة المتعلقة اال دمة العسفريةهماألخ قية ال

 همميًا في حال تكلم أحدع إ  وت خذ اعدًا  ،خطيرة دعحاخامات في مءل هذا المجتمع تُ لكن تصريحات ال 
نفون فإن الحاخامات  ،االقضانا ال اصة االجيشعندما يتعلق األمر و  ،ممن نعدون أعمدة هذه المدارس

 همكما حدث عندما تحدث أحد ،وردود الفعل لما نصاارحون اي في المناقشااة العامة األعلىصااوت ال لهم
عن خدمة الفتيات الم تلطة مع الفتيان في سااااا   المدرعات، حيث أعقب الك موجة من ردود األفعال 

الدينية والسااياسااية )اوهين أ.، الع قات المتبادلة بين القيادة  ،التي شااغلت ألنام جميع قطاعات الشااعب
 .(459- 435، الصفحات 2001في األحزاب الدينية،  -والدين والدولة 

تباعهم، وخاصااااااااااااااة في المدارس الدينية ال بد من نظرة أاي نتعره على مد  ت ثير الحاخامات على 
وع قة الك  كدين،حول اليهودنة ؛ وحاخاماتهاوجهة نظر الصااااااااااااااهيونية الدينية موجزة واط ع على 

دين نساااااعى لتنظيم األحوال في نظرهم، اليهودنة تقبل ما نقولوني في أوسااااااط مريديهم، ف وكيفية االدولة،
هم الحاخامات.  لديهم،الناطقون الرساااااااميون المعتمدون و  .والدولة والجمهور، والجماعية، الشااااااا صاااااااية،

" التي تر  أن الحاخامات هم المفساااااااارون هلل هرمي الذي أقامتي الوصااااااااية الدينيةضاااااااامن التساااااااالساااااااال ال"
 ون يوجه همو المتدين، هي حجر الزاوية لعالم الشاااااااااا ص  ،الحاخامات /لذلك ساااااااااالطة الحفماء وكلماتي،

)اوهين أ.، االتفاقيات التي كساااااااااااارت االتفاقيات:  مة في حياتهمهموكذلك خياراتي ال ،ساااااااااااالوكهم اليومي
، (555-529، الصاااااااافحات 1997بين التوافقية والحساااااااام،  -ات في الع قات بين الدين والدولة التغير 



  68 
 

طاعة كلمات على المرء عندهم االلتزام ا يا أنأضاااااافنما  إااو  الدينية،لبعض التفساااااايرات  على األقل وفقاً 
وتلك المتعلقة االدولة، االساااااااااااتنتاج الحتمي  ،الحفماء والدوافع الدينية للحفم على كل من األمور الفردنة

نجب أن نفون  ما،أو لرفض أمر  الجيش،هو أني عندما يدعو حاخام أتباعي إلى عدم االنضاااااااااامام إلى 
 .، وهو ما يت وه مني اليسار اليومجميعلهذا األمر مقلقًا ل

تكشاااااف عن وجود  الحاخامات،فإن دراساااااة مساااااتمرة لموقف معظم الصاااااهاينة المتدينين تجاه  الك،ومع 
. إن اساااااااتط عات الرأي التي أجرتها الصاااااااهيونية الدينية على مد  السااااااانوات القليلة أسااااااااسااااااايةمفاايم 

الماضااااااية تكشااااااف أن ت ثير الحاخامات على هذا الجمهور أقل مما نمفن قبولي. فقد وجد مسااااااح معمق 
ال ينساااااااااااب أهمية  الصاااااااااااهيوني الدينيمن الجمهور  اً قراطية اإلسااااااااااارائيلي أن جزًءا كبير معهد الدنمأجراه 

. اساتط ع آخر أجرتي منظمة "بيت هيلل" أظهر والدبلوماسايةلألحفام الحاخامية في القضاانا الساياساية 
رين على الت ثير ٪( من أبناء الصاااااهيونية الدينية نعتقدون أن الحاخامات ليساااااوا قاد80أن أغلبية كبيرة )

٪( أن الحاخام يلعب دوًرا في تشاااااااااافيل 20على حياتهم الحديءة، وتقول أقلية صااااااااااغيرة نساااااااااابًيا )حوالي 
 Cohen A. , Changes in the Orthodox Camp and their Influence on the Deepening) "حياتهم

Religious-Secular Schism at the Outset of the Twenty-First Century, 2004, pp. 71-94). 

نجد أن الحاخامات لديهم ت ثير أقل  ،فإننا إاا نظرنا إلى الحياة نفسااها هفذا،وبما أن اسااتط عات الرأي 
ا تصااااادم بين األحفام "اله خاه" والقيم عهفيما يتعلق االمسااااائل التي يوجد ممن الت ثير المعلن. خاصااااة 

 مصالح األخر . أو ال

لذلك  يبدو أن ت ثير الحاخامات ضااااااااااائيل جًدا.، االساااااااااااتط عاتوفقًا لما تقدمي هذه  ،في اختبار النتائج
وقانون  ،ونشاااااااااط الجيش ،صاااااااادام وجهًا لوجي بين الحفم القاطع للحاخامات وعبر الساااااااانين، كان هناك

الجنود المتدينين عندما يتعلق  من األوامرالحاخامات إلى رفض دعا  أوساااااااااااااالومنذ اتفاقيات و  الدولة.
عال  من كبار  سااااااااامعت اصاااااااااوت. هذه الدعوات "أرض إسااااااااارائيل"مناطق من الموضاااااااااوع ا مر إخ ء 

خ ل االنفصاااااااال عن قطاع  ،(إلياهو شاااااااموئيل)من بينهم الحاخام  الدينية،الحاخامات في الصاااااااهيونية 
ال أن عددًا محدودًا من إدينين اعملية إج ء المساااااااااااتوطنين، الجنود المت اشاااااااااااتراكوعلى الرغم من  غزة،

 الجنود رفضوا األوامر.
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 ، وت ثير الحاخامات في هذا المجال،ويمفن تحديد ظاهرة مماثلة فيما يتعلق اال دمة العسااااااافرية للفتيات
ات تشاااااااااير الغالبية العظمى من الحاخامات الدينيين بوضاااااااااو  إلى أني نحظر على الفتيات المتدينحيث 

األنام التي  فيحتى  الكبر ،الموقف الرساااامي الم ضاااارم للحاخامية  هذا هو أنضاااااً و االلتحاق االجيش. 
  صهاينة.اان فيها حاخامات 

في العقد األخير كان هناك زيادة كبيرة في عدد الفتيات المتدينات اللواتي اخترن االنضااااااااامام  الك،ومع 
 إلى الجيش. 

على الرغم من أن الجيش اإلسااارائيلي يبقي على هذه البيانات الحسااااساااة المتعلقة بنسااابة تجنيد الفتيات و 
، إال أن األرقام التي تم نشاااااااااااارها تظهر أن حوالي ثلث الفتيات المتدينات سرررررررية إ لى حد مافي الجيش 

الوطني للجيش منذ  ٪ في التجنيد الديني250الحديث يدور عن زيادة بنسبة و  الجيش،يتجندن اليوم في 
)فريدمان ش'  لكن الفتيات يتدفقن على مركز االساااااتيعاب الك،. معظم الحاخامات نمنعون 2010عام 

 .(2018، من المهتم االحاخامات، 

 العليا،لى القمة في تعيينات الجيش للمناصااااااااب إ  فقد وصاااااااالت المرأة  المساااااااا لة،فيما يتعلق بهذه  وأخيًرا،
قلق أوهذا أمر  عين امرأة لقيادة ساااااااااااارب طائرات،مرة تُ  ألولو ، أصاااااااااااابح ملحوظاً  الجيشودمج المرأة في 

ن عملية دمج النساااء في الجيش ليساات جديدة. فقد خدمت النساااء في معظم الوحدات أأمع  الحاخامات،
وفي اعض األحيان خدمن في  الرجال،الرئيساااة إلى جانب  ومألن المناصاااب عديدة،العسااافرية لسااانوات 
 مقر القيادة العليا.

فإن دمج النساااااااااااااااء في الجيش يءير لد  الصااااااااااااااهيونية الدينية االفعل أساااااااااااااائلة معقدة تتعلق  الك،ومع  
لكن رغم صااارخات هؤالء الحاخامات، والحاالت المبلغ عنها التي حصااال فيها حاالت رفض  االه خاه،

 ،أنضااااً الجنود لألوامر، وعصااايان قادتهم، أو اختاروا عدم التجنيد اسااابب إشاااراك المرأة، عدد قليل. وهنا 
في  الذين هم على اساااتعداد وحماس للعمل المتدينين،لكن الشاااباب  الحاخامات،صاااراخ  من رغموعلى ال
 في الجيش. ااالن راطمستمرون  الجيش،

، امعنى هي الساااااااياساااااااة الدينية الحاخامات،وزن  حساااااااب البعض، ،السااااااااحة األخر  التي يتناقص فيها
. إاا مع األحزاب والتيارات األخر   وع قاتهااألمور السااياسااية التي تتعلق اسااياسااات األحزاب وبرامجها 

فااإن معظم  الحاااخااامااات،يتشااااااااااااااااور مع  كااان مرة على األقاال أنااي "المفاادال"أعلن الحزب القومي الااديني 
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ومعظم أعضاء حزبهم وسياسيين  ،(وشاايد بينيت،)السياسيين المتدينين قد ت لوا اليوم عن هذه النظرة: 
وقد ثبت الك  ات،الحاخامال يتحدثون في تصاااااااااريحاتهم عن أي مشااااااااااورات أجروها مع  آخرين،دينيين 

حول الشاااااااين جنسااااايًا ، (والياهوأفينر )عندما انتقد بينيت احدة التصاااااريحات التي أدلى بها الحاخامات 
 يزال الحااخااماات هم الجهاات الفااعلاة في ال. لكن ورغم الاك وتجنياد النسااااااااااااااااء في الوحادات الم تلطاة

 .(2018المهتم االحاخامات، )فريدمان ش' ، من  الساحة العامة

في العقد األخير قللت من قيمة وت ثير الحاخامات في أوساااط الصااهيونية  وقعت،االمقابل هناك قضااانا 
حول  (لون أموردخاي )شاااااافلت الشاااااافاو  التي قدمت ضااااااد الحاخام الدينية وخاصااااااة فئة الشااااااباب، فقد 

وكان  القومي،عميقة للجمهور الديني  صااااااادمةً  الروحيةأثناء اساااااااتغ لي سااااااالطتي في االعتداء الجنساااااااي 
وردود فعل المجتمع  معالجتها،طريقة و  فيها،حدثت والظروه  القضااااية،أساااااس هذه االتهامات في هذه 

 ،أثارت سااالسااالة من األسااائلة ا صاااوا العمليات التي تجري في الصاااهيونية الدينية الصاااهيوني،الديني 
صااااااااااعود وضااااااااااع الحاخامات هو من بين أبرزها وأاءرها وكان ين. وت ثيرها على حياة جميع اإلساااااااااارائيلي

والدكتورة راحيل شاااااااااااااابات بيت هالحمي ودرون يينون قدموا اعض النقاط  بيفار،أهمية. الدكتور أرييل 
 .(2010) فاار، شبات، و نانون،  تيار الصهيونية الدينية، التي شغلت حول هذه الفكرة

 ، والتياآلثار المترتبة على ارتفاع مفانة الحاخامات اليوم القضااااااااااااااية وغيرها، كشاااااااااااااافت عن مد هذه 
على المجتمع اإلسااااااارائيلي  ةوتؤثر مباشااااااار  ،تتجاوز إلى حد اعيد القطاع الديني االجتماعي الذي ت دمي

 سااااااااياسااااااااية،إن الوضااااااااع ال اا الذي توفره الصااااااااهيونية الدينية اليوم لحاخاميها ن لق تداعيات  افل.
حريدنم وغير و  علمانيين،و  دينين،مت: ”إساااااارائيل“وقانونية لجميع ساااااافان  وأخ قية، وأمنية، ودبلوماسااااااية،

اليهود. أحااد األمءلااة الكءيرة هو التاا ثير المتنااامي لهؤالء الحاااخااامااات على مفهوم الجنود المتاادينين من 
والقانون اإلساارائيلي والقانون  ،دنمقراطيةضااد قيم ال وغالباً  وأهدافي، (جيش الدفاع اإلساارائيلي)خ ل دور 

 .(2010) فاار، شبات، و نانون،  الدولي

وتءير  ،واالنفتا لى حد ما بنوع من الحرية إالتي تتمتع السااااااااحة اإلسااااااارائيلية على الحاخامات قوة  تؤثر
عيش فيها تيارات ت مسااااتقل،أساااائلة حول قضااااية دور الحاخام في بيئة حديءة تنظر إلى اإلنسااااان كفيان 

من  اً جزء ةعاماوالدين  ،ة اصااااااااااااااامن اليهود "اله خاة"  كءير  د عوال نأ  جنب،يهودنة متجاورة جنبًا إلى 
ولكن  المجتمع،هويتهم اليهودنة. لذا فإن مساااااااا لة وضااااااااع الحاخام ال تتعلق فقط اموقف الحاخامات في 

 .الممنوحة لهم وحتى ص حيتهم الدور،المؤه ت التي نجب أن توضع لهذا و  دورهم،طبيعة  أنضاً 
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وضعهم كسلطة عليا همت في تعزيز سأ للحاخامات،أن تراام الص حيات الممنوحة  (رييل بيفار)أير  
الذي نحتاج  الحالي،في المفهوم "نقول:  كفل،في المجتمع اإلسااااارائيلي  وأنضااااااً  ،في الصاااااهيونية الدينية
عالم و  للتوراة،سااااات دم الحاخام اليوم كمعلم كءير من القو  في يد شااااا ص واحد. نُ إلى اساااااتبدال، تتركز 

ال نطلب  ، حيثالقضااااةوفقيي نصااادر الفتاو . ا  ه  ،وساااياساااي ،وزعيم اجتماعي ،نفس، ومساااتشاااار
 .قراراتهم إبرازمن الحاخامات 

 الضروري،من  (2010) فاار، شبات، و نانون،  .كامنة في التوصيف بيفار،نعتقد حسبما  المشفلة، 
 talmid"  واساااااااااتبدالي بلقب "تلميذ اكي"" الحاخام "من قاموس الدرجات الدينية  إزالة عنوان نقول،اما 

chacham ."  ،يؤكد الدكتور بيفار على النهج الذي ينادي اإلغاء و  (2010) فاار، شااااااابات، و نانون
 يتناقض الحاخام االطبع، :الغير على أنهم عبيدلى إ  والتي تنظر  ،الساااايدوصااااف الحاخامات التي تعني 

النهج الحديث الذي ينظر إلى اإلنسان على أني كيان مستقل ال ن ضع للسلطة المطلقة ألي سلطة  مع
  اشرية.

في المجتمع الحديث ال توجد صااااااااااااا حيات دائمة ومطلقة، ت ضاااااااااااااع المرااز اات السااااااااااااالطة للمراجعة 
ك ال مركزية في السااالطات منت بون لفترات محددة، وهناالمناصاااب الأصاااحاب ومن ضااامنهم  المساااتمرة،

ألن هذا قد  ؛أو مؤسسة ،من أجل منع تركيز الكءير من السلطة في يد ش ص واحد ،وفصل السلطات
 .(2010) فاار، شبات، و نانون،  يؤدي إلى الفساد وإساءة است دام السلطة

ال ُينظر إلى الحاخامات اليوم ك شاااااااااااااا اا  التقليدي،وعلى عفس هذا الرأي  العملية،لكن من الناحية 
ال وجود لها لد  أي  ،ولكنهم يتمتعون اسااااااالطة روحية دينية البشااااااارية،نملكون المعرفة المهنية والحفمة 

فهم  آخر،ولكن معرفتي ت تي من مصااااااااادر  منهم،يعتقد الناس أن الحاخام نعلم أاءر و شااااااااا ص عادي. 
وأن عليهم  ،وأنها محدودة ،وأنها تمنح من اإلنساااااااااان إنساااااااااانية،نفقدون فهمهم ا ن سااااااااالطة الحاخام هي 
 وآرائهم.تحمل المسؤولية الش صية عن أفعالهم 

توجد نمااج للحاخامية الم تلفة جدًا عن حاخامات  ”إساااااااااااااارائيل“إلى أني في  (بيت هالحمي)تشااااااااااااااير 
نمفن أن  الحاخامات كأولئ إنوقالت . ”إسااااارائيل“خامية األرثواكساااااية اإلسااااارائيلية المعتره بها في الحا
 .(2010فاار، شبات، و نانون، )  .”إسرائيل“ليهودي المتدين في لمصدر إلهام  وانفون
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 :تراجع نفوذ العلمانية في الجيش لصالح الصهيونية الدينية 2.4

أن الحافزية تبين  ،يفيا صااااااوا ال دمة الساااااانوية  ،اإلساااااارائيلي الجيشنشاااااارها يحسااااااب البيانات التي 
األدنى منااذ عقااد من  اعتبرت ،2017والرغبااة لل اادماة في الوحادات القتاااليااة لاد  المجناادين الجاادد عاام 

 ،٪67لى إ  لل دمة في الوحدات القتالية في الجيش  الجنديوبلغت الذروة عندما وصاااااااااااااال دافع  الزمان،
عن رغبتهم االتجنيد  الجنود% من 66.3حيث أعرب  الءانية،اعد حرب لبنان  2007وهي األقل منذ 

 ."(2017)الكنيست، بيانات حول التجنيد،  .في ال دمة في الوحدات القتالية في الك الوقت

شعور الشباب ا ني و  ،الهدوء األمني " أهمها: أموران فاض الدافع لل دمة القتالية من ضمن جملة نبع 
س ستفيد من  مااايتساءلون: وألن جيل اليوم من الشباب . ”إسرائيل“أي تهديد كبير لدولة  ال يوجد حالياً 

ومن  الكبر ،هذا التساااااؤل جاء من حقيقة أن المجندين من ساااافان المدن  القتالية،ال دمة في الوحدات 
( والموساااااد 8200خاصااااة الوحدة ) ،االساااات باراتيةأتباع اليسااااار نفضاااالون الذهاب لل دمة في الوحدات 

أفضال مما لو توجي  اً مادن ألن هذه الوحدات تضامن للشااب اعد تساريحي من الجيش مساتقب ً  ؛والشااااك
 .(2017)شوبيل،  "للوحدات القتالية

لوحدات البرية القتالية ولد لألن عدم رغبة الشااباب االتوجي  ؛العساافري للمسااتو   اً مقلق أصاابحهذا األمر  
في الجيش والمعارك التي ن وضااااااها ضااااااد أعدائي، "رأس الحربة" ُتعد ن الوحدات القتالية أل ًا؛قيادن اً فراغ

ن الجيش لن نجااد في إفاا االن فاااض،اسااااااااااااااتمر هااذا  األركااان، وإاا وقااادة ،هي من ت رج قااادة الجيش
 .لي اً مناسب اً المستقبل القريب قائد

 هؤ نملبدأ  القتالية،ي لل دمة في الوحدات والناتج عن عزوه الشباب عن التوج هنا،هذا الفراغ الذي تولد 
عبر ضااخ ويتم الك  الدينية،الصااهيونية وهو تيار  الجيش،ليفون في أعلى هرم القيادة في  ،ار طامحيت

الدينية ما قبل العساااااافرية في الوحدات  واألاادنميات والدورات المزيد من الشااااااباب القادمين من المدارس
 القتالية.

