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 سرائيلية ودورها في السياسة والمجتمعإلاألحزاب الدينية ا

 

 مدخل 

ة من أبرز سمات المجتمعع الصعهيو،يم مجتمعع المسعتوطنين المهعاارين الع ين لديني  ا-ةثني  ة اإلدي  تعتبر التعد  

لدينيعة. اموروثاتهم االاتماعية والثقافية واالقتصعادية والسياسعية وقدموا من مختلف أصقاع الد،يا حاملين معهم 

لعدو ادت واقع التشرذم السياسي في كيان ة التي اس  ة الحزبي  دي  ة المتنافرةم ظهرت التعد  دي  وتحت تأثير ه ه التعد  

 صطالحية يمكن إامالها في ما يلي:إضمن دوائر تصنيف  وذلك

هععا عنععد اليهععود: الليكععودم العمعع م  ععينو م هنععاأ أحععزاي عديععدة أهم   ثنيععة،قسععامات اإلعلععى مسععتو  اإل -1

لحعععزي اوعنعععد الععععري: الحركعععة اإلسعععالميةم  .ميعععرتشم  عععافم المفعععداهم يهعععدوت هعععاتوراه والوحعععدة الوطنيعععة

ععع الععوطني الععديمقراطي والحركععة العربيععة  الععديمقراطي العربععيم الجبهععة الديمقراطيععة للسععالم والمسععاواةم التجم 

 للتغيير.

على مستو  اال،قسام بين علما،يين ومتدينين ،جعد معن ازحعزاي العلما،يعة أحعزاي عربيعة مثع  الجبهعة  -2

عع ع الععديمقراطي العربععي والحركععة الحزبيععة الديمقراطيععة للسععالم والمسععاواةم الحععزي الععديمقراطي العربععيم التجم 

ئي  بعاليععاه وإسععرائي  بيتنععا خععر  يهوديععة مثعع  العمعع  والليكععود وميععرتش و ععينو  والمركععز وإسععراأللتغييععرم و

 والوحدة الوطنية و عب واحد وغيرها.

،قسام ازيديولواي ،جد أحزاي اليمين )وهي قسعمان يمينعي دينعي مثع   عاف والمفعداه على مستو  اإل -3

ويهودية التوراهم ويميني علما،ي مث  الوحدة الوطنيعة وإسعرائي  بعاليعاه وإسعرائي  بيتنعا والليكعود وغيشعر . ثعم 

اي اليسار )وهي يسار يهود  أقري إلى الوسط مث  ميرتش و عينو  والعمع  والمركعز و ععب واحعدم ثعم أحز

عيسار عربي مث  القائمة العربية الموح   ع العوطني العديمقراطيم دة والجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة والتجم 

 والحركة العربية للتغيير .

اف والمتوالية صعوداً أو هبوطاًم من وإلعى الكيعانم تقعوم بعدور حس عوما من  ك في أن الهجرات المتعاقبة 

عهععا اه لجهععة الحفععاظ أو عععدم الحفععاظ علععى تناسععب هعع ه القععو  الحزبيععة والسياسععية وتواز،هععام وطبيعععة توز  وفع عع

واقتسامها على أساف المفاتيح الحزبية أ  بحسب ،سبة ازصوات التي يحص  عليها ك  حزي أثناء اال،تخابات 

ما على ضوء ب غالباً بحاالت من عدم االستقرار االاتماعي والسياسيم السي  الهجرات تتسب   ن  أالعامة. والواقع 

ى تحسععين أوضععاعهم ومععواقعهم فععي سععلم سعععي المهععاارين الجععدد )حالععة اليهععود الععروف بصععورة خاصععة  إلعع

ه المهعاارون الجعدد إلعى مهعاارين قعدماءم ن يتحعو  أازفضليات االاتماعية. ومعع معرور العزمنم معن الطبيععي 

وينخرطععون بالتععالي فععي لعبععة تقاسععم لالجبنععةل الداخليععةم بعععد أن تخععف تععأثيرات ازحععزاي التععي اسععتقبلتهم للمععرة 

