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الملخص:
هدفت الرسا ا ا ا ااالة إ لى كشا ا ا ا ااف حقائق جديدة حول الصا ا ا ا ااهيونية الدينية ،ودورها المتجدد في السا ا ا ا ااياس ا ا ا ااة
اإلسا ارائيلية ،وأثرها على التحوالت االجتماعية والس ااياس ااية في المجتمع اإلسا ارائيلي ،وقد حددت الد ارس ااة
ضامن محددين رئيساين ،الحد المفاني ،الذي ينحصار مفاني في إسارائيل ،والحد الزماني ،المحدد االفترة
الممتدة بين عامي (.)2019-2000
مهما في السااياسااة اإلس ارائيلية ،وت ثير الك على
تناولت الد ارسااة دور الصااهيونية الدينية اصاافتها ً
مركبا ً
تغيير نظاام الحفم في "إس ا ا ا ا ا ا ا ارئيال" وتحويلاي من دولاة برلماانياة إلى نظاام نشا ا ا ا ا ا اباي األنظماة الادكتااتورية
"الش ا ا اامولية"؟ ،عبر طرق ورافعات س ا ا ااياس ا ا ااية وقانونية وعس ا ا اافرية عديدة ،وكان المبرر للذهاب إلى هذا
المسااار هو ضااعف األأحزاب السااياسااية العلمانية وتشااتتها ،والذي فتح المجال لتنامي الصااهيونية الدينية
وتصاعدها ،وبالتالي تنامي خطورتها المتمءلة ااألفكار األأاءر تشددًا وخط ًار.
س ا ااعت الد ارس ا ااة لتحقيق عدة أهداه ،من أهمها :توض ا اايح حقيقة الص ا ااهيونية الدينية ،ومد نفواها في
الحياة السياسية في إسرائيل .والوقوه على الوسائل التي است دمتها الصهيونية الدينية لتحقيق أهدافها،
والوقوه على أش اافال تدخل الص ااهيونية الدينية في نظام الحفم في "إسا ارائيل" .وتوض اايح اآلثار المترتبة
على س ا اايطرة الص ا ااهيونية الدينية على المجتمع اإلسا ا ارائيلي والدولة ،وإظهار مد مش ا اااركة الص ا ااهيونية
الدينية في السااياسااة اإلسارائيلية وت ساايس الدولة ،وبيان أهمية ساايطرة الصااهيونية الدينية على تنال نظام
الحفم في "إسارائيل" وتحديد مسااتقبلها ،وإظهار حجم الضااعف الذي أصاااب األحزاب العلمانية والحريدنة
نتيجة نمو هذا التيار ،إض ااافة إلبراز حجم النفوا الذي تؤدني الص ااهيونية الدينية في الس ااياس ااة وص ااناعة
القرار على حساب التيار العلماني في الفترة المحددة.
اسا ا ا ا اات دم الباحث المنهج الوصا ا ا ا اافي؛ للتعره على الصا ا ا ا ااهيونية الدينية من أجل وضا ا ا ا ااعها في إطارها
الصحيح ،كما است دم المنهج التحليلي؛ لتحليل عملية التفاعل بين كل المركبات السياسية والمستجدات
التي برزت على السا ا ا اااحة السا ا ا ااياسا ا ا ااية نتيجة هذا التفاعل ،ثم منهج المقارنة؛ للوقوه على الفروق بين
العلماني والديني والع قة بينهما ،ودوافع المنافسا ا ا ا ااة بينهما ،واعتمد الباحث كءي ار على النظرية الواقعية،
وهي مجموعة من األفكار التي تدور حول المقترحات المركزية األربعة :السا ااياسا ااة الجماعية ،واألنانية،
والفوضى ،والقوة السياسية.
ط

ومن النتائج التي توصا ا ا ا ا ا اال لها الباحث أن الصا ا ا ا ا ا ااهيونية الدينية تيار موجود حقيق ًة وبعمق في التركيبة
السااياسااية اإلس ارائيلية ،وبرزت في المجتمع اإلس ارائيلي عند األجيال األخيرة ،وأد نجاحها في االندماج
في النظم العامة في "إس ا ا ا ا ا ا ارائيل" – إلى ظهور توترات وأنواع من الرفض لهذا االندماج ،وارتكزت على
عدة محاور :التدين ،والقومية الصهيونية واالنفتا المحدود على الحداثة.
شا ا ااهدت الصا ا ااهيونية الدينية تغيرات كءيرة؛ نتاج خطوات بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضا ا ااي ،وأخذت
منحى معتدالً تجاه اس ا ااتيعاب عناصا ا اار علمانية في صا ا اافوفها ،وشاا اافل فك االرتباط وما ترتب عليي من
ً