جيش ال"في  ةمن صاااااااااف القيادة المتوساااااااااطة والصاااااااااغير  اً مهمجزًءا  الدينية،اليوم، تشااااااااافل الصاااااااااهيونية 
٪ من خريجي دورة 40نشاااار أن  2007ففي عام  الن بة،ولها حضااااور متزايد في وحدات  ،"اإلساااارائيلي

)هنرئيل،  (2007)شاااااااااارون و فريش، ب  كيباه على أرض العرض،  الضاااااااااباط من المتدينين الوطنيين
2013). 
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أخذت المفان التقليدي  "باه المحبوكةقال"ومؤشر على أن  بها،ظاهرة مرحب  اأنهالصهيونية الدينية رأت 
 في قيادة الدولة والمجتمع نساهمألبناء الكيبوتساات كرواد ون ب نوعية في المعسافرات الصاهيونية، مما 

 .(2008)فانس، 

تيار الصاااهيونية الدينية، أو هناك من أعرب عن قلقي من نمو الظاهرة، مدعيًا أن  العلماني،في اليساااار 
تشفل خطرًا  قد هذهة في الجيش، وعمليات االستحواا على مناصب رئيس ن سيسيطرو الدينيين  الوطنيين

على الدولة في حال حدوث اصاااااااااطدام أيديولوجي بين األحفام الدينية للحاخامات واألوامر العسااااااااافرية، 
ة في ضاااااااااوء توصااااااااايات الحاخامات الوطنيين الدينيين البارزين أن على الجنود المتدينين رفض خاصااااااااا

 وفي حاالت إخ ء البؤر االستيطانية.  ،أوامر إخ ء اليهود من بيوتهم في إطار خطة فك االرتباط

ألن تلك  ؛اً خطير  اً ، في مجلة "في المعساافر" أن هذا مسااار (نجال ليفي) ،عالم االجتماع العساافري صاار  
وهناك . (09)نحشااااوني،  ،ااساااام الربكونها تنفذ  توصااااف االقداسااااةالمتمءلة اعصاااايان األوامر، المهمة 

ن اليساااريين في ساانوات ألأ  ؛ووصاافوه االنفاق ،الصااهيونية الدينية رفضااوا هذا االدعاء حاخامات من عدد
رغم إلحا  و  ،"قطيفغوش "خ ء إ  رفضاااوا أوامر طرد العرب من منازلهم. في الواقع، خ ل  80الاااااااااااااااااا 

، على رفض األوامر (لياهوإمردخاي )و (براهام شاااااابيرا)أابار الحاخامات في الصاااااهيونية الدينية، مءل 
 ديني الوطني لم يرفضوا األوامر.فقط استجاب لذلك، ومعظم الجنود من الجمهور ال قلي ً  اً عدد

التيار  ،في حال ساايطر هذا "إساارائيل"والذي يراه العلمانيون بوادر كارثة تنتظر  ،جو المشااحون في هذا ال
تتحول  ”إسااارائيل“الوساااط يرون أن و ن وخاصاااة اليساااار أصااابح العلمانيو  ،على الدولة الديني الصاااهيوني
نطلقي السااااااساااااة والكتاب اإلسااااارائيليون وهو مصاااااطلح  ،"جمهوريات الموز"مءال لما نسااااامى  لىإ  تدريجيًا 

نمواج للدول  لىإ  كنانة عن الت لف والتحول  ،ع م، ومهاجمة اإلن على غياب الدنمقراطيةواليساااااااااااااااريو 
أو  ،في حال سااايطرت الصاااهيونية الدينية على السااالطة اشااافل كاملو  ،غير المساااتقرة والفاسااادةفريقية اإل  
، وضاااااام الضاااااافة الغربية اليمين العلماني إلم ءاتها خاصااااااة فيما يتعلق اع قة الدين والدولةخضااااااعت أ

  . للدولة االنهيار، فإن الك من وجهة نظرهم بدانة "إلسرائيل"اسفانها الذين سيغيرون التركيبة السفانية 
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 :الثالثالفصل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :لسلطةلالصهيونية الدينية  وصول تيار أثر 

 مقدمة:

الصهيونية الدينية وباقي التيارات السياسية والدينية اإلسرائيلية من طبيعة الدين اليهودي  الصراع بينينبع 
ومن مفانتي في إطار الدولة اإلسرائيلية بوصفي عنصرا وظيفيا فيها ومؤسسا لها، كما أردت الك 

سساتها. وطلبت إشراك الحاخامات في إقامة الدولة ومن ثم االن راط في مؤ  رضيت،الصهيونية، عندما 
والجدل القائم في إسرائيل ال يدور اصفة أساسية حول الفصل يبن الدين والدولة، على الرغم من وجود 
من ينادي بذلك وهم أقلية، بل ال  ه يدور حول المد  الذي تقف عنده الدولة في دعمها ومساعدتها 

تاري ي للدولة اإلسرائيلية الذي للمؤسسات الدينية اليهودنة، هذا االرغم من تصريح بن غوريون الزعيم ال
حاول أن نجعل منها دولة علمانية، وأن يبعد الدين عن الحفومة والسياسة، هذا ااإلضافة إلى دور 

 العقيدة الدينية اليهودنة في األيديولوجية الصهيونية. 

صهيوني المتدينون الصهاينة، الذين أصبحوا أاءر ان راطا في المجتمع والسياسة ويؤيدون النشاط ال
للدولة. في البدانة، أي منذ نش ة المؤسسات اليهودنة الصهيونية انضموا إلى هذه األيديولوجية وشفلوا 

على  1948أحد أجنحتها، وهو ما نسمى االصهيونية الدينية. وقد قامت إستراتيجيتهم قبل وبعد سنة 
دنة مع األغلبية العلمانية. ولكن المشاركة في مؤسسات الدولة واالقتصاد وفق إستراتيجية التوافق والمها

اتجي هذا التيار نحو المزيد من التطره القومي اظهور حركة جوش أمونيم، والتي تر   1967اعد سنة 
في االستيطان واجبا دينيا، وأن التنازل عن أي شبر من األرض نمءل انتهااا للشريعة. وير  إسرائيل 

 لشريعة اليهودنة، وأقل تشددا من الحراديين.شاحاك، أن هذا التيار يتعامل اانتقائية مع ا

هناك العديد من القضانا التي تءير التوتر بين الصهيونية الدينية والعلمانية، منها مس لة الع قة بين 
الدين والدولة في إسرائيل، ومس لة الدور الذي تلعبي األحزاب الدينية في االئت فات الحفومية، فقد حصل 

من االمتيازات، وعززوا قوتهم المؤسساتية اشفل نفوق حجمهم االجتماعي، المتدينون على مزيد 
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والسياسي. احصولهم على حقائب وزارية كبيرة كالتعليم والقضاء، وزيادة المساعدات االجتماعية للمدارس 
الدينية وط بها، هذا الوضع أخذ يزداد االعتراض عليي من قبل الجمهور العلماني احجة أني نفرس عدم 

 الدولة.ويقود الى خراب  اإلسرائيليين،مساواة بين المواطنين ال

من الناحية العملية، تر  مجموعة كبيرة من اليهود العلمانيين أن سيطرة هذا التيار  نمءل عائقا كبيرا 
أمام الكءير من اليهود للهجرة إلى إسرائيل، كما نمءل تقدم الصهيونية الدينية في المجتمع االسرائيلي، 

احة االجتماعية والسياسية، أهم أسباب التصدعات االجتماعية والسياسية التي أخذت تهيمن على الس
ولي ت ثير كبير في تعزيز االنقسامات االجتماعية السياسية األخر ، كما نشمل الك ميل األحزاب الدينية 
والجمهور الديني نحو اليمين واعتناق أفكار اليمين المتطره حول أرض إسرائيل الكبر  وعدم التنازل 

مستو  البرامج االنت ابية لد   وعلىتاو  الدينية. عن المستوطنات وتعزيز هذا الطر  من خ ل الف
األحزاب السياسية التي أصبحت تدرج المس لة الدينية والتعانش بين المتدينين والعلمانيين ضمن خطاااتها 

 السياسية.

 :السيطرة على مؤسسات الدولة السيادية 3.1

 ،هذا التغيير لم نفن هامشاايًا وال سااطحياً و  .تغيير، مرت الصااهيونية الدينية اعملية "إساارائيل"منذ ت ساايس 
قدم لها داخل  موطئجبار المنظومة المسااااااااااااايطرة على إنجاد إل أو ،لتحقيق إنجازات مطلبية محدودة وال

ففي  ،عاماً  70ليست قبل  ،فالصهيونية الدينية اليوم ،لقراربل حلبة الت ثير وصناعة ا ؛الحلبة السياسية
ت ييدها ودعمها جانب ا المسااالم والمهتم االدين األرثواكساايسااياسااتها االوجي الحريدي  تميزت ،تلك الفترة

جنوحها نحو التعامل بهدوء مع الساااااااالطة ها وكلف ،شااااااااروع االسااااااااتيطاني بهدوءموتحقيق ال للصااااااااهيونية،
الحفومة و ها في مجلس الشااااعب، و ممءل صااااوت ،وقطاع غزة ،ند االنسااااحاب من ساااايناءع اً كءير  الحاامة
أن الدول في رفضهم السبب و  ،ضد اعتزام بن غوريون اإلع ن عن إقامة الدولة ،في تلك الفترة المؤقتة
قيام لحسااااااااااااب تصااااااااااااورهم في تلك الفترة يؤدي إاا تحقق هذا اإلع ن، قد  ،هددت االهجومالتي العربية 

 ة.ره، اعد ث ث سنوات فقط من المحرقيوتدم "اإلسرائيلي جيشال" االقضاء علىة الدول العربي

(. مع 67ال روج لحرب ) "المفدال"اء الحزب القومي الديني ، عارض وزر من قيام الدولة عاماً  19اعد 
واليوم، اعد  أن ع مات االنتصار كانت اادنة، وصوتوا أنضًا ضد الدخول في معركة الحت ل القدس.
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لهذا  األوضااااااااحالصااااااااهيونية الدينية في الحفومة والكنيساااااااات الموقف اليميني  ممءلونقود مراحل طويلة. 
 .السبب

، الحااااخااااماااات التقلياااديينان فااااض قوة ءااال اااا، تمإلى جناااب مع التحول الكبير، حااادث تحول آخر جنبااااً 
الذين يلعبون الدور األساسي في صياغة السياسيات  الدينية،وصعود قوة الحاخامات ورؤساء المدارس 

وعن طريقهم يتحفم اليمين االصهيونية  ،(شموئيل الياهوو ) (حاييم دروكمان)الحاخام ك التحالفات ونسج
، مقابل مواقف نجب أن نقفها اليمين مع الصااااااهيونية الدينية التي تشاااااافل خزاني االنت ابي االسااااااتراتيجي
، الذي نعتبر عصااااب مشااااروع الصااااهيونية االسااااتيطانيالدينية ولصااااالحها، وأنضااااًا مقابل دعم الشااااروع 

 .الدينية

متبادل، والزواج السياسي بين الصهيونية الدينية و اليمين الحاام، ومن أوضح األدلة على هذا الت ثير ال
 ،مؤتمر ميونخ لألمن  رو حضااااااالنساااااااتعد للسااااااافر إلى المانيا كان  حيث ،بنيامين نتنياهو من بولندا قيام

ل ئيطني بزعامة بتساااااااااااااا امتااعة عملية االندماج بين البيت اليهودي بزعامة آفي بيرتس، واالتحاد الو 
وعلى رأساهم حاييم دروكمان كي نجبروا  ،ن ضاغط على حاخامات الصاهيونية الدينية أساموترتش، اعد 

دروكماااان ، في منزل حااااييم  16/2/2019هؤالء على االنااادمااااج ، وفعً  ُوقع  اتفااااق االنااادمااااج يوم 
هدًا على ن نفون شاااااأصاااار نتنياهو أالمباشاااار من بولندا، حيث  وبمتااعة مباشاااارة من نتنياهو عبر البث

سااااادة الحفم لنصاااااالي إة على ر دينية احاخاماتها قادألني نعلم أن الصاااااهيونية ال ؛االندماج من مفاني هناك
جااانااب لى إ  خر يوم قباال االنت ااااااات آعناادمااا وقف هااذا التيااار في  ،2014 كمااا حاادث في ،من جااديااد

 .وهذا ما حصااااااال ،وجبي على ما طمحوا لسااااااانوات لتحصااااااايليمالليفود  ضااااااامن اتفاق خفي نحصااااااالون ا
 .(2019)اارني، 

سااااااااااادان، رئيس المعهد الديني، على رأس اللجنة المنظمة التي انت بت الحاخام  يليإ الحاخام وقد وقف
هذا الشيء لم نفن في  ،21للكنيست الاااا  2019 النت اااتتمهيدًا  بيريتس لرئاسة حزب البيت اليهودي

من ت ميذ الحاخام  سااااااادان وبيرتس، هم ،امهيكلومن الجدير اكره أن  ،السااااااابق في الصااااااهيونية الدينية
 . الحريدي الجمهور الديني الوطني، في الجنا  ال ردالي المؤثر، الش ص (تسفي تاو)

في ظل الكسااااد المساااتمر ، برز ”إسااارائيل“المتزايد للصاااهيونية الدينية في إدارة دفة الحفم في  رهذا الدو 
 . في اليسار الصهيوني
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في صاااااافوه  ”إساااااارائيل“تزداد وتنمو ظاهرة التفاؤل واإلنمان االشااااااعب اليهودي وبدولة  في هذا المناخ،"
وكل في القاعدة العريضااة من الشااعب،  واالنتشااارإاا اسااتمرت هذ الظاهرة االنمو، و الصااهيونية الدينية. 