دة.وبفع  تشعرذم ععاتهم المتجعد  بحعزي اديعد يرضعي تطل   اديعد   حث عن ارتباط  ازولى عليهم. وهنا تبدأ رحلة الب

المصالحم تشرذمت الخريطة الحزبية والسياسية اإلسعرائيليةم حتعى باتعت تحفع  بمختلعف أ،عواع ازحعزاي التعي 

معن ة بأكملهام بحيث بات من الصعب اإلتيعان علعى ذكعر أيعديولوايا معا فعي الععالم ر واودها في قار  يمكن تصو  
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دون أن ،جد لها تجسيداً في أحد ازحزاي اإلسرائيلية سواء كا،ت علما،ية أو دينيعةم يسعارية أو يمينيعةم وسعطية 

م فإ،ها مع ذلك يمكعن أن تنطعو  ة كما تقد  أو  وفينية أو ليبرالية الخ... وإذ ا،طوت ه ه الظاهرة على أبعاد سلبي  

 لي:لكيان من أبرزها ما ياعلى أبعاد إيجابية لصالح 

 ة.قي  اصدمإعطاء اللعبة الديمقراطية في الكنيست )البرلمان  واال،تخابات العامة قدراً أكبر من ال -1

امتصععاظ ظععواهر االحتجععام والتملمعع  واال،شععقاخم سععواء داخعع  ازحععزاي الكبيععرة والصععغيرة أم فععي  -2

 أوساط المجتمع اإلسرائيلي.

العبعر  فعي المنطقعةم معن خعاله التالععب بعألوان الطيعف ة السياسعية للكيعان المساهمة في تسهي  المهم   -3

السياسي ما بين متطرفين ومتساهلينم بهدف إحداث الفرقة والبلبلة في صفوف الجا،ب العربي والفلسطيني بين 

د أو معارض له ا الحزي أو ذاأ )المبادرات السياسية الوهمية التي ال تنتهي وال تؤد  فعي النهايعة إلعى أ  مؤي  

 لية .،تيجة عم

ر الطاقععة البشععرية الالزمععة لألهععداف واعليععات العسععكرية الصععهيو،ية ازحععزاي السياسععية هععي التععي تععوف   -4

وهي التي تساعد أيضاً في تج ير الهجرة واالستيطان وتوريط الشباي اليهود  في مشعاريع وقضعايا ال خعروم 

 منها بسهولة.

 اهب اليهودية المختلفة من علما،ية أو دينية.التغطية على فش  الصهيو،ية في دمج الطوائف والم  -5

المساهمة في اللعبة السياسية الدولية والدخوه على أكثر من خط حزبي وسياسي في العالم وخصوصعاً  -6

 في الدوه صاحبة القرار مث  أميركا وبريطا،يا وفر،سا وألما،يا وسواها.

ية كأيديولوايا سياسيةم يجع  الصعراع ينحصعر غلبها الصهيو،أي طبيعة ازحزاي اإلسرائيلية وتبن   إن   -7

كثر من أ   يء آخعرم وذلعك ضعمن أخاذ القرار ة الوصوه إلى السلطة والسيطرة على مواقع ات  بينها على كيفي  

لع كر رفائيع  اء ر عنعه رئعيش أركعان الععدو السعابق سعي  فق عليه لمصلحة الدولعة. وهع ا معا عب عت  اإلطار العام الم  

الفعارخ بعين ازحعزاي اليعوم فعي إسععرائي  أصعبح  عبه منععدم.. والخعالف بينهعا يعدور فقعط فععي  ايتعان بقولعه: لإن  

  خرقعاً للنعواميش ة وال تشعك  ة عمليعة  عبه بديهي عالقضايا الهامشعيةل. ولهع ا السعبب أصعبحت اال،قسعامات الحزبي ع

يبقعى فعي أحضعان الحعزي الحزبية أو ازيديولواية. وبوسعع الطعرف المنقسعمم سعواء أكعان فعرداً أم اماععةم أن 

لعون إلعى أخصعام ثعم يععودون ازمم أو أن يبده تحالفه مع كت  أخر . وكثيراً ما ،ر  حلفاء الكتلة الواحعدة يتحو  