االنسااحاب من غزة ألمًا لد الصااهيونية الدينية؛ ألن الغالبية العظمى من األش ا اا الذين تم إج ؤهم

أبناءها ،وكان هذا دافعًا للساير نحو التغير والصاعود ،وكان من النتائج أأنضاًا أن هذا التيار ااهب
اانوا أ
في السنوات القادمة إلى ضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل".
جاءت التوص ا ا ا اايات التي قدمها الباحث على النحو التالي :بناء اس ا ا ا ااتراتيجية تتعامل مع هذا المس ا ا ا ااتجد
ال طير في الس ااياس ااة اإلسا ارائيلية ،كون الفلس ااطينيين أاءر المت ثرين بذلك ،وكون المش ااروع الذي تحملي
هذه المجموعة ،مرتبطاً ارتباطاً كبي اًر االقضية الفلسطينية ،ومحاولة تصفيتها .والتذكير بهذه النقطة التي
كبير أمام إحراز أي تقدم سااياسااي في الحاضاار والمسااتقبل ،وأوصاات الد ارسااة االعمل على كل
تعد مانعًا ًا
المسااتويات من أجل توض اايح خطورة هذا الموضااوع ،وخاصااة بين صاافوه شااريحة الشااباب المسااتهدفة
أاءر من غيرها افكرة الهجرة واإلغراء االمال ،ومن أجل أن نفون لد القو المقاومة إلمام بتفكير الك
التيااار .والعماال على متااااعااة تطور هااذه المجموعااة والتيااارات التااااعااة لهااا من أجاال عاادم الوقوع في فخ
ال دنعة ،وخسارة ما تبقى من مساحة جغرافية استراتيجية للشعب الفلسطيني ،وضرورة م حظة انجرار
جميع أطياه المجتمع اإلسارائيلي ساياساياً واجتماعياً نحو المساار الذي حددتي الصاهيونية الدينية ،لذلك
على الفلسا ا ا ا ا ا ااطينيين دق ناااقوس ال طر ،اعااد فوز هااذا التيااار في انت ااااااات  ،2019وتحااالفاي مع قو
التطره في العالم من جديد ،مفر اًر ألحداث تاري ية مؤلمة ،ليحفم قبض ااتي على كامل فلس ااطين ضا امن
تمرير خطط أمنية بدعم عالمي وإقليمي ،وخطط سياسية تهده إلى تصفية القضية الفلسطينية.
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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.

ك

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.