تفائلة، قد يولد روًحا جديدة، وم، واالنتشاااااااارالمؤشااااااارات تدل على أنها مساااااااتمرة االفعل، فإن هذا التفاؤل 
 "، التي سااااااااااااااتحيد العلمانية، وتضااااااااااااااعها جانباً غياب رو  الدنمقراطية، وحلول الرو  التوراتية إ لىتقود 

ذي نعلن وال العلماني،وخاصااااااااااة  اإلساااااااااارائيلي،من المجتمع  اكبير  اجزء نقلقوهذا ما  .(2019)هرئيل، 
 أمسك المتدينون بدفة القيادة في الدولة. و  ،صراحة أني سيترك الب د إن حصل

   :أثر سياسات الصهيونية الدينية على إسرائيل 3.1.1

، عامًا على مشاااروع الصاااهيونية الدينية ودخولها اقوة في المنظومة الساااياساااية اإلسااارائيلية 71اعد مرور 
نجازات واإل ،التي انطلقت من أجلها هداهاألحان الوقت لمناقشااااااااااة  إنيمن نقول  ”إساااااااااارائيل“هناك في 

 (يوساي ك ين)ادعاءات وما مد  مصاداقية  الدولة،وأثرها على ساياساة الصاهيونية الدينية التي حققتها 
عندما قال  (2017)ا ين،  الذي هاجم الصااااهيونية الدينية في كتاااتي، ووصاااافها ا صااااعب األوصاااااه

ال اصاة للصاهيونية الدينية منذ أن  تاإلساهاما وما ،أعدائهامن  ”إسارائيل“أاءر خطورة على دولة  اا نه
 عت المستوطنات على سلم أولوياتها؟وضأ 

إيديولوجية ودينية واجتماعية  ،حقيقية اتساااااااهامإإاا كنت تبحث عن  :هناك من نجيب فيقول متساااااااائ ً 
فإن اإلجااة ال شاااااااايء. لم نقم المسااااااااتوطنون اصااااااااياغة رؤيتهم ال اصااااااااة لىنعاش  ،واقتصااااااااادنة وأمنية

وضع بل قاموا بنسخ ما  ؛لصهيونيةا ، االجتماعي، االقتصادي، واألمني للمشروع الذي وضعتيالروحي
، " رض إساااااارائيلا"توراتية، وربطي  ري يةتاوتحويلي إلى مفارقة  1948قبل عام للصااااااهيونية من مبادئ 

 رؤيتهم وتصوراتهم للمظهر العام للدولة هذا األساسبنو على و  فيها، االستيطانوضرورة احياء فريضة 
 .(2017نور، -)جال

القضااااااااااااية ضااااااااااااافتي الصااااااااااااهيونية الدينية لها، فهناك من ير  أن أوعند التفصاااااااااااايل لتلك الجوانب، وما 
ألن المساااااتوطنات في المناطق أعطت حلول إسااااافان  تعقيدًا؛أصااااابحت أاءر  ”إسااااارائيل“في االجتماعية 

من الدينيين  لصااااهيونيينللمنتمين ل خاصااااة األضااااعف، االجتماعيةرخيصااااة لجزء صااااغير من الطبقات 
كانت نتيجة غير  الضااافة الغربية، /ل هؤالء السااافان إلى المناطقفإن الحوافز لنق الك،المتطرفين. ومع 

تكن هناك  لم يبالتالو المجتمع. التي زادت من الفجوات في  النيو ليبرالية،مساااااااتقرة لساااااااياساااااااات الليفود 
 مساواة اجتماعية.
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ال يزال العبء المالي الذي وضااعتي المسااتوطنات على المواطنين اإلساارائيليين  االقتصااادي،في المجال 
المساااتوطنات في والتمويل إلى  ،وأن تحويل الم صاااصاااات ،ولكن من الواضاااح أني عبء هائل مجهواًل،

نففي اكر تكلفة  بل على تنمية الب د أنضااااااًا. ؛األضااااااعفلم يؤثر فقط على القطاعات الضاااااافة الغربية 
 .(2019)النداو،  ”إسرائيل“التي تقع خارج األراضي السيادنة لدولة  ان المستوطنات،ضمان أمن سف

المسااااتوطنات من قطاع غزة ل طرها  إزالةفقد تم  أمنية،أثبت الواقع أن المسااااتوطنات ليس لها أي قيمة 
 (جيش الدفاع اإلساارائيلي)وقد أوضااح قادة  اإلساارائيلي. للجيشأمني  عكصاادا واسااتمرارها  ،على ساافانها

أن الدافع إلنشاااااااااااااء  موريي،في قضااااااااااااية ألون  العليا،أمام المحفمة  1979في عام  انمونيموش غوقادة 
 .(2018)التحرير، حرب زيادة المستوطنات،  المستوطنات ليس األمن

في المجال الديني؟ هل كانت تعبيرًا عن عصاااااار النهضااااااة اليهودنة في القرن الواحد  إسااااااهاماتهاما هي 
التي تجسر الهوة بين اليهود في  األداة الفجوة بين المتدينين والعلمانيين؟ هل كانت  تسدوالعشرين؟ هل 

والشااااتات؟ هل كان هناك أي مفكرين منها؟ عادة ما نفون العفس هو الصااااحيح. كما أشااااار  ”إساااارائيل“
 :حينما قال واصفًا الصهيونية الدينية (تشارلز ليبمان واليعازر دونيحاي)جامعة اار اي ن  اتذة فيساأل
، والمقصود من الك (2017نور، -)جال ديني عميق" نمانإوليس كعاد هللا ااالسم فقط، كبطل قومي "

مصاااالحي لفئة سااااياسااااية ايدلوجية يهودنة، مغلف اغ ه ديني هو أن الصااااهيونية الدينية جاءت اشااااعار 
تقليدي، است دم كمطية، وأداة الستقطاب األتباع، ولم نفن نااع من انمان حقيقي اما ورد من نصوا 
 مفي التوراة، ودليلهم على الك، ما أحدثي هؤالء من تكييف للنصاااااوا الدينية اما يت ءم مع أيدولوجيته

لب منهم تغييرات دينية، كما نحدث اليوم في تعاملهم مع قضااااية الشااااواا جنساااايًا، السااااياسااااية، واحيانًا تط
 وقضية المرأة.

نح الجيل الجديد في الصااااااااااهيونية الدينية الفرصااااااااااة لصااااااااااياغة حلول دنمقراطية برو  القيم هل مُ  واآلن،
الم تلفة في المجتمع  وأنضاااااااًا لمحاولة ساااااااد الفجوة بين الطوائف ؟التي نصااااااارون على تطبيقها اليهودنة

، (األقصاااى"" الهيفل)اإلسااارائيلي، عندما يتعلق األمر االمساااائل الم تلف حولها كالسااابت، والدخول الى 
 الجيش.والدخول الى 

 (Seymour, 2015) في الحقيقااة لم نحاادث أي من هااذا. وبااداًل من الحفاااظ على "الوضااااااااااااااع الراهن"
(O'Connor, 2015) لى ميادين وساااااااحات إعبر ترحيل المشاااااااال  جديدة،، تم ابتكار االبتزاز ا ساااااااليب
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والضفة الغربية، مرورًا االتعانش وطر  قانون القومية الكءير للجدل،  في ال ليل ااالستيطان اً بدءأخر ، 
في الواقع، هناك من ير  أن الصااااااااااااااهيونية الدينية  وليس انتهاًء االصااااااااااااااراع مع المنظومة القضااااااااااااااائية،

، على ضوء استمرارها ااستغ ل هذه ”إسرائيل“تهدد حاليًا الدنمقراطية، وأمن ومستقبل دولة  االستيطانية
نور، -)جال أساااااسااااية نشاااا  هذا التيار من أجلهاالمواضاااايع الحساااااسااااة لصااااالح التهرب من اسااااتحقاقات 

2017). 

، وهو ممن يرتدون (أفي ساااجي)البروفيسااور  "اله خاه" الفيلسااوه والباحث في مجال الشااريعة اليهودنة
، يبدي قلقي الشديد اش ن الوضع الذي تتجي التزامهم بتعاليم وفرائض التوراة الكيباه ومن المحافظين على 

وير  أن التذرع االدين من طره المتدينين  الصااااااااهيونية الدينية،، على ضااااااااوء صااااااااعود تيار إليي الدولة
ونفي  ،مقدمة القطار إ لىوالمتدينين الوطنيين هو عامل ت ويفي نسااااعى للساااايطرة والوصااااول  اكسو األرث

ويضرب مءً  على الك فيقول: "اليهود األرثواكس في الوالنات المتحدة نعيشون  ،ااقي قطاعات الشعب
 .(2016)ساغي،  ولم نحدث لهم شيء" ،ا األشياء المقدسةفي بيئة ُتدنس فيه

ويعرفون أنهم لن يتمفنوا أبدًا من  ،”إساااااااااارائيل“واقع معين داخل  في ون نعيشااااااااااالوطنيون المتدينون لكن 
ويمفن  ،نسااابياً  جديدوهو مصاااطلح  ،المبني على فكرة "أساااطورة األرض" األقصاااى،الحصاااول على الحد 

رار األخير (، حيث كان الق67عشااية حرب األنام السااتة )، 1967 –فيي ُأنشاائ اإلشااارة إلى الساانة التي 
عدم االنضااااامام إلى حفومة هو وهو الحزب األم للبيت اليهودي اليوم،  ،"المفدال"للحزب الديني القومي 

الك تغير كل شاااايء، وظهر  ، اعدال تضااااع معاهدة الساااا م مع الدول العربية على رأس قائمة أولوياتها
 .(2016)ساغي،  فيها واالستيطان، "أسطورة األرض"مصطلح 

الصاااااااهيونية الدينية سااااااائمت من جاء اسااااااابب أن ، وأيدلوجيةهذا القرار وما ت ه من تغييرات ساااااااياساااااااية 
 واجهتها،والمشااااافلة التي  القيادة،ورة طمق لىإ  وأرادت أن تنتقل  للصاااااهيونية،الجلوس في القاطرة ال لفية 

لذلك هم يركزون دائمًا على االساااااااااااااتيطان  مشاااااااااااااغولة،ولفترة طويلة دائمًا كانت  القيادة،ورة طهي أن مق
لذلك  قوتهم،فعندما بدأ المشاااروع االساااتيطاني، حشااادوا كل  ،حتى أتيحت لهم الفرصاااة والسااايادة. والبناء

، فقد انطلق تحت ت ثير مؤساااااااس ”إسااااااارائيل“هو واحد من أعظم المنساااااااي لدولة و القطاع الديني الوطني 
سااااادت  الحق،مع االعتراه ا ولوية الشااااعب اليهودي. لكن في وقت  ،(رايينسالحاخام ) مزراحيحركة 

م من الباب ال لفي وجهة النظر  أرض “في  االسااااااااااااااتيطانالقائمة على فلساااااااااااااافة الحاخام كوك الذي قد 
 .”إسرائيل
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أين تكمن الم ساة؟ والتيار العلماني،  الصهيوني الدينيهذه المس لة وغيرها، زادت من الفجوة بين التيار 
وفي الحقيقة فقد نجح اقتصااااادنًا  ،في قلب الحياة الحديءة ساااااة تكمن في أن هذا المجتمع نعيش كلياً الم 

لكن لم ينجح أبدًا في تشاافيل نظرة عالمية متعددة الءقافات تحتوي على عناصاار م تلفة من  واجتماعيًا،
 واحدة،وجهة نظر كل شااايء محصاااور في  ،الناس. ففكرة الحاخام كوك ليسااات االت ايد متعددة الءقافات

، لذلك هو غير قادر على وليس هناك اعتراه داخل هذا الجمهور ا ن الش ص م لوق متعدد الهويات
 .استيعاب الش ص العلماني اليهودي، فكيف سيستوعب وجود عربي اجانبي

الءمن الديني لما فعلتي الصاااااااهيونية الدينية كان فظيعًا. لقد عطلت من هذا المنطلق وعلى هذه ال لفية، 
عادل ألن أولئك الذين يتصاارفون اشاافل غير  ؛العدالة تجاه حساااساايةالقوضاات و  العدل،الحساااسااية تجاه 

والعمل اشااافل عادل تجاه النسااااء أو كل شاااعب آخر.  ،فاء هذا الدافعضاااضاااد الفلساااطينيين ال نمفنهم إ
تقود الوجود اليهودي والشااعب اليهودي إلى كارثة  عميقة،وجودة داخل م ساااة دينية الصااهيونية الدينية م

 .(2016)ساغي،  وربما أنضًا وجودنة ،اجتماعيةو  ثقافية، هائلة،

وهما األرثواكس المتطرفون والدينية الصهيونية  ،”إسرائيل“ن األقو  في ان الدينيتاالمؤسست الحقيقة،في 
كاال واحااد  ال اااا،كاال في مجااالااي  كوارث،نقودون الاادولااة إلى  الجمهور،٪ من 40الااذين نمءلون معااًا 

ألسااساي القائم االجمهور الديني األرثواكساي المتشادد غارق في الوعي  ،منهم نقودها إلى م سااة م تلفة
والصهيونية الدينية ألبست الدولة م اس  الحقيقي،أي أنهم هم شعب إسرائيل  ،على فكرة" اقانا إسرائيل"

 .(2016)ساغي،  دينية قومية متشددة، ال ت ئم الجميع فيها

 هللا،التي تدعي معرفة ما يريده  العميقة،مليء االعجرفة وقومي أد  هذا المشااااااااااااااروع لبروز وعي ديني 
فإني ال ير   هللا،ويتصاااااره ااسااااام  كاملة،وعندها نفقد اإلنساااااان تواضاااااعي الديني الضاااااروري لحياة دينية 

 الدولة،وتصااااااااااابح الدولة تقاد امعتقدات الهوتية تعارض التوجي العام في  .(2016)سااااااااااااغي،  اآلخرين
 تغير فيي. قد كل شيء منفتح،وخاصة في عصر 

 :للدولة ةالعلماني الصفةأثر الصهيونية الدينية على  3.1.2

المعول الذي ستهدم اي أسس الحفم  على أنهاالصهيونية الدينية  إ لى ”إسرائيل“ن اليوم في و ينظر الكءير 
والمبرر الذي ، الب دمن والسااابب الذي سااايهاجر اساااببي الشاااباب اإلسااارائيلي  ،”إسااارائيل“الدنمقراطي في 
ساادة  إ لىوصااول هذ التيار ، من وقت التحاقهم االجيش للتهرب من ال دمة العساافريةهؤالء ساايساات دمي 
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الن ب  وكتاااتتصريحات على كان لي ت ثير كبير انعفس ، سنوات األخيرة 4 اوخاصة خ ل ال ،الحفم
قطاع  إ لىالتوجي و  ،لترك الفرق والوحدات القتالية وسااااااااااااااعيهم ،وتوجهات الجنود في الجيش ،اليسااااااااااااااارية

 .حديءةالهايتك والتكنولوجيا ال

لعدد الملتحقين االوحدات المساااتوطنات هو النصااايب األابر االنسااابة صااابح نصااايب الضاااواحي و ألذلك  
كونها  ،التكنولوجيا الحديءةقطاعات االساات بارات و  إ لىن من المدن و بينما يتوجي الشااباب القادم ،ليةالقتا
ت دمون الجنود العلمانيين الذين نسااااااااااا ،ورجاالتي ،يبتعدون مني عن االصاااااااااااطدام ا فكار هذا التيار اً مفان
 .لهم حتى داخل الجيش اً خدمو  ،مطية

 ،حول ال طر الااديني القومي على الوجااي العلماااني للاادول المجااال،ن أبرز من كتااب في هااذا ن بيمو  
طنيين الدينيين فيقول: صااف الو ، والذي نيوسااي ك ين الكاتب والصااحافي والمحرر اإلساارائيلي اليساااري 

ومن  يادهسااااااااااااااون،ن أاءر من ساااااااااااااااائقي المركباات الاذين يرو خط هللا،ن. أخطر من حزب و ر ي"إنهم خط
مااااا يرياادون؟ يرياادون  ال،لكن هؤالء؛  تحيااده،األطفااال الااذين نحملون المقصاااااااااااااااات. عاادوك نمفن أن 

 إ لىيلفها تقدنس ساااااماوي. تغلغل  المتطرفة،السااااايطرة على الدولة وتنظيفها من العرب.  قوميتهم الدينية 

 .(2017)ا ين،  وتؤثر على المحفمة العليا" يش،الجوتزداد قوتها في  التعليم،نظام 

، أو النقص في ال نعاني أفرادها من عدم المساااااااااااااااواة االجتماعية الدينية،الصااااااااااااااهيونية ن إك ين  نقول
 األراضي،من أجل تسهيل شراء أصواتهم. فهم مسمو  لهم مصادرة  مجانًا،المساان، بيوتهم تبنى لهم 
، (2016)ساااااموترتش، مشاااااروع قانون التنظيم،  "قانون التنظيم" ال صاااااوا،وهناك قانون نحميهم بهذا 

وحولوا الوزراء  ،منظومة عقيمة. يتحفمون برئيس الوزراء إ لىوحولوها  ،ساااااااااايطروا على المحفمة العليا"
 .(2017)ا ين، " دمى نحركونهم ا يط إ لى

 األجل،لير  برؤية طويلة  تم تعليمينجادل البروفيسااااور يديدنا شااااتيرن ا ن الجمهور الديني الصااااهيوني 
فإن  لي،االنسااااااااابة  لذلكهي تحقيق لرؤية األنبياء.  ”إسااااااااارائيل“ أن دولةوفي مركز روايتي  تاري ية،فوق 

 على الكتفلهذا التيار، ال يؤثر وجودهم، أو عنادهم، اال كما تؤثر الضااااااااااااااربة البساااااااااااااايطة  المعاندين
 .(2018)شتيرن، 

أن معارضااة العلمانيين لهم هي مجرد ضااربة صااغيرة على الكتف، وأني في  الصااهيونيين الدينييناعتقاد 
أن ساااااايطرة المتدينين على الحياة في "إساااااارائيل"  العلمانيون في حين ير  نهانة المطاه سااااااي تي الفداء، 
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يحول إدرااهم ال اااطئ للواقع إلى تهااديااد للحياااة ساااااااااااااا، عمليااة انتحااار. وتحولهم إلى "مااالااك البياات" هي
وإاا ما تبنى . ”إسرائيل“متصارعتان اشدة في  ناهناك اآلن دولت لذلك وجودهم. وحقيقة بل ال ؛العلمانية

 .وتدميرهمنهايتهم  إ لىالعلمانيون مقاربة متسامحة تجاه الصهيونية الدينية. فسوه نقود الك 

 :”إسرائيل“على النظام القانوني في  أثر الصهيونية الدينية 3.1.3

سااعت  ،مؤثرةن الحديث يدور عن نقاط ساايادنة و إف ،والمحفمة العليا ،القضاااءعند الحديث عن القانون و 
خضاااعها لشااروطها التي عبرت عنها وزيرة القضاااء إو  ،التحفم بهاسااعى الصااهيونية الدينية للساايطرة و تو 

تفت ر التي  اإلنجازاتوهي اليوم من ضامن  ،وبطريقة واضاحة وجلية ،شااايد في أاءر من محفل أييلت
في  –كما تصفي  –قضاء من تيارها المحافظ  3وخاصة تعيين  ،حدثتها داخل المنظمة القضائيةأأنها  ا

هذه المؤسااااااااااااسااااااااااااة لطالما شاااااااااااافلت قلقًا  ،حسااااااااااااب قولها ،ر توازناً اءأالمحفمة العليا مما جعل المحفمة 
ر القضاااااااااااااانا التي يرفعها عب ،الرافعة لها الذي نعتبر للصاااااااااااااهيونية الدينية و المشاااااااااااااروع االساااااااااااااتيطاني

التحرك والعمل على  إ لىالك ا هدفعحيث . وخاصة اعد إخ ء اعض المواقع االستيطانية ،ن و الفلسطيني
وكان لشااااااايد الدور األبرز في هذا  تريد،وتسااااامح لها بتمرير ما  العليا،سااااان قوانين تقيد عمل المحفمة 

 المجال.