ع ن إلى مواقعهم السابقة مثلمعا حصع  معع دافيعد ليفعي ورو،عي ميلعو وايهعود أولمعرت ودان مريعدور وسعواهمم مم 

 ليه.إخراوا من الليكود ثم عادوا 

اً هععو تخلععيو يهععود ساسععي  أالًم ووضعععت لنفسععها هععدفاً و  أحععزاي الصععهيو،ية فععي روسععيا وبولنععدا ،شععأت از

لعى إن دعوة اليهود الفكرة الصهيو،ية كا،ت تتضم   ن  أ  مأطهاد بإقامة لكيان قوميل خاظ بهمض  وروبا من اإلأ

لشتات فعي اابة ليهود م تكن ا   الدعوة الصهيو،ية ل ن  أة الستعمار بلد آخر هو فلسطين. غير صلي  ترأ بلدا،هم از

 ىوروبعا يكمعن فعي القضعاء علعأمشعكلة اليهعود فعي  مرم وعارض كثير منهم ه ه العدعوة ورأوا أن حع   بادئ از

حععزاي الثوريععة المناوئععة لععى ازإالفتععة  عععداد  أاليهععود ب ضععطهاد ،فسععه ولععيش فععي الهجععرة. ولهعع ه الغايععة ا،ضععم  اإل

م أ  فعي 1897للصعهيو،ية فعي سعنة  لى تأسيش حعزي يهعود  مععاد  إة في روسيا مثالًم وبادر بعضهم للقيصري  

وهم وهولاالتحععاد العععام للعمععاه اليهععود فععي روسععيا قععد فيععه هرتسعع  مععؤتمره الصععهيو،ي ازلعع   ع  العععام ،فسععه ا

كثعر داية صارت الحركعة ازة في صفوف اليهود في البالصهيو،ية التي كا،ت هامشي   وبولو،يال)البو،د . غير أن  
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دة أيعام الحكعم القيصعر  ت بهم فعي معدن روسعية متععد  لمجازر التي حل  اأ  بعد  1905حضوراً عندهم بعد سنة 

المعؤتمر الصعهيو،ي  لجعدير بالع كرأن  الثا،ي وقتله.    والقيصر ألكسندر اوذلك بسبب مشاركتهم في التآمر على 

ن تيعودور هرتسع  السويسرية التي لم يكن يسعكنها اليهعودم ولعم يعتمك   د في بلدةلبازهلق  ع   1897وه في سنة از

  مدينة تقطنها اماعات يهوديعة كبيعرة مثع  لزيعوريخلم بسعبب معارضعة اليهعود لهع ا المعؤتمر. أمن عقده في 

بعن  سي الصهيو،ية أمثاه حاييم وايزمن ودافيعدناً مثله مث  اميع مؤس  اً متدي  وتيودور هرتس  ،فسه لم يكن يهودي  

و حتعى لاليديشعيةل أم العبريعة لى المسيحية الحقاًم ولم يكن يتكل  إه غوريونم فهو لم يختن إبنه الوحيد ال   تحو  

معر الع   كعان يثيعر غضعب راعاه العدين عليعه لما،ية م وطالما ا،تهعك الشععائر اليهوديعةم ازمة باز)عبرية مطع  

 باستمرار.

لغاصب في تحديعد الهويعة اش للكيان ال   دار بين الجي  المؤس  لصهيو،ية إلى الصراع القد أ ارت ازدبيات

اليهودية واحتدام الصراع بين الصعهيو،ية الدينيعة والصعهيو،ية العلما،يعةم بيعد أن الصعهيو،ية السياسعية اعتبعرت 

ر للشععب اليهعود  وتجمعع فعي داخلهعا مختلعف المركبعات اليهوديعة ولكنهعا فعي الحقيقعة امععت بععين حركعة تحعر  

ات وعا ت منع  اللحظعة ازولعى لوالدتهعا أزمعة هويعة وفشعلت فعي عمليعة بنعاء وصعياغة هويعة اماعيعة متناقض

