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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 



 ي   
 

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 

  