والمبادئ األساسية للنظام  ،مفتوب رسميدستور  ”إسرائيل“ال يوجد في دولة أني ما شجعها على الك، 
مجموعة من القوانين األساااااااسااااااية التي لم نفتمل  م خواة من الدسااااااتورية،القضااااااائي، خاصااااااة اعد الءورة 

)بيجن،  تشريعها اعد، وكذلك من تفسير القانون وفقًا للمفاايم األساسية للدولة كدولة يهودنة ودنمقراطية
 . (1980، 1980قانون القضاء االساسي 

في المنظومة القضائية اإلسرائيلية تعتبر محفمة العدل العليا إحد  المناصب العليا والحساسة في دولة 
والتي تتعامل مع االلتماساااااااات المقدمة ضاااااااد سااااااالطات الدولة والهيئات األخر  التي تتولى  ،”إسااااااارائيل“

 ضاااااااااااااامنال تدخل  التي في القضااااااااااااااانا العدالة، في توفيرتكمن مهمتها و الوظائف العامة في الدولة. 
محفمة العدل العليا، هي من بين ال صاااااائص وأسااااااليب عمل  ةسااااالطلذلك اختصااااااا محفمة أخر . 
 .(2005)روبينشتاين و مديناه،  الفريدة للقانون اإلسرائيلي

من أهم المنظومات التي تضاابط  ”إساارائيل“القضاااء في  دعنُ  ،”إساارائيل“ونظرًا للوضااعية الحساااسااة لدولة 
لذلك ال غرااة أن نفون على طاولة المحفمة  ،متعددة الطوائف والتيارات ،الدولةنقاع الحياة في هذه إ
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يفود، امبادرة من حزب الل 20ه الكنيست الااااااااا الذي أقر  ،ضد القانون القومي فقطاليوم، ثمانية التماسات 
وخاصاااااة من قبل  ،لتركيبة الساااااياساااااية والطائفية اإلسااااارائيليةاألطراه في ا لوالذي القى اساااااتنكارًا من ك

 ،كمااا ياادعون  _ون كونااي حرم هااذه الطوائف واألقليااات من أي حق في هااذا القااان ،األقليااات في الاادولااة
وقانون  ،قانون التنظيم :مءل ،ن هذا القانون وغيره من القوانين األخر  وألأ  ؛ولحساااااااااااااسااااااااااااية الموضااااااااااااوع
 ،م أجندة ساااااياساااااية ألطراه في الدولةت د ،الضااااام وتوحيد القدسوقانون  ،االلتفاه على المحفمة العليا

فقد تم مهاجمة المحفمة  ،تكون فيي هي صاحبة البيت ،ع سياسيوتكوين وض ،معنية بتسوية وضعهاو 
 .العليا من أطراه عديدة في اليمين اإلسرائيلي

حذرتها من أي تدخل في ة و هاجمت المحفم ،اليهوديعن حزب البيت  ،فوزيرة القضااااااء أييلت شااااااايد 
 ،ل نهيار ”إسااااارائيل“متهمة المحفمة ا نها ُتعر  ض أسااااااساااااات الحفم في  ،موضاااااوع إقرار القانون القومي

 ،حالم وخطير ،ق المحفمةكقانون القومية عن طري ،أن الحفم اإاطال القوانين األساااااااااااااااسااااااااااااااية واعتبرت
 ،وانعفاساااااااااااًا لما تفكر اي ا،ررًا لحجتهوكي تجد مب ،ال نحتاج إلى مسااااااااااااعدة من المحفمةأني مضااااااااااايفًة 

 ت نها أعادانفساااها  دعُ وتأ  ،نسااايطر على المحفمة العلياليي اكرت شااااايد أن اليساااار إوتساااعى للوصاااول 
)توباه  كما قالت ،وبالتالي لم تعد المحفمة العليا فرعًا من فروع ميرتس ،المحفمة لتكون ممءلة للشااااااااعب

 .(2018تسيموكي، 

تغيير سااااااااالوك المحفمة  إ لىأنها كانت تطمح  الدينية،شااااااااااايد ومن ورائها الصاااااااااهيونية  أييلتال ت في 
وتحويلها  ااراك،التي كان نسااااايطر عليها الرئيس الساااااابق للمحفمة العليا أهارون  _كما وصااااافتي _العليا

االمهمة التي في القيام  نانجح القضااااااااااااة، لحقيبة وزارةاختيارنا عندما تم ي إنوقالت  ،محافظ جسااااااااااام لىإ
واليوم نحن طبقنا ما  ،قبل االنت ااات دعينا إلى تغيير في سااااااياسااااااة المحاامأني وأضااااااافت  ،نيطت بناأ

 .(2018)التحرير، المحفمة العليا ليست فرعًا لميرتس،  السياسية العالية ناوعدنا اي اسبب قدرت

 ،الذي نحوز على حقيبة القضاء في حفومة نتنياهو ،في عهد البيت اليهودي الممءل للصهيونية الدينية
فقااد تم اختيااار ث ثااة من القضااااااااااااااااة األربعااة الااذين  ،كيبااة المحفمااة العليااا ألول مرةحاادث انق ب في تر 

القضااااة الذين تم اختيارهم  ،التيار الديني القومي إ لىالمنتمين  ،نشااافلون تركيبة المحفمة من المحافظين
محافًظا  نعد، الذي مة الجزئية في القدس دنفيد مينتسهم: قاضااااااااااااااي المحف ،من لجنة تعيين القضاااااااااااااااة

، وقاضية قاضيا قوميًا محافظاً  دلذي نع، ا(يوسف اليرون ) ،رئيس محفمة حيفاو  ،ةويعيش في مستوطن
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)فيلبار ش' ، انق ب في  المحسااااااااااااااوبة على التيار الوطني الديني ،محفمة حيفا الجزئية ناعل فيلينتر
 .(2017المحفمة العليا، 

دفعت خ لي شااااااااااايد ااتجاه تعيين  ،ثار نقاش حاد ،قبل اختيار القضااااااااااة من قبل لجنة تعيين القضااااااااااة
)فيلبار ش' ،  من أجل أن تغير وجي المحفمة العليا ،القضاااااااااااااااة الء ثة المحافظين في المحفمة العليا

وهو أمر نجحت فيي اقوة مما ينقل الدولة نقلة ال يرضاااها  ،(2017نقاش حاد في لجنة تعيين القضاااة، 
ول ما أتسيطر عليها مجموعة  ،دنمقراطيةجمهورية عدوة لل إ لىبدانة تحول الدولة  ويعدونها ،العلمانيون 

تغيير  إ لىوهو الموضااااااوع الذي من أجلي سااااااعت شاااااااايد  ،االسااااااتيطانيةتفكر فيي هو خدمة مصااااااالحها 
  .العلياتركيبة المحفمة 

وأضافت الوزيرة  "،"لقد كسرت مفهوم النظام القضائيشاايد في مراسم أداء اليمين للقضاة الجدد: قالت 
 داخلها،ال نساااامح ألطر م تلفة االنمو  ”إساااارائيل“إنها الحظت أن التيار السااااائد في العالم القانوني في 

من  دعويُ  ،ن السطر نشتبي فييعوكل خروج  ،كدمار للدنمقراطية واعتبارهاوكل دعوة للتغيير يتم إدانتها 
ا ألصاااااااوات الفاشاااااااية. واكرت أنها نجحت في تحدي مفهوم أهارون ااراك الق ضاااااااائي وأن تسااااااامح أنضاااااااً

 .(2019)حوبل،  محافظة للتعبير عن نفسها في النظام القضائي

تمفنت من الساااااااااااااايطرة على لجنة التعيينات و ، (انفي نافيي)شاااااااااااااااايد مع رئيس نقااة المحامين تحالفت 
دت بناء وايفلة منظومة كاملة من التحالفات اوأع ،كساااااااااارت الجدرانأنها  وقالت حول الك القضااااااااااائية،

جلب القضااااااااة والك ا ؛والنجا  لم يت خر االقدوم _تعيين القضااااااااة_ نجح االمهمةتالمعروفة من أجل أن 
 ولضمان أن لديهم وجهة نظر محافظة إلى أقصى حد ممفن. ؛كما قالت األاءر نجاحا

هذا رقم قياسي لم نصل و قاضي.  800من أصل  300 كوزيرة للقضاء عينت (شاايد)خ ل فترة والنة 
 العليا،قاضيًا في المحفمة  15من أصل  قضاة 6 تنعي واليتها،ليي أي وزير قضاء آخر. خ ل فترة إ

عن جزء  إال٪ من القضااااااة. هذا هو أنضاااااا رقم قياساااااي. وال نعبر هذا الرقم العددي  40والذي نشااااافل 
 للعالم ونظرتهم األيدلوجية ،من القصااااااة هو مراعاة هوية القضاااااااة المهمالجزء أما صااااااغير من القصااااااة. 

 .(2018)ااروخ ع' ، 

د صاااااااا حيات الذي نحيد ويقي (2008)جاي ديودوه،  خطوة أخر  إلى األمام في مجال ساااااااان القانون 
 ،ه المعارضون لسياسة اليمين خطوة خطيرة نحو القضاء على العدالة والدنمقراطيةدويع ،المحفمة العليا
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)إسااااحاق رابين،  المحفمة العليا تجاوزاانت عندما وافقت اللجنة الوزارية لشااااؤون التشااااريع  على قانون 
تقدنم  إ لىدفع  والذي ،، والذي اموجبي تساااااااااتطيع الكنيسااااااااات تمرير قوانين ألغتها المحفمة العليا(1994

 (بينيت)وقد وصاااااااااااااف  ،رغم طلب رئيس الوزراء ت جيل الك ،بينيتهذا القانون هو وزير التعليم نفتالي 
واصااااااااااال العمل على تعزيز ثقة يأني ساااااااااااو  ،قرار اللجنة للقانون ا ني يوم عظيم للدنمقراطية اإلسااااااااااارائيليةإ

 .(2018)لييل،  الجمهور االمحفمة

وخاصة الصهيونية الدينية  ،في الفترة األخيرة والتي كان لليمين اإلسرائيلي انضاً  من القوانين التي سنت
والذي اعتبر قانونًا منافيًا  ( القومية" قانون 1.4)ملحق " قانون القومية اوالدفاع عنه اقرارهإيد طويلة في 
على  يوضااااااااااااعت المحفمة العليا اساااااااااااابب كما ،وخطرًا على الدولة ومسااااااااااااتقبل التعانش فيها ،للدنمقراطية

)الكنيست،  ائيل"ر ويمس حقيقة النظام القانوني والدنمقراطي في "إس ،كوني يتعلق اقانون أساسي ،المحك
وينص على أن دولة  ،دولة الشعب اليهودي ”إسرائيل“ دعُ قانون أساسي؛ نأ وهو  (2018قانون القومية، 

حق تقرير المصاااااااااااير حًقا فريًدا في دولة  دلقومية للشاااااااااااعب اليهودي ، حيث نعهي الدولة ا ”إسااااااااااارائيل“
وعلم  ،”إسااارائيل“يفرس القانون في القانون األسااااساااي وضاااع شاااعار دولة و للشاااعب اليهودي.  ”إسااارائيل“
واللغة العبرية  اليهودنة،والعط ت واألعياد  اليهودي،والتقويم  وطني،" كنشيد هتكفاهواألمل " ،”إسرائيل“

وأن القدس الموحدة هي  اليهودي،الغة الدولة. كما ينص القانون على أن الدولة ساااااتشاااااجع االساااااتيطان 
)ادليشاااااااتاين،  بل لغة اات وضاااااااع خاا ؛لغة رسااااااامية دوأن اللغة العربية لن ُتع ،”إسااااااارائيل“عاصااااااامة 
2018). 

كدولة دنمقراطية تمنح المساااااااواة  ”إساااااارائيل“خاصااااااة ألنها لم تذكر  للجدل،اانت صااااااياغة القانون مءيرة 
قانون القومية كقانون أسااااساااي من الكنيسااات مسااا لة ما إاا كان لد   أثار إقرارلجميع مواطنيها. وأنضاااًا 

 إ لىقدمت ن جهات نساااارية أل إاطالها،وربما حتى  القانون،محفمة العدل العليا سااالطة مناقشاااة شااارعية 
فهناك  م تلف،القوانين األساسية لها وضع  وألنأو أجزاء مني.  لغائي،إالمحفمة العليا التماسًا من أجل 

ساااؤال نطر  نفساااي في غياب دساااتور للدولة، هل هناك وثيقة دساااتورية نمفن من خ لها دراساااة القوانين 
 اطال قانون أساسي كقانون القومية؟ إ  العليا  المحفمةوهل تملك  األساسية؟

وجهة  ادعميعندما ينشااااااا  الساااااااؤال عن إجراءات المحفمة العليا فإن هناك نظامين مفسااااااارين نمفن أن  
حدها رسااااااامي أ األسااااااااساااااااية،النظر التي تفيد ا ني االفعل للمحفمة العليا اختصااااااااا للنظر في القوانين 

 .(2018)افنار،  إلى الجانب الفني واآلخر أاءر مي ً 
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والقضائية( في حال قامت المحفمة العليا  التشريعية،وزيرة القضاء شاايد احرب بين السلطات )هددت 
ن الكنيست ألأ  ؛ساسيأاطال قانون إالمحفمة العليا ال تملك ص حيات ن أمدعية  القومية،اإلغاء قانون 

 ن نشرعوا القانون الذي ن طر على االهم.أأحقهم من  والحفومة

محفمة تقوم اات اا القرارات القانونية بناًء  إ لىن تحول المحفمة العليا أأ (شااااايد)تحاول  اإلطارفي هذا 
 فكارها،أألذلك عملت على تعيين القضاااااااااااااااة الذين نحملون  ،اها وهو  تيارهاعلى ميول نمينية ت ئم هو 

 وهذا ما نجحت اي. 

نضاااًا أمر مريح ن األأمنصااابها كوزرة للقضااااء تمامًا كما هو  (لشااااايد)مور مريحة االنسااابة ما نجعل األ
ونية الدينية على ن يبسااااااااااااااط نفوا الصااااااااااااااهيأمن نفس حزبها الذي نحاول  (نفتالي بينيت)لوزير التعليم 

مفتا  في وزارتي ووزارة  أصبحواناس أومن  ،عضاء حزبيأ الشاغر امستوطنين ومن  ءالمدارس عبر مل
خطها  إ لىن ألنها تعمل على تعيين القضاااااااااااااااة المنتمي ؛مور مريحة لهان األإكذلك ف ،(شاااااااااااااااايد أييلت)

  بهم.نها ف ورة إمنهم تقول  4 ،قضاة 6السياسي. هناك 

  التيار.تيني األحزاب اليسارية والعلمانية لمواقف هذا  3.2

، وخاصة أني ير  أن األمور تفلت من ”إسرائيل“نظرًا لألزمة التي نعيشها اليسار العلماني اليوم في 
بين يدني، نحاول تدارك نفسي، والعودة الى الحلبة عبر إعادة النظر في سياساتي وأساليب عملي، ولو 

ترب من اليمين نمينيًا نق ىمنحً  وت خذتبني سياسات تعارض خطي اليساري العام،  ،تطلب األمر
الصهيوني، والك من أجل استعادة القاعدة التي خسرها، نتيجة الظروه التي تغيرت سواء في 

 او في المحيط المعادي لها. ،”إسرائيل“

 :نموذجاً  والعمل ميرتس  حزب  من اليسار الى اليمين 3.2.1

التحول الاذي حادث داخال حزب ميرتس لم نفن تحواًل دينياًا أو تحواًل قومياًا، التحول الاذي حادث داخال 
ميرتس هو تحول منفعي، القوة الدافعة لي هي المصااااااااالحة وال وه من االندثار، واللياب عن السااااااااااحة 

وأيدلوجيا  السااااياسااااية في ظل التحول الكبير الحاصاااال داخل المجتمع اإلساااارائيلي تجاه تبنيي لسااااياسااااات
 اليمين.
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عن  (2018)ساااااايجل،  25/3/2018في يوم  12عميت ساااااايجل المحلل السااااااياسااااااي في القناة اشااااااف 
فضاايحة كبر  في عالم السااياسااة اإلساارائيلية والتي أحدثت حالة من الصاادمة والقلق والدهشااة والغضااب 

، الفضاااايحة تتعلق برئيسااااة حزب ميرتس الجديدة في المجتمع اإلساااارائيلي وعالم السااااياسااااة وردود األفعال
 اإلسااارائيلية،، احيث وضاااعت مصاااداقيتها كرئيس ميرتس على المحك حساااب التعبيرات (جبير دزنتامير )

 ..(2018)نتنياهو و شاايد،  اونها نسارية علمانية

خ ل حملتها لرئاساااة حزب ميرتس اساااتعانت امساااتشاااار اساااتراتيجي  (زندبيرج)حساااب ما كشااافي سااايجل، 
وهو الذي  ،من أنتج مقاطع معادنة ومحرضااة على اليسااار وهو لليسااار،نميني معروه اعدائي وكراهيتي 

المر لليسار  الدينية والغريمالذي ينتمي لتيار الصهيونية  ،(بينيتنفتالي ااااااااا )عمل كمستشار استراتيجي ل
 اإلسرائيلي. 