وقعد بعرز هع ا الصعراع فعي الخعالف الع   ،شعب عنعد اإلععالن ععن تأسعيش  .مشتركة لجميع المركبات اليهودية

ة علما،يعة غيعر ي عسة اإلسرائيلية بحيث رفض الحريديم والمتدينون اإلعالن عن دستور يقضي بواعود هوالمؤس  

ة  عد   عنعدما تخعف   الصراع بين العلما،يين والمتدينين يشعتد   لدارسين أن  ادينية للمؤسسة اإلسرائيلية. وبر  بعض

ً ر سلبي  المخاطر الخاراية وبالتالي يؤث   على صيغة التعايش داخ  المجتمع اليهود م وقد رفعض بعن غوريعونم  ا

ع تنعاقض بعين الصعهيو،ية د علعى االرتبعاط الم  ا يؤك عأوه رئيش حكومة إسرائيليةم الفص  بين الكنعيش والدولعة مم 

ن رئعيش ب أساسعي ومكعو  السياسية وما بين اإلرث الديني والتاريخي للشعب اليهود م بحيث يدخ  الدين كمرك  

ة اليهوديعةم وهع ا معا حاولعت الصعهيو،ية السياسعية تداركعه معن خعاله بوتقعة ى بازم  تحديد القومية أو ما يسم   في

ع مصهر تحو  اميع االختالفات والتواهعات الفكريعة واإليديولوايعة د   إلعى توسعيع وتمعد  ا أد  ولكنهعا فشعلت مم 

د فعي معدارف دينيعة وفكريعة تختلعف كع  منهعا ر ذلك وتجس  الصراع الداخلي بين العلما،يين والمتدينين. وقد تطو  

خعع  مععن الصععهيو،ية عقيععدة لععه كععأحزاي: االتحععاد القععوميم البيععت اليهععود  والمفععداهم ت  اعععن ازخععر . بعضععها 

وبعضها تصالح مع الصهيو،ية مث  لاغودات يسرائي ل و لديغ  هتوراةلم في حين رفض تيار ثالث التصعالح 

ً ت  امع الصهيو،ية و ً عدائي   خ  منها موقفا  مث  ل،اطور  كارتال.  ا

عوهك ا يشعك   ا أطلعق عليعه   التعداخ  معا بعين السياسعة والعدين تناقضعاً فعي الحالعة اإلسعرائيلية الصعهيو،ية مم 

ثنعي داخع  المجتمعع اليهعود  إلا  اال،قسعام البعض لتسييش الدين في الدولةم وتديين الدولعة فعي السياسعةل. وأد  

راتهععا السياسععية فععي أحععزاي دينيععة ا ععكنازية مثعع  لديغعع  هتععوراةل وأخععر  لنشععوء تيععارات دينيععة واععدت تعبي

سفارادية مث  حزي ل افلم وبالتالي احتعدم الصعراع بعين التيعار العديني والعلمعا،ي فعي االخعتالف الع   ظهعر 

ويص  إلى طبيعة الدولة وهويتهعام ويتمركعز بعين العلمعا،يين والمتعدينين فعي حوه تعريف من هو اليهود  ليمتد  

اليهععود هععم از ععخاظ  ثالثععة قضععايا مركزيععة وهععي: الهويععة وتعريععف مععن هععو اليهععود م فيععر  المتععدينون أن  

فعون اليهعود  علعى أ،عه الشعخو الع   المقتنعون باليهودية والملتزمون بواابعاتهم الدينيعةم أمعا العلمعا،يون فيعر  

فيعر  المتعدينون أن  محوه مفهوم الشععبينتمي للشعب اليهود  بالمعنى العام للكلمة. ،قطة الخالف الثا،ية هي 

ً  يجاد ح    إا الصهيو،ية السياسية فحاولت أم   .وحدة الشعب تقوم على أساف ازمة المقدسة  مبافتراض اليهود  عبا
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وبحثت عن رابط اامع له ا الشعب فوادته في الدين اليهود . أما ،قطة الخالف الثالثة فتمركزت حوه طبيععة 