ل

مقدمة الدراسة:
عند الحديث عن الصهيونية الدينية فإننا نقصد الك التيار المتبني لأليديولوجية الدينية القومية المرتبطة
برؤية الحاخام (أبراهام يتسحاك كوك) الذي قال:
"فإن هناك أناسًا ن افون هللا ،ولكنهم ليسوا منشغلين اإحياء األمة على أرضها؛ ألأن إحياء األمة نعني
دولة ،وجيش ،وأمة ،وليس مجموعة من األفراد فقط .وال نقتصا اار على التحول الجغرافي من المنفى إلى
األ ارض ا ا ااي المقدس ا ا ااة ،فهناك ص ا ا ااهاينة منش ا ا ااغلون اإحياء األمة ،لكن ليس احس ا ا ااب التوراة؛ بل حس ا ا ااب
العلمانية ،الص ا ا ا ا ا ااهيونية الدينية هي إحياء األمة في أرض ا ا ا ا ا ااها حس ا ا ا ا ا ااب تعاليمها" (أبينا ،ما هي وظيفة
الصهيونية الدينية)2015 ،
االمقابل هناك من يتسااءل ،هل هناك شايء اسامي القطاع الديني الوطني ،أو الصاهيونية الدينية؟ هناك
د ارس ااات إسا ارائيلية تر أني ال يوجد ص ااهيونية دينية ،كما نعتقد (ايمي كاب ن) من جامعة (اار إي ن)
في د ارساة نشارها في المجلة األاادنمية "اتجاهات" يدعي أن "الصاهيونية الدينية كانت ولم تكن" ،امعنى
تيار منظمًا( .فاركش ،الصهيونية الدينية ،كانت
أنها موجودة كجزء من المجتمع والسياسة ،لكنها ليست ًا
ولم تكن)2017 ،
لكننا حين ندرس كل المعايير التي ت ص التركيبة السا ا ااياسا ا ااية اإلس ا ا ارائيلية ،مءل :االنتماء السا ا ااياسا ا ااي،
والتعليم ،والم اس ،واأليااديولوجيااة الاادينيااة ،إلخ ،فااإننااا نكشا ا ا ا ا ا ااف وجود تلااك الفئااات والتيااارات اعمق في
التركيبة السياسية ،ومع االقتناع اما اهب إليي (ااب ن) فالفجوات كبيرة احيث إن القدرة على االستمرار
في تعريفها كمجتمع واحد أمر مشا ا ا ا ا اافوك فيي للغانة؛ لكن الك ال نمنع وجودها وت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ثيرها (فاركش،
الصهيونية الدينية ،كانت ولم تكن )2017 ،
هناك من يدعي ا ن الصا ا ا ا ا ا ااهيونية الدينية أاءر خطورة على دولة إسا ا ا ا ا ا ارائيل من أعدائها ،ويطر الك
التساؤل ،ما هو دور الصهيونية الدينية منذ أن وضعت المستوطنات على رأس قائمة أولوياتها؟
في واقع الحال هناك دور حقيقي للصا ا ا ا ا ا ااهيونية الدينية في الجوانب اإل يديولوجية والدينية واالجتماعية
واالقتصااادنة واألمنية ،وهذا الدور تولد من مشااروع الصااهيونية الدينية ،المتمءل اإقامة المسااتوطنات في
مناطق الض اافة الغربية ،حيث أعطت حلول إس اافان رخيص ااة لجزء ص ااغير من القطاعات األض ااعف في
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المجتمع اإلسا ا ا ارائيلي ،خاص ا ا ااة األرثواكس المتطرفين .لكن لم نفن لهذه المس ا ا ااتوطنات أي أثر أو قيمة
أمنية ،والدليل أني تم إج ء المسا ا ا ااتوطنات من قطاع غزة ل طرها على سا ا ا اافانها ،وتسا ا ا ااببها في إحداث
مشاال أمنية مستمر للجيش اإلسرائيلي ،وما شفلتي المستوطنات في قطاع غزة نشهد عليي واقع الحال
اليوم اما يتعلق امسا ا ااتوطنات الضا ا اافة الغربية؛ لكن وفق حسا ا ااااات أخر تتعلق ااألهمية االسا ا ااتراتيجية
لمنطقة الضفة الغربية.
وت تلف اآلراء حول دور الص ا ا ا ااهيونية الدينية في المجال الديني في العص ا ا ا اار الحديث ،والمتمءل اس ا ا ا ااد
الفجوة بين المتدينين والعلمانيين ،وتقوية الترااط بين اليهود في إسرائيل والشتات؟
لم تكن الص ا ااهيونية الدينية رأس الحربة في الحروب التي س ا اابقت قيام الدولة ،لكنها كانت شا ا اريفة فيها،
لذلك تبحث اليوم عن مفان مركزي لها ،وتحاول أن تءبت وجودها كطره فعال داخل مؤسسات الدولة.
تُعد الص ااهيونية الدينية ،حركة س ااياس ااية قومية دينية ،تهده إلى كس ااب داعمين لها عن طريق ال طاب
الديني .ومن هذا المنطلق صاانع قادتها معادلة اات وزن سااياسااي مؤثر في السااياسااة اإلس ارائيلية؛ تتمءل
االنهج الديني الس ااياس ااي المتطره الذي تتبعي ،والذي يراه البعض نهجًا قد نحره البوصااالة الدنمقراطية
للدولة نحو التطره ،احيث تصبح عدوًا وخط ًار على العلمانية ،وخط ًار على أمن الدولة ومستقبلها.
لكن في ظل ما تشهده منطقة الشرق األوسط اشفل عام خ ل السنوات األخيرة من تحوالت كبر على
ال المسااتويات ،س اواء على مسااتو األيديولوجيا أو أنظمة الحفم والسااياسااة والدين ،فإن إس ارائيل ت ثرت
اما نحدث في المنطقة من تحوالت ،خصاااوصا اًا على مساااتو تركيبتها االجتماعية والدينية ،وس ااياس ااتها
الداخلية وال ارجية ،لذلك تشااهد إس ارائيل حاليًا ص اراعًا نسااعى فيي كل طره من األطراه للساايطرة على
نظام الحفم ومؤسساتي الحيوية ،وإضفاء أيدولوجيتي عليها ،وبالتالي تسيير النظام وفقاً لتوجهاتي الفكرية.
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