ن اليسااار اإلساارائيلي أمن  ،”إساارائيل“ليي اعض السااياساايين في إبهذا اإلجراء ما اهب  (زندبيرج)أثبتت 
 إنسااايجل قال  إسااارائيلي،وصااادقت عليهم نظريات اليمين التي تنب ت بنهانة شااايء اسااامي نساااار  انتهى،
)لفينساااون ،  موشااايي كلوجفتاليميني تساااتشاااير من حين آلخر المساااتشاااار االساااتراتيجي  كانت زندبيرج،
2018). 

من موشاااااااااايي كلوجفت خ ل االنت ااات  تلقيها نصااااااااااائح تنف  لم  (زندبيرجر يتام)س ترئيسااااااااااة حزب مير 
مع كلوجفت، المستشار زندبيرج خ ل الحملة من أجل قيادة الحزب، تشاورت . و التمهيدنة لقيادة الحزب

ولم يتسالم أي مبلغ  ،، والتقى االثنان في أاءر من مناسابة. نصاحها طواعية(نفتالي بينيتاااااااااااااااا )الساابق ل
 مقابل الك.

ميت ألوني و شااال :، مءلن منهاو قال مقرب ،تس بهوية إيديولوجية واضاااحةإلى مير زندبيرج ر يماتلم تصااال 
مجلس المدينة إلى كونها عضااااااااااااو في قفزت من  "تل أبيبيي"ويوسااااااااااااي ساااااااااااااريد وزهافا غالون. هي فتاة 

 .(2018)حوفال ر' ،  الكنيست

اسااااااااااااااتقالة  وهذا ما تنب  اي المحللون اعد ،ميرتسالحمض النووي لحزب  (زينبيرج)ن تقلب أمن المتوقع 
 لقيادة الحزب. (زندبيرج)فسا  المجال لا إجالون من رئاسة الحزب و 
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ت خذ الحزب نحو اليمين متوقعين بذلك انتهاء  (زندبيرج)ن إقالوا  متااعون لمجريات الساياساة اإلسارائيلية
على البقاء  إسرائيلاألقطاب السياسية في  شيء اسمي اليسار اإلسرائيلي في إطار الصراع المحموم بين

 نها ال تمانع من الجلوس في حفومة واحدة مع ليبرمان وأي طره نميني.إ (زندبيرج)وقد قالت 

وأصاااابحت تنافس  األيدلوجي،أو عبرت عملية تغيير في طرحها  خضااااعت،ميرتس ليساااات الوحيدة التي 
 ؛ال بل الغربية،ومحاوالتها إلرضاااااااء المسااااااتوطنين في الضاااااافة  اليمين،وتبني أفكار  ،اليمين في تطرفها

أصااابحوا  الغربية،وأصااابح اليسااااريون الذين كانوا نعارضاااون االساااتيطان والبناء االساااتيطاني في الضااافة 
 والمدنبيب أربًا من غ ء أسااااااعار الشااااااقق في تل لهم عن بيوت خاصااااااة في الضاااااافة الغربية ه ن يبحءو 

جانب  إ لىنقف  العمل،زعيم حزب  جباي،آفي  :مءل قادة نسااااااااااريون  وأصااااااااابح ،”إسااااااااارائيل“الكبر  في 
 اإلاقاء على المستوطنات في الضفة الغربية.

نااي ال ينبغي إهااا لمنطقااة غور األردن قااال هناااك: خ ل زيااارة قااام ب جاااااااي،رئيس حزب العماال آفي   
إني في حالة التوصااال  :وأضااااهإخ ء المساااتوطنات كجزء من اتفاق سااا م مساااتقبلي مع الفلساااطينيين، 

ا  الغربية،الضااااافة  ألف يهودي من 80نجب أال ننظر إلى إج ء ، لى اتفاق سااااا مإ   ولكنني أعتقد أنضاااااً
وضااااع نعيش فيي في علينا أن نتوصاااال إلى تسااااوية من أجل خلق  عربي،مليون  4.5أني اما أن هناك 

 احل الدولتين كحل يناسااااااااااب مصااااااااااالحنا أؤمنبلدنا ا غلبية يهودنة ويعيشااااااااااون في بلد خاا بهم. وأنا 
 .(2017)اشفنازي ا' ، 

جة إلى إنجاد فشاااالنا في التوصاااال إلى اتفاق ساااا م، أعتقد أننا احا ااإ  ني إنضااااًا أزعيم حزب العمل قال  
ولكن نحن ال نمفن أن نجعل األمر أاءر  ،خ ء المسااتوطنات. القصااة معقدة جداً إحلول مبتكرة لتجنب 

 .(2017)اشفنازي ا' ،  يهودي ألف 80من خ ل محاولة إخ ء  تعقيداً 

 :  الليكود نموذجاً اليمين الى أقصى اليمينمن  3.2.2

نشااهد على الك الواقع على األرض  ،اليوم حيز التنفيذ إ لىأن خطة الضاام خرجت  اليومأصاابح واضااحًا 
سااااااااااية أواًل وكذلك ما تقوم اي الهيئات الم تلفة في "إساااااااااارائيل" من خطوات لتجساااااااااايد الك كحقيقة ساااااااااايا

الذي خرج اقرار ااإلجماع على  ،وأهمها قرار مركز حزب الليفود ،عبر قرارات سااااااااااااااياسااااااااااااااية ،وقانونية
وعبر التشااااريعات التي  ،ون اإلساااارائيلي فيهاوتطبيق القان ،”إساااارائيل“ إ لىضاااارورة ضاااام الضاااافة الغربية 

وقوانين  ،على األرض كقانون التنظيم كحقيقةقدمتها األحزاب اليمينية والتي تجسااااااااااااااد الوقائع القانونية 
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 ،الغربيةفي الضاافة  والمسااتوطنين ،مع المواطنين الفلسااطينيين اتعاملهتتعلق االساالوك القضااائي وطريقة 
لكن اعد االنت ااات اإلسااااارائيلية  ،تنفيذنة متطورة عن الساااااابق اً سااااات خذ أاعاد ،خطة الضااااام ،هذه ال طة

 (2018)نتنياهو و شاايد،  . 2019
)إسااااااااارائيل ق' م'، خطة اليمين المتطره  "ال بد أن نتعره على حركة "السااااااااايادة الك؟ايف سااااااااايحدث 
وهي منظمة نمينية متطرفة سااااايطرت على مركز  (2019الضااااافة الغربية الى إسااااارائيل، السااااارية لضااااام 
وهن من أشااااد النساااااء  ،(نادنة مطر)و (يهوديت كتسااااوفر)هذه الحركة أسااااسااااتها وأقامتها  ،حزب الليفود

تمويلها من هذه الحركة تحصل على  ،تطرفًا في مجلس مستوطنات الضفة الغربية المعروه باااااااا "ييشع"
الضاغط الساياساي الذي  ،ومعتم على اسامها ،عن طريق صاناديق دعم سارية ،منظمات متطرفة خارجية

اساتطاع تجنيد  ،يلووهو مساتوطن من شا ،تمارساي هذه الحركة يرتكز على شا ص ُيدعى "شايبح شاتيرن 
انت ااااااي في االنت ااااااات التمهياادنااة لحزب الليفود لقااائمااة  وجر   ،حزب الليفود إ لى( عضااااااااااااااو 7000)

كميري  ،مارسة الضغط على مرشحي حزب الليفودمع حركة "السيادة" نقومون ام ،االنت ااات للكنيست
 وجي  جمليئيل. ،ودافيد بيتان ،في حفومة نتنياهوريجف الوزيرة 
من مشاااااروع ضااااام الضااااافة الغربية الى  ب"" ساااااتبدأ المرحلة 9/4/2019التي جرت في اعد االنت ااات 

 (2019)إسااارائيل ق' م'، خطة اليمين المتطره السااارية لضااام الضااافة الغربية الى إسااارائيل،  ؛”إسااارائيل“
كي يدخلوا  ؛حهم حقيبة الدفاع وحقيبة القضااااءرؤسااااء اليمين المتطره سااايطلبون من رئيس الحفومة من

من  ااستماتيحيث نقاتل  ،(نفتالي بينيت)ليي افل قوة إوهو األمر الذي نسعى  ،نفيذ الضمفورًا امرحلة ت
التي شاااغلت وماتزال  (أييلت شااااايد)وبالتالي سااايقوم اإامال ما بدأتي  ،أجل الحصاااول على حقيبة الدفاع

بتسااااااا ل ساااااااموترتش على طر  حلول في هذه األثناء  :مءل ،ويعمل مهندساااااااو الضااااااام ،حقيبة القضااااااااء
وخاصااااة  ،وكيفية الت لص من هذه الكتلة الكبيرة من الساااافان هناك عبر مشاااااريع ترحيل ،للفلسااااطينيين
خطة إلغراء الشاااااااباب في  (بتسااااااا ل ساااااااموترتش)حيث اقتر   ضااااااافة الغربية،الخارج  إلىلفئة الشاااااااباب 

 مر دفع مقابل مادي مغري. ولو كلف األ ،هالى خارجإوتشجيعهم على الهجرة  ،الضفة

 وشرعتاقترحت  فهي من الضم،لقد كانت الصهيونية الدينية هي صاحبة الت ثير على ما يتعلق املف 
قانون سااااااااالب األراضاااااااااي الفلساااااااااطينية لصاااااااااالح البؤر االساااااااااتيطانية التي بنيت معظمها على أراضاااااااااي 

 الفلسطينيين اطرق تحايليي عبر توافقية متفق عليي مع تيارات االستيطان الم تلفة.

ويتزعمها  ،برز ت ثير الصاااااهيونية الدينية اشااااافل واضاااااح وجلي في الحفومة الحالية التي شااااافلها الليفود
تي الصاااااااااااهيونية الدينية من أجل فوز أداعد الدور الذي  ،2014وتحديدًا اعد انت ااات  ،نتنياهو بنيامين
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من كبار رؤوس التي تعتير "دانيي  فانس"  أدتيوالدور البارز الذي  ،حزب الليفود في تلك االنت ااات
ت ااات بيوم اجهد حيث نظم اليمين قبل موعد االن ،االساااااتيطان والصاااااهيونية الدينية في الضااااافة الغربية

 ،لصااااااااااالح الليفودمساااااااااايرة اليمين الكبر  في ميدان رابين والتي قلبت النتيجة في الك اليوم  (فانس)من 
صابح بنيامين نتنياهو والليفود والحفومة التي شافلها خاضاعة إلم ءات المساتوطنين أومن تلك اللحظة 
 .والصهيونية الدينية

والتشااريعات المتعلقة االضاام  ،وخاصااة فيما يتعلق ااالسااتيطان ،بينهمتنياهو بتطبيق المتفق عليي وبدأ ن 
لدينية ممءً  كذلك ما رافق الك من منافسة بين تيار الصهيونية او  ،رض السيادة على الضفة الغربيةوف

ردة فعل في معظمها ونكانة  تصاارفاتي وقراراتيالتيار العلماني اليميني الذي كانت كل و  ،اليهودياالبيت 
لى إوصااااااااااااال اليوم والذي  ،انحدار الطرفين نحو التطره الحادلى إمما قاد  ،مع البيت اليهوديفس تناو 

 في الصهيونية الدينية. اً وهي أاءر التيارات تطرفًا وعدوانية وإرهاا "عوتسماه يهوديت"تحالف الليفود مع 

  :تسارع عملية ضم الةفة الغر ية إلسرائيل 3.3

والذي من ضمني تم  ،مصرلى إ( وتنفيذ عودة السيادة على سيناء 1978اتفاقيات كامب دنفيد ) دتع
وكان لي ت ثير صادم على  ،اإلسرائيليةالحفومة  قررتي(، الحدث األول الذي 1982خ ء شريط ناميت )إ

هذا في و االنسحاب من األراضي الواقعة تحت السيطرة اإلسرائيلية. الصهيونية الدينية، والذي تعلق ا
إطار النضال ضد االنسحاب من سيناء، كان هناك وزن كبير لعوامل م تلفة داخل الصهيونية اإلطار، 

، "ناميت"معظم المستوطنين في شريط  م من أنعلى الرغلذلك و ، "غوش انمونيم"حركة  الدينية، وخصوصاً 
، يل عام ومستوطناشف تقف الصهيونية الدينيةفإن لم نفونوا مدرجين ضمن تيار المعسفر الديني، 

وإخ ء  ،كما نعتقدون ، "إسرائيلأراضي "لمعركة ضد إعادة على وجي ال صوا، في طليعة ا "ييشع"
ما كشفت هذه الصراعات جوانب واضحة من أنواع م تلفة من قرارات عدم  غالباً و المستوطنات منها. 

ألي تحرك ن ص اخ ء المستوطنات، أو البؤر  ”إسرائيل“االمتءال للسلطات الم تصة في دولة 
 .(2012)وهيرشفوفيتش،  االستيطانية

تزايدت األصاااااوات التي تدعو إلى  األخيرة،في اآلونة لذلك ومن أجل عدم الوقوع في أخطاء الماضاااااي، 
تسااااااعها وطريقتها، امقترحات ت تلف في نطاقها و  عبرربية. تطبيق السااااايادة اإلسااااارائيلية في الضااااافة الغ

واقعة خارج المنطقة الوهي ، Cفهناك من يتحدث عن كل المنطقة، والبعض اآلخر يتطرق إلى منطقة 
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(، وهناك Bو Aتحت سيطرة السلطة الفلسطينية )مناطق  ةالواقعوتلك الفلسطينية، مرااز المدن والقر  
يهودا  /تطبيق سااااااااااااايادتها على جزء أو كل المساااااااااااااتوطنات اليهودنة في الضااااااااااااافة الغربيةلى إ من يدعو
تجدر اإلشاااااارة إلى أن تطبيق التشاااااريعات اإلسااااارائيلية على األراضاااااي هو في الواقع تطبيق و  والساااااامرة.
نسااتند االخت ه في المصااطلحات إلى الحساااسااية  لذلك وتطبيق الساايادة هو في الواقع الضاام. الساايادة،
 ولكن ال يوجد اخت ه قانوني جوهري بينهما. والدبلوماسية،السياسية 

أرض “جية تتعلق احق الشااااااااااعب اليهودي في ما تسااااااااااتند على حجج أيديولو المقترحات المطروحة عادة 
سااااارائيليين الذين وتتركز على حقوق المواطنين اإل ،أنضااااااً الكبر ، ولكن حجج أخر  سااااامعت  ”إسااااارائيل

تطبيق أنفسااااااااااااااهم ا نهم "مواطنون من الدرجة الءانية"، نظرا لعدم  ويظنون نعيشااااااااااااااون في هذه المناطق، 
 اإلسرائيلي اشفل كامل على مناطقهم. القانون 

 محلياً  مة،مهيتبين من كل ما ساااااااابق أن القرار افرض الساااااااايادة اإلساااااااارائيلية على المناطق لي تداعيات 
ى إلى التقدم نحو تطبيق تسااااااااااع فهي الك،رغم كل  تقرر،. وتسااااااااااتطيع الحفومة اإلساااااااااارائيلية أن ودولياً 

ني نجب ات اا مءل هذا القرار اعد إهناك من نقول  لكن،السااااااااااااايادة كجزء من تحقيق موقف إيديولوجي. 
كجزء من ساااياساااة شااااملة تهده إلى  المتوقعة،مناقشاااة اساااتراتيجية جادة، تتناول جميع اآلثار واألهمية 

)ااروخ ش' ،  نااعة من السياسة الداخلية تعزيز وضع دائم نفون مناسًبا للحفومة، وليس ك طوة جزئية
2018). 