ففي حين أن المتدينين اليهود أرادوا إسعرائي  دولعة دينيعة تسعتمد قوا،ينهعا معن ازحكعام الشعرعية مالدولة اليهودية

  الشععريعة اليهوديععة مصععدر أحكامهععا لعلمععا،يون إ،شععاء دولععة صععهيو،ية ال تشععك  االيهوديععة ومععن التععوراة أراد 

ف التيعار العديني عمومعاً ة فعي موقعأحدثت تغييعرات ا ري ع 1967حري عام  لدراسات إلى أن  اوقوا،ينها.وتشير 

رض إسعرائي ل كمفهعوم أوازرثوذوكسي خصوصاً في مسألة االعتراف بدولعة إسعرائي م وحعدث تطعابق بعين ل

  إلى تععاظم دور القعو  السياسعية ا أد  ميتافيزيقي يهود  وبين دولة إسرائي  كمفهوم سياسي علما،ي واقعي مم  

ف باتجعاه العداخ  زراضعي العربيعة الفلسعطينية وزاد التطعر  الدينية وحضورها فا تدت حملة االستيطان و،هب ا

 خاظ. الفلسطيني بشك   

لعى إرادت تحوي  الدين أةم لكنها حزاباً علما،ي  أة كا،ت صلي  حزاي الصهيو،ية ازاز مهما يكن من أمرم فإن  

ن القوميعة. ومعع حزاي العلما،ية في العالم التعي ال تعتبعر العدين عنصعراً معن عناصعر تكعويقومية على عكش از

حعزاي الصعهيو،ية معن دون ازخع  فعي االعتبعار حضعور العدين فيهعام وحتعى معن غيعر الممكعن فهعم از ذلعك فعإن  

لخصوصية الدينية في قراراتها السياسية. وفي اإسرائي  ،فسهام ال يمكن فهم سياساتها من غير اكتشاف ،صيب 

سرائيلية مث  الليكود ال تطالب بفص  الدين عن الدولعة. حزاي العلما،ية اإللسياخ تواد مفارقة عجيبة: فازاه ا 

حععزاي الدينيععة السععلفية )الحريديععة  التععي كا،ععت تععرفض الصععهيو،ية كحركععة علما،يععة صععارت متصععالحة مععع واز

م 1912الدولععة الصععهيو،ية مثعع  حععزي لاغععودات اسععرائي ل )رابطععة اسععرائي   التععي ظهععرت فععي النمسععا سععنة 

لى فلسطينم وعارضت بر،امج لبازهل الصهيو،ي. لكنها فعي سعنة إت اال،تقاه ووقفت ضد الصهيو،يةم ورفض

أخعر  ،جعد  بد  عدم اعتراض على قيام دولة لليهود في فلسعطين. معن ،احيعة  غيرت مواقفهام وراحت ت   1937

أظهرتهععا  لحقيقععةامععع القععيم الدينيععة عنععد اليهععود المتععدينين. وهعع ه  كبيععر   يديولوايععة الصععهيو،ية تتنععافى بشععك   زاأ،  

ة حركععات عرفععت لدراسععات وازبحععاث علععى إختالفهععام فعنععد تأسععيش الحركععة الصععهيو،ية اليهوديععة ظهععرت عععد  ا

بحركات الرفض الديني اليهود  للصهيو،يةم ومازاه حتعى اليعوم هنعاأ بععض اليهعود المتعدينين يرفضعون تلعك 

ما دعت إليه الصهيو،ية من إ،شاء وطن قومي لليهود. ومازاه ه ا التيار مواعوداً حتعى  الفكرةم ب  ويقفون ضد  

قتها الصهيو،ية لليهود من  ،شأتها. وينطلق ن وإن اعتراه الضعف والوهن بسبب المصالح والمكاسب التي حق  اع

لملتعزم اأن علعى اليهعود  وهعي  محعاييم هعاليفي ملحاخاماقالها  ولىزماصوليون من مقولتينزالمتدينون اهؤالء 