  :بين مؤيد ومعارض الةفة  ضم 3.3.1

٪ من الجمهور اليهودي نعارض 60"إلى مسح شامل أجرتي "مينا تسيمح ومانو جيفا"، وجد أن  استناداً 
اعد أن وافق مركز الليفود على  ،(2019)الداد،  ضاااام الضاااافة الغربية. لكن خطة الضاااام جارية االفعل"

وهناك من يذهب  الفارغة،واألراضااي  الكبيرة، االسااتيطانية والتجمعاتضاام الضاافة الغربية وغور األردن 
وعندها  (،2019ستبدأ مباشرة اعد االنت ااات )التي و  ،الضما والمتعلقةن المرحلة الءانية ملى التحذير إ

وبواسااااطة هذه الحقائب ساااايتم ضاااام الضاااافة الغربية وكل  ،اليمين المتطره وزارة الدفاع والعدل ساااايطلب
رئيس ن هناك من يذهب للقول أأسااارائيلية. ش تحت السااايادة اإلالعرب في الضااافة الغربية ساااينتقلون للعي

 الوزراء ال يريد الضم، لكني سي ضع لليمين المتطره. 
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يؤكدون حوالي ربع من أجريت معهم المقاب ت السابق، فإن  ط عاالستليها حسب النتائج التي خلص إ
٪ آخرون أن هذا لن 10. ويعتقد فسااااااااوه يذهب فورًا إلى الضاااااااام حفومة،أني إاا قام نتنياهو بتشاااااااافيل 

 .(2019)الداد،  نحدث إال إاا اشترط اليمين "المتطره" دخولي إلى االئت ه امءل هذا الضم

ونتنياهو نفحص  الك،ألن االسااتط ع صااحيح: معظم ناخبي الليفود ال يريدون  ؛الضاامنتنياهو ال يريد 
 ؛نعارضاااون الضااام. إنهم ساااعداء (ضاااباط من أجل أمن إسااارائيل)منظمة  .هات الجمهورااساااتمرار اتجا

وحتى ٪ من ناخبي اليمين الجديد.  50في المائة من ناخبي الليفود نعارضاااااااااااااون الك. وحتى  52ألن 
٪ 2ألن ليبرمان يدعم إقامة دولة فلساااااطينية.  ؛منهم الضااااام ٪73نعارض  ليبرمان،مع أفيغدور  هم من

اليومية  الحياةمساااااااتقبل الضااااااافة الغربية هو الشااااااايء الذي يهمهم أاءر في  إنفقط من الجمهور نقولون 
)إسااارائيل ق' م'، ال طة  ٪ فقط11، فإنهم نصااالون إلى الصاااراع أضااافنا أهميةوحتى إاا  ،التي نعيشاااونها

 .(2019السرية لليمين المتطره لضم مباشرة للضفة اعد االنت ااات.، 

 :""خطة األمن أوالً  3.3.1.1

ن كل لك ،ت تلف منطلقاتهم ووسااااائلهم ودوافعهم من وراء الضاااام ،ن المنادين االضاااامإف ،ا ساااابق وقلناام
 ،االستراتيجيلبعدها  ،عدم قدرتهم على التنازل عن الضفة الغربيةوهي  ،طرقهم تجتمع عند نقطة واحدة

الساحل والعمق  والتي تطل على منطقة ،وخاصة المناطق الكاشفة والمرتفعة ،ومسيطر ،اموقع متمفن
والتي تر  رواناتهم  ،األولى "مملكة إسااااااااارائيل"على أسااااااااااس تقوم  ،وألن فكرة بناء الدولة ،"اإلسااااااااارائيلي"

 /والساامرة ،جنوب الضافة الغربية وعاصامتها القدس /التاري ية أنها كانت في األسااس في منطقة "يهودا
منطلقات ودوافع الضاام تحت  ،لذلك نمفن حصاار ،وعاصاامتها نابلس والتي تشاامل شاامال الضاافة الغربية

لذلك وجب  ،ةدأ كمنطقة خطرة ومهد    ،البعد األمني للضفة الغربيةلى إتنظر  ،؛ األولى دوافع أمنيةنقطتين
من أجل أمن  قادة"ويتصاااااااااااااادر المنادون بهذا التجاه ما تعره امنظمة  ،اإلاقاء عليها مهما كلف الءمن

 ، (2014)إساااااااارائيل ق' م'، قادة من أجل أمن إساااااااارائيل،  والذين نطرحون خطة "األمن أواًل" إساااااااارائيل"
وال نجوز  ،هي افاملها حق للشاااااااعب اليهودي ،"أرض إسااااااارائيل" تر  أن ،ودينية ،دوافع أيدلوجيةالءانية 

 االتجاهومن نحمل هذا  ،االعقيدة والدين ومبادئ الصهيونية إخ الً نمءل  ،وأي تنازل عنها ،التنازل عنها
طار تنظيمي نجمعهم مؤخرًا نطلق إوأصبح لهم  ،والمسيطرون على اليمين ،تباع الصهيونية الدينيةأهم 

 عليهم "حركة السيادة".
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هي حركة إساااااااارائيلية و   (" وثيقة قادة من أجل إســـــرائيل1.5)ملحق " إساااااااارائيل"منظمة "قادة من أجل أمن   
الشاااااااااك،  الجيش،منية اإلساااااارائيلية )قادة أركان في ن في المنظومة األأ و ن كبار سااااااااقو شاااااافلها مسااااااؤول

الجره )، اعد وقت قصااااير من نهانة حرب 2014والموساااااد وشاااارطة إساااارائيل(، ت سااااساااات في أاتوبر 
الحركة إلى الترويج لمبادرة  تامبادرة من الجنرال )احتياط( امنون رشاااااااااااااايف. هدف ،2014 (الصااااااااااااااامد

)زامير، شااابتاي ،  ساااياساااية مبنية على نهج ساااياساااي أمني إقليمي، مع االساااتفادة من المبادرة الساااعودنة
 . (2014ناتوم ، و ومئير داغان، 

بنيامين  الوزراء،ار ضباط االحتياط الذين توجهوا بدعوة لرئيس ت سست المنظمة امبادرة من عدد من كب
نتنياهو، لتبني مبادرة الس م العربية ك ساس للمفاوضات السياسية واألمنية، ولتحريك العملية السياسية 

 مع الفلسطينيين والدول العربية. 

داني ناتوم ومئير و شاابتاي شااافيت، و ن تساافي زامير، و السااااق "الموساااد"الحركة رؤساااء  من بين أعضاااء
القومي الساااااااااااااابق عوزي اراد،  رئيس مجلس األمنو امي أنالون، داغان، ورئيس الشااااااااااااااااك الساااااااااااااابق ع

)إسرائيل ق' وأساه حيفتس، وغيرهم الكءير  تيرنر،يعقوب و ن هرتسل شافير، و الشرطة السااق وومفوض
 .(2014م'، قادة من أجل أمن إسرائيل، 

داعية إلى االنفصاااال المدني عن الفلساااطينيين مع  ،"األمن أوالً "نشااارت الحركة خطة  ،2016في يونيو 
حتى إاا لم نفن  الحركة،ألعضااااء  الضااافة الغربية. وفقاً  /الحفاظ على السااايطرة العسااافرية على المنطقة

البدء امبادرة إساااااارائيلية  ”إساااااارائيل“فيجب على  الدائم،هناك شااااااريك في الوقت الحالي التفاقية الوضااااااع 
 يهودنة ودنمقراطية ألجيال قادمة. ”إسرائيل“مستقلة تضمن أن تكون دولة 

على طريق أنالون السااااااااااااااريع عبر الفتات  انطلقتأطلقت الحركة حملة  ،2017كانون الءاني  15في 
)غرينوود و ينية ا لوان علم السلطة الفلسط ،"سنصبح قريبًا األغلبية" العربية،ض مة كتب عليها االلغة 

 .(2017جابور، 
 بيبي،اإلع ن على شاااااابفة اإلنترنت تحت عنوان "عبر بدأت الحركة حملة  ،2018في بدانة دنساااااامبر 

حان الوقت لط ق الفلسااااااااااطينيين". زعمت الحركة أن اعض السااااااااااياساااااااااايين كانوا نعدون "البنية التحتية 
كدولة يهودنة  ”إساااااارائيل“وأن هذا ساااااايؤدي إلى نهانة وجود  الغربية،التشااااااريعية" للضاااااام الكامل للضاااااافة 

 ودنمقراطية.
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االتعامل مع مساا لة الضاافة  وضااعوا خطة عمل تتعلق الكبار،هذه المجموعة الكبيرة من الضااباط والقادة 
اليمين  :مءل ،ساااااااااااار في نفس المساااااااااااار ومنوت الف ما ينادي اي أتباع التيار الديني الوطني  الغربية،
 حزب الليفود.  وبالتحديدالعلماني 

من أجل أمن إساااااااااااااارائيل" طريقة لل روج من  قادةتحدد خطة العمل الواردة في الوثيقة التي وضااااااااااااااعها "
األمني. وبالتالي ينبغي اعتمادها و وتحسااين وضااعها السااياسااي  ”إساارائيل“الطريق المساادود الذي تقع فيي 

 .( Zamir, Shavit, Yatom, & Ayalon, 2018) كما نعتقدون  واحدة،اوحدة 

إن اإلجراءات األمنية واالقتصااااادنة والمدنية والسااااياسااااية المتكاملة في المنادون بتطبيق هذه ال طة قالوا 
الضااااااااااااافة الغربية والقدس وغزة هي وحدها التي نمفن أن تؤدي إلى تحسااااااااااااان كبير ومساااااااااااااتدام في أمن 

 Zamir, Shabtay, & Danny , RAMIFICATIONS OF WEST) وبالتالي نجب تعزيزها ،”إساااااااارائيل“
BANK ANNEXATION: SECURITY AND BEYOND. SUMMARY, 2018). 

إزالة و  اقتصادنة،خطوات مدنية و  أمنية،إجراءات  رئيسة:مفونات  ةث ثعلى ، تعتمد الوثيقة كإطار عام
وتجمع ال طة التي وضعها هؤالء  ،(2018)ناتوم، هرتسل ، نعقوب ، و وأساه ،  الغموض السياسي

والحاجة إلى االنفصال عن الفلسطينيين قدر اإلمفان  والوطني،بين الحاجة إلى زيادة األمن الش صي 
سااايتم تحقيق الك و والحاجة إلى اساااتمرار السااايطرة األمنية الكاملة على الضااافة الغربية.  الوقت،في هذا 

مع الحفاظ على الشروط التي تسمح اإجراء مفاوضات للتوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين على 
 اإلقليمية والدولية. ”إسرائيل“وتحسين في مفانة  لشعبين،أساس دولتين 

أمني نجمع بين القوة العسفرية وفهم حدود القوة واالحتياجات االجتماعية  وتستند ال طة إلى مفهوم
مع إزالة الغموض وإع ن سياسة واضحة اش ن مستقبل الصراع مع  السفان،واالقتصادنة لجميع 
 الفلسطينيين وحلي.

كما  تنفيذها؛وال تتعامل مع قضااااانا التسااااوية النهائية أو  ساااا م،: ال تعد خطة "األمن أوالً "مل ص خطة 
حساااااب اعتقاد ، أو مسااااا لة وجود الشاااااريك. وتساااااتند ال طة إلى نهج واقعي ،أنها ال تناقش جدو  تحقيقي

أن الظروه في هذا الوقت ليست مناسبة لمناقشة القضانا األساسية التفاقية  على فكرةالقائم  ها،واضعي
عتمد على تقييم أن االلتزام االوضااااااااع الراهن قد يتحول إلى وهم خطير وكارثي. الوضااااااااع النهائي. كما ت

والضغوط والمقاطعة  "،تتبنى ال طة المقاربة بين ترتيب دائم ال يلو  في األفق واستس م لواقع "اإلرهاب
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وهناك مجال واسااااااااااع لمبادرة إساااااااااارائيلية من شاااااااااا نها تحسااااااااااين وتطوير األهداه الوطنية لدولة  الدولية،
 ."إسرائيل"

 متنوعة لمجموعة ”إساااارائيل“ وإعداد ،تهده ال طة إلى تغيير الوضااااع على المد  القصااااير والمتوسااااط 
 ،النزاع لحل وصااوالً  السااياسااية ال طوات إنضاااج هي فيها ةالرئيساا المبادئ. المتطرفة الساايناريوهات من

األمن  ،الك نساااااااااتتبع ما كل مع الميدان، في والفوضاااااااااى الفلساااااااااطينية السااااااااالطة انهيار احتمال ويقابلها
 واالقتصاد والسياسة.

إلى عرض ال طوط العريضاة على صاانعي القرار في  االسامتساعى الحركة المنضاوية تحت هذا  لذلك،
 ورفعها للمناقشة العامة وتعزيزها قدر اإلمفان. ،”إسرائيل“

 :الغر يةخطة فرض السيادة اإلسرائيلية على الةفة  3.3.1.2

. حيث ودبلوماسااااياً  مساااا لة ضاااام "إساااارائيل" للضاااافة الغربية هي واحدة من أاءر المسااااائل تفجرًا سااااياسااااياً 
ألني حساااب اعتقادهم يلغي حل الدولتين، في حين  ؛مع الدولي ضااام األراضاااي الفلساااطينيةنعارض المجت

 ار اليمين اإلسرائيلي يدعمون الك.أن أنص

والوالنات المتحدة، نفى البيت األبيض أي حوار بين واشنطن  ”إسرائيل“قبل عام، في حادث محرج بين 
ي قدمي أعضاء ذكان مقتر  "قانون السيادة" ال آنذاكو"إسرائيل" اموضوع السيادة. على جدول األعمال 

ني ناقش هذا مع أراء االساااااااااااااارائيلي بنيامين نتنياهو ادعى رئيس الوز  ولوقفي،الكنيسااااااااااااااات من الليفود، 
إني فقط  :فيي ، الذي قالاً الك اشااااااااادة، طالب البيت األبيض من نتنياهو توضااااااااايح ياعد نف األميركيين،
 ..(2019)ليباه،  يستبلغ واشنطن حول المبادرات التي يتم طرحها في الكنأ نيا أراد القول 

 الليفود،بين أعضااااء  خيرة السااالطة والت ثير اشااافل رئيسالتي ااتسااابت في السااانوات األ" "حركة السااايادة
 "حركة "المرأة ال ضاااراء" التي أساااساااها الناشاااطون اليمينيون يهوديت كاتساااوفر ونادنة مطر والمنبءقة عن

. تصاادرت مطر عناوين األخبار قبل فك االرتباط مع غزة، عندما وصاافت رئيس إدارة فك (2019)ليباه، 
. وتم اساااتجوابها ومحاامتها بتهمة إهانة هي شااا صاااية نازية االرتباط ا ني "نسااا ة حديءة من هيودنرات"

 االضفةامظاهرات متكررة  انتاالثن توقامالمسؤولين الرسميين، لكن التهمة الموجهة ضدها تم محوها. 
 .(2017)بينيت و شاايد، قانون التنظيم،  الغربية
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 وقد عمل أعضااااؤهاير على أعضااااء حزب الليفود، الحركة جهودها للت ثفي السااانوات األخيرة اساااتءمرت 
في الحدث القومي في إي ت "لؤوميادة"، و ااساااتمرار على تعزيز وزيادة الدعم لفكرة الضااام، أو السااايادة. 

اعنوان "تطبيق الساااااااايادة". وحضاااااااار االجتماع كل  الحركة،عقد مجموعة من المتحدثين ندوة تحت قيادة 
 لي.بمن الوزير زئيف الكين وحاييم كاتس ونائبة وزير ال ارجية تسيبي حوتو 

ا من الجاادول فكرة إقااامااة دولااة زلنااأوقباال كاال شاااااااااااااايء،  أوالً "أاونيس( وفير )أخ ل الناادوة قااال الوزير 
وليسااات اسااايطة  ومتحدنة،فلساااطينية، الشااايء الءاني، نحن احاجة إلى ات اا قرارات شاااجاعة وصاااعبة، 

 هي المناطق اات C. منطقة Cوقبل كل شاااايء لتطبيق الساااايادة على منطقة  أمام المجتمع الدولي أوالً 

 .(2019)ليباه،  "مع أقلية فلسطينية ال تذكر واضحة،اليهودنة السرائيلية و اإلغلبية األ

قالت في اات الندوة "من واجبنا تعزيز االسااااااااااااااتيطان في يهودا  (جمليئيلجي  )االجتماعي  هوزيرة الرفا
 (2019)ليباه،  وتطبيق القانون اإلسرائيلي على يهودا والسامرة." والسامرة،

التي تتضااامن مقاالت متنوعة تدعم تطبيق السااايادة على الضااافة  "،اما تنشااار الحركة في مجلة "السااايادة
جدعون ساعر  :مءل ،اآلونة األخيرة أعضاء اارزون من حزب الليفود المجلة فيوقد كتب في  الغربية،
دعااات الحركاااة النااااخبين في المنطقااة  األخيرة،وجي  جمليئيااال. في االنت ااااااااات المحلياااة  إليفن وزئيف

ا مؤتمرات  الحركة تعقد أخر ،الختيار المرشااحين الذين ساايلتزمون بتطبيق الساايادة. من بين أمور  أنضااً
 للشباب الذين يدعمون رؤية الحركة.وحلقات دراسية 

عندما أادت اللجنة المركزية  ،2017اان ت ثير الحركة على الليفود واضااااااااااااااحًا االفعل في نهانة عام 
اللجنة المركزية لحزب الليفود ممءلي الليفود المنت بين  تدعحيث للحزب أن الحزب أيد ضم المناطق. 

على جميع مناطق المساااااتوطنات  ”إسااااارائيل“وتطبيق قوانين وسااااايادة  ،إلى التحرك للساااااما  االبناء الحر
 المحررة في يهودا والسامرة.

من الصاااااندوق  وبشااااافل رئيس المانحة،تساااااتفيد الحركة من التمويل من الجهات  أنشاااااطتها،وكجزء من  
ال الذي نعمل في نيويورك وترأساااي عائلة ماركوس. الصاااندوق ال اا نجمع األمو  ،"إلسااارائيل"المركزي 

وينقلهم إلى العناصااااار اإلسااااارائيلية التي تم تحديدها مع  ،من اليهود الذين نعيشاااااون في الوالنات المتحدة
 اليمين.
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 Im Tirtzuومن بين المنظمات التي تساااتفيد من المسااااعدة التي تقدمها المؤساااساااة كل من "إم ترتساااو" "
مليون شيفل  1.5عات اقيمة . تسلمت حركة السيادة تبر Kohelet Forumو"فوروم كهالت"  و"حوننو"

 .(2019)ليباه،  "من الصندوق 
لضاااااام  "الساااااايادة" عن أساااااااليب الحركة اليمينية المتطرفة ،"قادة من أجل أمن إساااااارائيل"اشاااااافت منظمة 

 ل طتها،على ضاااااااامان تنفيذ الحفومة القادمة تعمل نية يمجموعة متطرفة نم وأن ،الفلسااااااااطينيينم يين 
لكن حركة السااايادة  احزم،يعارضاااوني و سااارائيل" اآلثار المدمرة للضااام. إبينما نعرض "قادة من أجل أمن 

وتعد البنية التحتية لتطبيق السيادة  المتطرفين،وتعبئ السياسيين اليمينيين  األرض،ترسخ الحقائق على 
 .(2019)إسرائيل ق' م'، ال طة السرية لليمين المتطره لضم مباشرة للضفة اعد االنت ااات.، 

كحركة غير برلمانية تسااااعى  "حركة الساااايادة" ونادنة مطر أسااااساااات يهوديت كاتسااااوفر ،2010في عام 
الذي نضاام أعضاااء من  "منتد  الساايادة"تطبيق الساايادة اإلساارائيلية في الضاافة الغربية. وتشاامل الحركة ل

امااا في الااك كااارولين غليااك ويورام إيتنغر وجيوال كوهين ومردخاااي  األاااادنميااة،الجمهور واألوسااااااااااااااااط 
 ايدار.

تحديءات حول رؤية الذي يتضااااااامن مقاالت وكتااات و  "السااااااايادة"وموقع  "مجلة السااااااايادة"تنشااااااار الحركة 
يات تعقد الحركة مؤتمرات نقدم فيها الوزراء وأعضاااااء الكنيساااات والشاااا صاااا نفسااااي،الساااايادة. وفي الوقت 

ن وجهات نظرهم حول ساااابل تنفيذ رؤية الساااايادة والحاجة السااااياسااااية لليمين و ن واألاادنميو العامة والمءقف

 .اإلسرائيلي كي نفون الرافعة حتى يتم تنفيذها

الذي  الليفود،والتي كان لها الت ثير الكبير على حزب  ،السيادة التي وضعتها مؤسسة هذه الحركةرؤية 
 موافقة على ضااااام الضااااافة الغربية وغور األردن يواساااااتطاعت أن تنتزع من ،رضاااااخ لمطالب هذه الحركة

(Jacoby, , Women in zones of conflict: power and resistance in Israël, 2005, 
p. 99). 

 ؛اليسااااار ال نفتفي االتحذيرات من أوهام رؤية اليمين اإلساااارائيلي ل فقد حان الوقت الحركة،حسااااب رؤية 
 ,Shragai, 1995) االساااايادة الكاملة على كل الب د مطالبةالو بل عليي أن نعرض خطتي السااااياسااااية 

p. 33) فإني نحتوي على العديد من الطرق األمنية واالقتصااااااااااااااادنة  ،ما جاء في برنامج الحركة. وفق
قادت حركة  الماضية،وأاءر من الك. على مد  السنوات  والدبلوماسيةوالدنمغرافية والقومية والسياسية 

 السيادة. تكمل رؤية"نساء ااألخضر" حملة السيادة وطرحت إلى ال طاب العام القضانا الم تلفة التي 
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وقد تم تنظيم الحملة االتعاون مع شاااا صاااايات عامة رائدة ومواطنين عاديين وأولياء األمور والمشاااااركين 
مئات اآلاله من اإلصاااااادارات التي نشاااااارت  "ساااااايادةال"ات واللقاءات، وقبل كل شاااااايء مجلة في المؤتمر 

 االلغتين العبرية واإلنجليزية.
يادة)تم تقدنم  2011في بدانة عام  التنفيذ في المجالين لى إالمراحل النظرية  لتنتقل من (رؤية الساااااااااااااا

 .(2017)اتسوفر،  السياسي والعملي

والمزيد من السااااااياساااااايين  لد  المزيد اليوم زخماً حملة الساااااايادة التي بدأت قبل اضااااااع ساااااانوات تكتسااااااب 
 قاب ً  اً سااااااياسااااااي اً حيث يرون فكرة الساااااايادة هدف للفكرة،والشاااااا صاااااايات العامة الذين نعبرون عن ت ييدهم 

فكرة اليمين على الساااايطرة على الساااااحة السااااياسااااية الى ان يتم تنفيذ فرض  تقومو  للتحقيق وال مفر مني.
 السيادة على الضفة الغربية.

إن تطبيق السايادة لي العديد من اآلثار االقتصاادنة األخر  ف ،خطة تطبيق السايادة يحساب رؤية واضاع
مساااااتو  معيشاااااة وتمفني من التعامل مع تحدنات تحساااااين  ،التي نمفن أن تحفز االقتصااااااد اإلسااااارائيلي

 السفان العرب في الضفة الغربية، لذلك تطبيق السيادة هو خطوة جيدة لجميع األطراه.

للطلب العادي ساايجلب  وفتح سااوق األراضااي هناك للبناء وفقاً  وسااط للبناءنجاد حلول إنقول هؤالء: "إن 
ناك احتياطيات ه القائمة،إلى صااااناديق الدولة عشاااارات المليارات من الشاااايف ت! في كل المسااااتوطنات 

)تال،  حتى قبل التفكير اإنشاااااااااااء مسااااااااااتوطنات جديدة ،من األراضااااااااااي لبناء آاله الوحدات الساااااااااافانية

2016) . 

ن م ثلث ؛القطاعات لويوزعون على ك ،من المساااااااتوطنين 421400في الضااااااافة الغربية،  نعيش حالياً 
م تلطة من الدينية  تمسااااااااااااااتوطناتدينين، ثلث علمانيين وثلث من الطوائف الدينية الحريدنة وهناك الم

 .(2017)السااعة،  والعلمانية
 ،دوميمأعين عيليت، بيتار عيليت، معاليي مودن مساااتوطناتالغربية هي االطبع  في الضااافةأابر المواقع 

نعيش  مسااتوطنات الضاافة الغربية٪ من الضاافة الغربية.( 43نساامة ) 183908فيها رييل التي نعيش أو 
 .(2017)السااعة،  نسمة" 592 91 ا اليوم نحوفيه

الحالية، فقد أطلقت حركة  ”إساااااااااارائيل“على الرغم من تجميد النشاااااااااااط االسااااااااااتيطاني كما تدعي حفومة 
 القادمة.لى مليون نسمة خ ل السنوات القليلة إأماناه، مشروعها ليصل عدد سفان الضفة 
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 :إجراءات ضم الةفة الغر ية فعلياً  2.3.3

 وتشاااااريعية،عملية ضااااام الضااااافة الغربية بدأت االفعل عبر خطوات رسااااامية قانونية  العملية،من الناحية 
وتحالف مع التيار الصااهيوني  الحفم،وهي الفترة التي تولى فيها اليمين زمام  ،2014وخاصااة اعد عام 

برم مع المسااااااااااتوطنين من أجل دعم نتنياهو في تلك االنت ااات في الك أواالتفاق الذي  القومي،الديني 
أييلت )الصهيوني عبر وزارة القضاء التي ترأسها  واليمينوقد نفذ نتنياهو ما وعد اي دانيي  فانس  ام،الع

 . (شاايد

وعضااااو الكنيساااات ناريف ليفين اقرار ثوري يتعلق اضاااام الضاااافة الغربية  (شاااااايدأييلت )الوزيرة تقدمت  
نقضاااي اساااريان أي قانون إسااارائيلي  عبر الدمج الرسااامي للمساااتوطنين في الضااافة الغربية ااقترا  قانون 

)تسموكي  وتوماتيفيًا ا مر القائد العسفري للضفة الغربية على المستوطنين القاطنين في الضفة الغربيةأ

 ،2017). 

ن القوانين السااارية في "إساارائيل" ال تسااري على المسااتوطنين في الضاافة إف ن،اآلحسااب الوضااع القائم  
من القوانين ا مر عساااافري على  اً جزء قُ طب  نُ  ،قائد الضاااافة وهو المسااااؤول العساااافري عنها نماوإ الغربية،

 أتوماتيفيسااارائيلي هناك اشااافل الجديد سااايسااامح اساااريان القانون اإل االقترا  الءوري  هناك.المساااتوطنين 
 للضفة.ا مر القائد العسفري 

لى إوالتي ترمي  ،أردان( جلعاد)ال طة التاري ية التي صاااااااااااااااغها ويقف على تنفيذها الوزير  إطاروفي 
من نوعي في  ولواأل ،قام اافتتا  مركز الشارطة الموحد "إسارائيل"لى إضام المناطق المصانفة فلساطينية 

 .(2017)تسموكي ، م يم شعفاط في القدس 

التهيئة لضااااام الضااااافة لى إوالتي ترمي  ،(شااااااايدأييلت )مبادرة أخر  قادتها وزارة القضااااااة ممءلة االوزيرة 
ن في نزاعات يهذه المبادرة تتمءل بتقدنم مشااروع قانون نجبر الفلسااطينيين المتورط المسااتقبل،الغربية في 

، على (2018)حوفال و النس،  على األراضااااااي في "يهودا والسااااااامرة" اشاااااا ن قضااااااانا الت طيط والبناء
هذا جزء من خطوة  إنشاااااااااااااااايد قالت  العليا،بدل محفمة العدل  ،أوالً التوجي إلى محفمة منطقة القدس 
تجاه  وخطوةن هذه ال طوة "سااياسااية، إدل العليا. بينما قال المعارضااون لت فيف العبء عن محفمة الع

 الضم"
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ن في نزاعات على األراضاااااااااااااي مع ين المتورطيعامًا، كان اإمفان الفلساااااااااااااطيني 40 على مد  أاءر من
فمة العدل العليا على أساااااااس أنهم المسااااااتوطنين اليهود في "يهودا والسااااااامرة " تقدنم التماسااااااات إلى مح

إلى محفمة منطقة  صاااااحاب أراضاااااي خاصاااااة نمتلكونها، ولكن هذا القانون سااااايجبرهم على التوجي أوالً أ
 القدس.

حساااااااب  نقل الصااااااا حيات من محفمة العدل العليا إلى المحاام اإلدارية يهده إلى تحقيق ث ثة أهداه
ضاااااااد  : التوقف عن ممارساااااااة التمييزثانياً  الغربية.تطبيع الضااااااافة أواًل: هي:  ،تبريرات الوزيرة )شااااااااايد(
مقيمين في الدولة للتقاضااااي اشاااا ن النزاعات مسااااتفيدين" مءل غيرهم من الالغير "ساااافان الضاااافة الغربية 

أن الملتمساااين  (شااااايد)وتؤكد  ،على األراضاااي في الصااالح و البدانة والدعاو  المدنية والجنائية المحلية
سيحصلون على توضيحات وقائعية وإثباتية  _اليهود والفلسطينيين على حد سواء  _في يهودا والسامرة

 منتظمة، والهده الءالث من مشاااااااااروع القانون هو ت فيف العبء عن المحفمة العليا التي تتعامل حالياً 
 ،فلساااااااطينيينالإجراء فقط اشااااااا ن هذا الموضاااااااوع كل عام، يودع مئات منها من قبل  2000مع حوالي 

 . (2018)حوفال و النس،  لقانونيالذين نست نفون على أوامر الهدم للبناء غير ا

إدارة السااااااااااااافان، وقانون العودة، واللجان  األدنى:ومن بين المواضااااااااااااايع التي سااااااااااااايتم نقلها إلى المحاام 
، وت صيص األراضي من سلطة أراضي إسرائيل. وباإلضافة إلى الك، ”إسرائيل“اإلنسانية للدخول إلى 

على إنشاااء محاام صاالح للمسااائل اإلدارية للمرة األولى منذ ساان قانون المحاام اإلدارية  (شاااايد)تعمل 
حساااااااااااب  _. وتهده هذه ال طوة إلى ت فيف عبء محفمة العدل العليا والمحاام اإلداريةعاماً  18قبل 
 .زعمها

خطوة إقرار الكنيساااات  ،فيما يتعلق اضااااام الضااااافة الغربية ،والتي كان لها صاااااد  ،العملية من ال طوات
)بينيت و شاااااااااايد، قانون التنظيم،   (المســـــتوطنات " قانون تييض1.6)ملحق " اإلساااااااارائيلي لقانون "التنظيم"

والذي  ،معدلة الجديدةالءالءة اصااااايغتي الوالءانية و نيسااااات االقراءة األولى وهو قانون ُأقر في الك ،(2017
مساااتوطنة "احسااان  هايالتي ُبني علو  ،رض ال اصاااة بهمالملكية على األ يدي الفلساااطينيينأنصاااادر من 

بديلة  اً رضأبل يتلقى الفلسطينيون االمقا ،يد الدولةلى إوتنقل الملكية  ،تشجيع من الدولة""بدعم و  وأنية" 
 . % و الذي نقدر على يد مءمن125بة بنس اً مالي اً و تعويضأ
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فقسام من في الضافة.  "يل"إسارائحساب معايير ، قانونيةالغير بيض كل المباني االساتيطانية القانون ال يُ 
 راضااااي خاصااااة حصاااالت على ترخيص بناء. بينما التي لم تحصاااال على ترخيصأالمباني المبنية على 

بناء  ترخيص انإرض ستحرك عملية الت طيط إلخراج مصادرة األ االقانون،بناء لن يتم تنظيم وضعها 
 البناء.رجعي كي يتم تنظيم  ا ثر

دارة المدنية حتى عودة الغائب من البلد التي دار عبر اإلراضااااااااااااااي المتروكة التي يتعلق بها القانون تاأل
و االسااااات دام أبناء البيوت  :مءل مؤقتًا،رض ني نجوز اسااااات دام األإالفتو  القضاااااائية تقول  ليها،هاجر إ
لكن المساااتشاااار القانوني الحالي  ،رضبناء مساااتوطنات على هذه األ في الساااابق كان محظوراً  الزراعي.

 ؛خر  أرض متروكة أن تبحث الدولة عن أشهور الحالية نجب  8خ ل الاااااااااا  أشهر، 8سمح بذلك لمدة 
  مرة.سنوات كل  3اي تنقل عليها المستوطنة لمدة 

 خذوألحظة ممفنة  في أيو ورثة ورثة ورثتهم؛ نساااااتطيعون الوصاااااول أ ورثتهم، وورثة ورثتهم. ن.الغائبو 
 صاااااااااااحابها،ألى إن تعاد أنمفن ي لحظة أفي رض ن األأل مؤقت؛لذلك البناء عليها  رجاعها،وإرض األ

زالة إسااا مية "و ما نسااامى االشاااريعة اإلأ تلقائي،لذلك في حزب البيت اليهودي نطالبون بتفكيك مشاااترك 
  .عملية قضااااااااااااااائية معقدة وهو ،الة الشاااااااااااااايوعز إال اعد إ نمفن تفكيك المسااااااااااااااتوطنة شاااااااااااااايوع" احيث ال

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  103 
 

 الخاتمة: ❖

 بعمق في التركيبة الساااياسااايةو  حقيقةً  تيار موجودالصاااهيونية الدينية أن  يتضاااح لنا وبناًء على ما سااابق
، والتي تمنعها من المتعددة والمتشااااااااااااااعبة بين فروعهاكبيرة الالفجوات ورغم ، اإلساااااااااااااارائيليةواإلجتماعية 

وقدرتها على الوصول الى هرم السلطة  وتا ثيرهانمنع وجودها  لمالك  إال أن، واحداً  تياراً التحول لتصبح 
استطاعت موجودة فعً ،  كمجموعة أيديولوجية، خاصة في النصف األخير من العقد الحالي. السياسية

 الساالطة،أن تغير من أساااليبها وأدواتها، وتكييفها مع مصااالحها التي ترمي الى الوصااول الى أعلى هرم 
جذب انتباه الرأي العام، ساااواء وساااائل اإلع م  الىساااياساااي، ااألصاااولية الدينية والتطره الودفع تميزها 

 .، لتسليط الضوء عليها ودراسة حالة التغير الملحوظ التي طرئ عليهاأو األوساط األاادنمية

األخيرة، على الرغم من في المجتمع اإلسرائيلي اشفل كبير خ ل األجيال الصهيونية الدينية برزت لقد 
نفسااااااااااااااها أنها من عالم م تلف عن عالم  ولم ترأ  ،الشااااااااااااااريعة اليهودنةما يتعلق افياجديد، أنها لم ت ت 

حركة متوحدة حول لكنها جيل، لى إمن جيل  "إسااااااااارائيل"الشاااااااااريعة اليهودنة وعقيدتها التي ساااااااااادت في 
، ”أرض إسااااارائيل“لى إأن الهجرة  تر  الحركةو  "،أرض إسااااارائيل"افريضاااااة اساااااتيطان "شاااااعارها المتمءل 

، ومن سلطت الضوء على الفهم التوراتي الشامل ،نقطة تحول نماإتيطان فيها ليس فقط فريضة، و واالس
أجل الك سااااااا رت الساااااااياساااااااة من أجل خدمة مصاااااااالحها أواًل تحت غطاء ديني، وبلباس قومي جذاب، 

حداث السااياسااية في "إساارائيل"، وبالتالي فكانت وسااائلها وطريقتها السااياسااية أابر مؤثر على مجريات األ
 ت ثيرها دفع غيرها من التيارات واألحزاب الى التقرب منها، والعمل لصالحها كما نفعل الليفود اليوم.