ه لبالنسعبة إلعى طائفعة ، عأوتعتبعر  مغعور ملثا،يعةأطلقها الحاخعامالى از رارم أولئك هم الصهاينةلم وإينضم  لأال  

لى إينضعم   الصهيو،يينم فقد تنظمت اعن بقوةم وأعلنت أن هدفها اقتالع أسش ديا،تنام وعلعى  ععب إسعرائي  أال  

 سي المدارف الدينية الليتوا،ية. اخامان هما من آباء ومؤس  لحاد أسش الدينل. ومغامرة تهد  

لكيعان اإلسعرائيلي طيلعة فتعرة الت ركيزة أساسية في صعياغة الهويعة الدينيعة لمشعروع التوراة ك   بأن   ال ك  

الشتات أو لالدياسبورالم لتمنحهم  عوراً بأ،هم اماعة مؤمنون لهم قوامهم التاريخي والعقد  المتواص م ولكن 

مو ععيه  مليهععود ار لمفك ععابقيععادة  مأثنععاء فتععرة التنععوير لالهسععكاالهل 1768ر كثيععراً فععي عععام الوضععع تغي عع هعع ا

في إمكان  وهو رأ  أن   .،ت يهود  في بيتك وإ،سان ومواطن في مجتمعكلأليهود  عار لام ل   عل  مامندلسون

ايداً في الدولعة التعي يععيش فيهعا معن دون لوقت ،فسهم مخلصاً لشعبه اليهود  ومواطناً االيهود  أن يكونم في 

ي عععن الععدين فععي الحيععاة اليوميععةم رغععم أ،هععا كا،ععت رابطععاً قويععاً ة وصععايا التععوراةم مععا يعنععي التخل ععك بحرفي ععالتمس عع

 .ىوحميمياً بين يهود المنف
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ع عادت التعوراة لتحتع    ة عقعب صععود الصعهيو،ية كحركعة سياسعية أواخعر القعرن التاسعع عشعرم مكا،عة مهم 

الهولوكوسععت أو لالمحرقععة  م ثععم لتحعع   1948،حسععارمرة ثا،يععة إثععر تأسععيش الدولععة فععي عععام كنهععا عععادت لإول

وفيما بععد  .  الهوية اليهودية الجديدةم من غير أن ينتهي تأثير التوراةها في سياخ تشك  لمزعومة محل  اليهوديةل ا

طلق إسم حريديم على اليهود المغالين فعي وي  ظهرت اماعات الحريديم أو لازتقياءل ال ين عملوا على إحيائهام 

 مرو،ها ويعيشون في غيتو مععزوه  عبيه بجعو يهوديعة  عرخ أوروبعا التقليعد د وال ين يعادون الدولة ويكف  التشد  

ألف ،سمة وهي تعم  علعى تنقيعة إسعرائي  معن الشعوائب  30ر أتباع ه ه الطائفة بـ ويقد   مثون لغة اليديشويتحد  

إن في إسرائي   عبين ال يستطيعان أن يعيشعا مععاً ملليبوفتش مل لك يقوه فيلسوف إسرائي  ماةإلقامة حكم التور

 ً ً إانبا لطائفة تعرفض أ  ا. وه ه للى انب وال أن يتزوم ك  منهما من اعخر وال أن يعمال معاً وال أن يأكال معا

لتعامع  السعلبي معع اوتعدعو إلعى  مقيمة ثقافية سواء في الماضي أو الحاضر ال يكون مصدرها التشريع اليهود 

 لمحرقة عقاباً من الري بعد عصر التنوير اليهود . اوتعتبر  مغير الحريديم

لهناأ من يزعمون أن العدين والدولعة  وبرزت مقولة أن   ملدولةالدين والتضاري بين اهنا برزت إ كالية  

وذلعك علعى لسعان  مالدولعة علما،يعة فعي اوهرهعال في إسرائي  هما  يء واحدم بينما هناأ آخرون يعتقعدون أن  

لمقولععة أظهععرت الجا،ععب اهعع ه  .ض لقضععية لالطععابع اليهععود  إلسععرائي لعنععدما تعععر   ملكاتععب لمو ععيه  ععميثلا