 يتةح لنا من هذه الدراسة ما يلي:

نفتا  االالقومية الصهيونية و و تستند هوية المعسفر الديني الوطني على ث ثة عناصر: التدين،  •
ولكني نمءل سااالسااالة متواصااالة تتراو   ؛التدين القومي كياًنا واحًدا دعال نُ و .على الحداثة المحدود

واألرثواكسية  المركزية،والمفاايم األرثواكسية  المحافظة،واألرثواكسية  المتطرفة، ما بين اآلراء
بلن متدين قومي صرررررهلو ي،  ها، لذلك تتعدد تلارئت هذه ئلمجموعة ئأليدلوجلة وحاكاتالليبرالية

  ومتدين قومي حايدي، ومتدين قومي للبائلي.
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وخاصااااااة اعد تزايد  ،"إساااااارائيل"اعد نجا  الصااااااهيونية الدينية في االندماج في النظم العامة في  •
وارتفاع عدد الجنود والضاااباط المتدينين في الجيش، ظهرت في السااانوات األخيرة توترات وأنواع 

 .السيطرةو ال وه وال شية من فرض التدين،  اسببمن النضاالت ضد هذا االندماج، 

وخاصاااااااة اعد دخول  ، معتداًل تجاه اساااااااتيعاب عناصااااااار علمانية في صااااااافوفيأخذ التيار منحىً  •
البياات اليهودي جااالبااًا معااي العلمااانيااة أييلاات شااااااااااااااااايااد، لى إ، القااادم من الليفود (الي بينيااتنفتاا)

لى إأصاااااابح التيار مسااااااتعدًا السااااااتيعاب العنصاااااار العلماني اليميني من أجل الوصااااااول  يوبالتال
مما يؤهلي للمشاركة  ،تمناصب للسيطرة عن طريق جلب المزيد من المصوتين لي في االنت ااا

 لى مناصب سيادنة في الدولة كالتعليم والقضاء. إفي االئت فات التي قادتي 
تجاه القضااانا األمنية والسااياسااية المتعلقة االصااراع الفلسااطيني اإلساارائيلي  التيار أخذت توجهات •

 ؛بل ،ال ،تتجي اتجاهًا متشااددًا، ففي المجال السااياسااي؛ نعارض التيار أي حل مع الفلسااطينيين
ضااام لى إ لى هناك. كذلك يدعوإساااتيطاني وعودة المشاااروع اال ،ويطالب اإعادة احت ل القطاع

 ،ك طة نفتالي بينيت ؛الضااااافة الغربية ضااااامن خطط متعددة نطرحها قادة عدة لفروعي الم تلفة
فهو ير  ضاااارورة  ،وخطة يهودا جليك. وفيما يتعلق بنظرتي األمنية ،وخطة بتساااا ل سااااموترتش

توجيي ضاااااربة لى إاآلن  يطرة األمنية اإلسااااارائيلية، ويدعوء على غور األردن ضااااامن السااااااإلاقا
 مسح المنطقة عن وجي األرض.لى إحتى لو قادت  ،وحزب هللا ،قطاع غزةلى إعسفرية 

وتجعلها معبدة من أجل السااااااااااااايطرة  ،لهم الطريق تهيئبدأ يبحث هؤالء عن سااااااااااااابل ووساااااااااااااائل  •
سااااك بهذه متألن من ي ؛والجيش والقضاااااء، التعليم،وخاصااااة  الرئيسااااة،واإلمساااااك ا يوط الحفم 

ثبات نفسااااااااي فيما يتعلق وأنضااااااااًا إل سااااااااياسااااااااات،نفون مؤهً  لتغيير  وخاصااااااااة الدفاع ،الحقائب
 .ااألرض والسيطرة عليها

ألن الغالبية العظمى من األشاا اا الذين  ؛الدينيةلصااهيونية شاافل ضااربة مؤلمة لفك االرتباط  •
النكساااااااااات المتعاقبة، التي مرت بها الصاااااااااهيونية الدينية فيما يتعلق ، و هاأبناءتم إج ؤهم كانوا 

حدوث التغيير لى إامشاااروعها االساااتيطاني التوساااعي، في سااايناء، ومن ثم في قطاع غزة، أدت 
 .رةواالنقسام الحاد في سلوكها في السنوات األخي

حداث انق اات اجتماعية، واساااتحداث ساااياساااية، وإ تنحو خلق اندماجا ساااارع هذا التيار ال طا •
حداث التغيير إمنصاااااااات سااااااايادنة، ت دم في لى إوأدوات فرعية علنية وسااااااارية، والوصاااااااول  أيد  

 ، وكبح عجلة التنازالت كما يرونها. نحو السيطرة المطلوب
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اعد االنسااااااااحاب من ساااااااايناء وزادت حدتي اعد حدث تطور مهم في تفكير الصااااااااهيونية الدينية،  •
حيث حصاااااااااااااالت زيادة في تدفق الوطنيين الدينيين ل ن راط في االنسااااااااااااااحاب من قطاع غزة، 

الذي تركي الشباب العلماني  الفراغ بدأ نمألو ، "لجيش الدفاع اإلسرائيلي"حدات القتالية التااعة و ال
عبر ضاااااخ المزيد من  ،طامح ليفون في أعلى هرم القيادة في الجيشيونية الدينية الالصاااااهتيار 

 الشباب القادمين من المدارس الدينية ما قبل العسفرية في الوحدات القتالية.
الصااااااهيونية الدينية على أنها المعول الذي سااااااتهدم اي لى إ ”إساااااارائيل“ن اليوم في و ينظر الكءير  •

من والسااابب الذي سااايهاجر اساااببي الشاااباب اإلسااارائيلي  ،”إسااارائيل“أساااس الحفم الدنمقراطي في 
  .والمبرر الذي سيست دمي من وقت التحاقهم االجيش للتهرب من ال دمة العسفرية الب د،

ة تقوم اات اا القرارات القانونية بناًء على محفملى إالمحفمة العليا  الصااااااااااااااهيونية الدينية حولت •
على  (أييلت شااااااايد)والك اعد أن سااااايطرت وزيرة القضااااااء ، هذا التيارهو  ميول نمينية ت ئم 
 وأفكار تيارها. فكارهاأتعيين القضاة الذين نحملون ب وبالتالي قامت ،لجنة تعيين القضاة

األحزاب اليساااااااارية  تاالجتماعية والسااااااياساااااااية اإلساااااارائيلية، دفعقدرتها على التغلغل في الحياة  •
ما لى إتبني مواقفها، وبالتالي أصاااااااااااااابحت هذه األحزاب تنزع لى إوالعلمانية الليبرالية واليمينية 

وربما ضااام  ،تنادي اي الصاااهيونية الدينية من أفكار، وخاصاااة فيما يتعلق ااإلاقاء على السااايطرة
 الضفة الغربية. 

وهو  ،مع فكرة الضاااااام وبقوة أحدهما ؛حول فكرة ضاااااام الضاااااافة الغربية ن متصااااااارعانهناك تيارا •
 هالكن ،م تلفةمن وراء الضااام  يودوافع ،الشااا نالمسااايطر والمؤثر والقادر في هذا لب و الغا يالرأ
 ،االساتراتيجيلبعدها  ،الضافة الغربية رفضاهم االنساحاب منهي  ،تجتمع عند نقطة واحدة هاال

في  ،األولى "إسااارائيل"على أسااااس مملكة وألن فكرة بناء الدولة تقوم  ؛ومسااايطر متمفن،اموقع 
وعاصاااااامتها نابلس والتي  /والسااااااامرة ،جنوب الضاااااافة الغربية وعاصاااااامتها القدس /منطقة "يهودا

 :سببين فيمنطلقات ودوافع الضم  ،لذلك نمفن حصر ،تشمل شمال الضفة الغربية

تباع الصااااااااهيونية أهم  االتجاهومن نحمل هذا  ،ودينية الءانية دوافع أيدلوجيةو  أمنية،دوافع  :األولى 
الضاااااام اطريقة لى إ يدعو يولكن ،راه الصااااااهيونية الدينيةوالتيار الءاني الذي ير  خ ه ما ت. الدينية
وهدفت الحركة إلى الترويج لمبادرة  "قادة من أجل أمن إساااااااااااااارائيل"ويقود هذا التيار منظمة  أمنية،

 .سياسية مبنية على نهج سياسي أمني إقليمي، مع االستفادة من المبادرة السعودنة
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 التوصيات ❖

، ساااااياسااااايًا واجتماعًا نحو اليمين، وتتصااااادر هذا التحول ”إسااااارائيل“اما أن األمور تتجي في  .1
تياراتها وأارعها، والتي ثبتت وجودها اقوة اآلن في سااادة  المتطره؛ الصاااهيونية الدينية افل

ة، وفي الحفم اعد نضاااااال كبير من أجل الحصاااااول على موطئ قدم في المؤساااااساااااة الحاام
هذا المسااتجد ال طير في السااياسااة بناء اسااتراتيجية تتعامل مع  المناصااب المؤثرة، البد من

اإلسااااااااااارائيلية، كون الفلساااااااااااطينيين أاءر المت ثرين بذلك، وكون المشاااااااااااروع الذي تحملي هذه 
 ارتباطًا كبيرًا االقضية الفلسطينية، ومحاولة تصفيتها.  اً المجموعة، مرتبط

ينادي  ،اً الهوتي اً ديني اً شااااعار وتحمل  ،أصااااولية دينية قوميةحركة  الصااااهيونية الدينية وكونها .2
نشاااااجع على الهجرة  فهو ومن أجل الك ،”إسااااارائيل ا رض” نسااااامىويدعم االساااااتيطان فيما 

ام إحراز أي تقادم أما اً كبير  اً ماانعا ، ُتعادوالعيش فيهاا، وجاب التاذكير بهاذه النقطاة التيإ ليهاا 
العلماني، ، للعب هذا التيار دور الضاغط على اليسار والتيار اليميني سياسي في الحاضر

 . ويذهب اي نحو الضم ؛بل ،وسيمنعي في المستقبل ا ن نقدم أي تنازالت في هذا الش ن، ال

لدولة، المساايطرة في ااامة و المؤسااسااات الح الكبير للصااهيونية الدينية في كلفي ظل التقدم  .3
 ،امناصب عليا ان تمسك فيهوخاصة في الجيش وأجهزة األمن، التي يتوقع في المستقبل أ

مما ساااااااااااااايفون من  ،لى قوة بيد هؤالءفإن األمور تتجي إلى دخول الجيش مرحلة التحول إ
 :مءل ،واجهات مساااتقبلية خاصاااة على الجبهات السااااخنةمالساااهل الت ثير عليي للدخول في 

من أجل اجبارهم على الهجرة  ،ة و ممارساة مزيد من القمع تجاه سافان الضافأ ،غزة ولبنان
 لذلك البد من العمل على كل ،ون مسااااااااااااااتوطن هناكيوبالتالي تحقيق رؤية المل ،تفريغهاو 

وخاصاااااة في صااااافوه شاااااريحة الشاااااباب  ،خطورتيبيان و  فضاااااح الكالمساااااتويات من أجل 
لمام بتفكير أجل أن نفون لد  القو  المقاومة إمن و  ،تهجيرالمسااااااتهدفة أاءر من غيرها اال

 . هذا التيار

هذه المجموعة والتيارات التااعة لها من أجل عدم الوقوع في فخ العمل على متااعة تطور  .4
الضفة  يال دنعة، وخسارة ما تبقى من مساحة جغرافية استراتيجية للشعب الفلسطيني، وه

الغربية، التي تعد العمق االستراتيجي األمني للشعب الفلسطيني، والسلة الغذائية الغنية من 



  107 
 

لعمل ، وبالتالي انن الذي يدور حولي لب الصاااااااااااراع اآلفاالناحية االقتصاااااااااااادنة، وكونها الم
كي نتمفن من العمل وفق  ا ساااالوب قومي موسااااع، نشاااامل كل أطياه الشااااعب الفلسااااطيني؛

  و فصائلي.يدلوجي، أو فكري، أأية، اعيدة عن أي منازع رؤية واقع

ر أطياه المجتمع اإلساااارائيلي سااااياساااايًا واجتماعيًا نحو المسااااا ضاااارورة م حظة انجرار كل .5
والذي برز ااضااااااامح ل أحزاب كبيرة ومؤساااااااساااااااة كحزب  ،الذي حددتي الصاااااااهيونية الدينية
اما تنادي اي األحزاب الدينية القومية من  اً ومنادن اً نميني اً العمل، والذي تحول ليفون حزب

خوفًا على نفسااااااااي، وإلدرااي لتحوالت المجتمع العميقة، وخاصااااااااة اما يتعلق ااألمن  ؛مواقف
لى اليمين وهي تقاتل من أجل البقاء تحول األحزاب اليسااارية المتطرفة إلك واالقتصاااد، وكذ

 في هذا المحيط اليميني المسيطر. 
 ،ي حل مع الفلسااااطينيينأل الصااااهيوني الدينيالتيار  ةعارضااااوم ،انسااااداد األفق السااااياسااااي .6

 يدعوكل الك ، هناك ، وعودة المشااااااااروع االسااااااااتيطاني إلىاإعادة احت ل القطاعومطالبتي 
التي فوزه في االنت ااات  معحيث سااايعمل هذا التيار دق ناقوس ال طر، لى إالفلساااطينيين 
لبعض لعاااالم من جااادياااد، مفررًا على التحاااالف مع قو  التطره في ا 2019جرت عاااام 

ن تمرير خطط أمنية بدعم عالمي ليحفم قبضاااتي على كامل فلساااطين ضااام أحداث التاريخ؛
  تهده إلى تصفية القضية الفلسطينية. وإقليمي، وخطط سياسية

محفمة تقوم اات اا القرارات القانونية لى إالمحفمة العليا  اما أن الصاااااااااهيونية الدينية حولت .7
ن الفلساااطينيين سااايفون من الصاااعب عليهم فإ، هو  هذا التياربناًء على ميول نمينية ت ئم 

وهو الهده الذي قاتلت  نحدث ساااااااااااقًا،نتزاع حقوقهم كما كان المحفمة العليا اللى إ اللجوء
ليي، لذلك وجب البحث عن بدائل وخاصااااااااة دولية لصااااااااهيونية الدينية من أجل الوصااااااااول إا

 ل ستعاضة عن المحفمة العليا بوجهها اليميني الجديد.
السياسة ك داة ووسيلة  واست دمتالتوفيق بين الدين والسياسة  استطاعتالصهيونية الدينية  .8

كتيار و مصااالح دينية خاصااة بها، فهم لم يدمجوا بين الدين والسااياسااة،  لتحقيق مصااالحها
هم جيروا السااياسااة لصااالحهم دون ان نحولوها لعقيدة وثابت ديني، احيث خدمت السااياسااة 
مصااالحهم الصااغر  والعظمى، وتحفموا من خ لها االمؤسااسااات الساايادنة وال دماتية، عبر 

نفون منهم ، لكن جعلوا مصاايره السااياسااي في دعمهم من ن دم سااياسااتهم، وليس شاارطًا ان 
مءً ، ال يتبع لتيااار الصااااااااااااااهيونيااة الاادينيااة، ألنااي علماااني، لكن أدواتهم  دفااالليفو ايااديهم ، 
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تغلغلت في الليفود ف صااابح مصااايره في ايديهم ، وبالتالي فالساااياساااة  صااالحيةموالالساااياساااية 
خدمت الدين والحاخامات والتيار كلي وليس العفس، لذلك نوصاااي بدراساااة هذه التجربة من 

، وعدم تحويل السااااياسااااة الى الفلسااااطينية والعربيةوالقومية العلمانية قبل التيارات االساااا مية 
فيد كل طره من إنجازات اآلخر كي نحقق مصااااالحي دين أو الدين الى سااااياسااااة، وأن نساااات

 ال اصة والعامة. 
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