الناقد الالذع للمجتمع اإلسرائيلي والمفكعر اليهعود  از عهر وازسعتاذ  المضطري لعالقة الدولة بالدينم حتى أن  

رية البروفيسور ليشعياهو ليبوفيتشل كان يقوه: لإن الدولة ليست دينية وليسعت ال دينيعةم ازسبق بالجامعة العب

ق في طبيعة عم  مؤسسات الدولة اإلسرائيلية سيجد ولكنها معروفة بين الجمهور على أ،ها ال دينيةل.  ومن يدق  

 أ،ها تعم  بما ال يتوافق مع الشرائع اليهودية.

و الع   سيرسعله معن ازيعام بإقامعة دولعة يهوديعة معن دون أن يعأتي المخل ع وم  يهود الشتات لم يقتنعوا في ي 

لحركععة اة بحسععب زعمهععم. لكععن زعمععاء لشععرعي  االععري مععن ،سعع  داوود عليععه السععالم لكععي يقععيم مملكععة الععري 

لى الوطن القعومي الجديعدم إذ واعدوا إلشتات بالعودة ا  صعوبة في إقناع يهود المهجرأو أالصهيو،ية لم يجدوا 

التعععاليم التلموديععة فععي هعع ا  همم وأن  النبععوءات التوراتيععة والوعععود اإللهيععة المواععودة فععي التععوراةم بحسععب ظععن   أن  

و أو لمخل عالى وطعنهم القعومي الجديعدم معن دون ا،تظعار إالشأن كفيلة بتغيير عقيدتهم وإقناعم بالعودة والهجرة 

،ية قعد لعبعوا علعى وتعر الحماسعة الدينيعة والغريعزة )المشياح  ليعود معهمم ما يعنعي أن أ،صعار الحركعة الصعهيو

إللهععي االوعععد  نث عععحععاذخم واسععتغلوا فععي ذلععك المتطععرفين اليهععود بنصععوظ توراتيععة تتحععد   ليهوديععة بأسععلوي  ا

لتوراتية المصطلحات الشعارات واوأرض الريم ومملكة الريم وأرض الميعادم واب  صهيونم وغيرها من 

 ستفزازية. إلا

اسععتغاللها وتوظيفهععا لخدمععة ازهععداف  لمصععطنعة بععين الععدين والسياسععة قععد تععم  التوليفععة اأ،  د مععا سععبق يؤك عع

ً لتلفيقي عالعمليعة ااإلستعماريةم وكان لهرتس  دور كبيعر فعي هع ه  العدكتور عبعد  ملراح اللمفكعر المصعري ةم وطبقعا

مؤلععف موسععوعة اليهععود واليهوديععة والصععهيو،ية: لفععإن توافععق العامعع  الععديني لععد  هرتسعع   مالوهععاي المسععير 

والمصالح اإلستعمارية لد  الدوه الغربيعة كعان معن أهعم عوامع  توافعق السياسعة معع العدين لقيعام دولعة إسعرائي  

 وواودهال.

 

 ليهودية:ابداية نشأة الحركات واألحزاب الدينية 
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أوعلعى  مى أفكاراً وأيديولوايا يهوديعةها تلك الجماعات التي تتبن  سرائيلية بأ،  إلا يمكن تعريف القو  الدينية

 ن ودولة دينية  رعية. وبناءاًعلى ذلك فإن  ليهوديةم وتسعى إلقامة مجتمع متدي  اعالقة مبا رة بالمؤسسة الدينية 

نيعة سعواء المنظمعة أو غيعر مفهوم القو  الدينية فعي إسعرائي  يشعم  اميعع التيعارات وازحعزاي والحركعات الدي

 المنظمةم وسواء كا،ت داخ  السلطة أم خاراها.

ى فرض الشعريعة الدينيعة اليهوديعة علعى حيعاة المجتمعع والدولعة فعي كيعان ينقسم المعسكر الدينيم ال   يتبن  

حعزي  هلعم ويمث  إلسرائيليةا  في الحكومة لها: التيار الديني الصهيو،ي الممث  لعدوم إلى ثالثة تيارات أساسيةم أو  ا

ك لعمعن حزبعي لمزراحعيل ولهبوعيع  هعامزراحيل وظع  يحتكعر منع  ذ 1956ش سعنة ال   تأس ع ملهامفداهل

لحين وحتى الثما،ينيعات تمثيع  التيعار العديني الصعهيو،يم وقعد كعان الحعزي منشعغالً بعازمور الدينيعة حتعى ععام ا

ر عندئ  عن هوية سياسية وأصعبح يحمع  عب  لليكود بزعامة مناحيم بيغنم إذ اوهزيمة حزي العم  أمام  1977

ً  1992 عار أرض إسرائي  الكاملةم وفي عام   .أصبح حزباً دينياً متطرفا

ته ال تنخعرط فعي ة قائمة على الشرائعم وغالبي  لحريديم يويلتزمأفراده ،مط حياة تقشفي  التيار الثا،ي هو تيار ا

د لتعوراة ليهعدوت هتعوراهلم وهعو حعزي دينعي متشعد  الكنيسعت حعزي يهوديعة العه فعي سوخ العم  المفتوحة. يمث  

وكا،ت ا،طالقة ه ا الحزي في ا،تخبات  مته من از كناز لاليهود الغربيينل القادمين من لتوا،يا  في غالبي  يتشك  

لعة فعي مجلعش لحزي لقيعادة توراتيعة متمث  اعندما استطاع الحصوه على مقعدين. ويخضع  1988الكنيست عام 

مطلق فكرة الصعهيو،ية ويعر  أن  ئاسة حاخام له كلمة الفص  والنهي. والحزي يرفض بشك   حكماء التوراة بر

ر الحعزي فعي أدبياتعه المختلفعة أن لأرض إسرائي ل هي منفى حتى ظهور المسيح وقيام الدولعة اليهوديعة. ويكعر  

لصعهيو،ية ارفض التوراة وليست الدولة هي التي حافظت على ل عب إسرائي ل طواه ازاياه السابقة. وهعو يع

ك بتطبيععق الشععريعة اليهوديععة مععن ،احيععة لمصععير لليهععودم ويتمس ععاد تقريععر ويعععارض قيععام كيععان سياسععي يجس عع

ً اوهريةم وتطبيق الشريعة الدينية للتوراة عملي ع اًم معن حيعث اللبعاف وإطعالخ اللحعىم كمعا أ،عه ملتعزم م ومظهري عا

  علعى معد  سعنوات طويلعة بواسعطة حعركتين متنافسعتين تمث   م التوراة و،شر تعاليمها.وقد كان ه ا التيار قدبتعل  

حععداهما علععى حسععاي ازخععر  همععا لأغععودات يسععرائي ل  )رابطععة إسععرائي   ولديغعع  هتععوراةل )رايععة إت تغعع   

 لتوراة .ا

ل   يعبر عن مواقف ملتبسعة حيعاه الصعهيو،ية رغعم أن ا  في التيار الديني التقليد  لتيار الثالث فيتمث  اأما 

  بحركة ل افلم وإن كان الباحث في  ؤون لباحثين ينظر إليه كتيار غير صهيو،يم وهو التيار الممث  معظم ا

ل اف تعتبر أن الصهيو،ية حركة كافرة تسعى لخلعق يهوديعة اديعدةلم وتلعك المقولعة  ن  أ اف أرييه ديان يقوه 

كعة  عاف السعابق بععد أن بعدأ ة التي اعتمدها الباحث لتشعخيو موقعع  عاف قالهعا أرييعه درععي رئعيش حرالهام  

يعه ر عوة. وهعو كتعب أن معن  عبه المؤكعد أن غالبيعة ،عاخبي  عاف تستصععب ه تحقيق بوليسعي لإ عتباه بتلق  ضد  

د أرييه درععي أن الصعهيو،يين الحقيقيعين هعم  عاف. وحعزي  عاف ل لك أك   متعريف ،فسها كرافضة للصهيو،ية

زعضععاء الشععرقيون فععي حععزي أغععودات يسععرائي  بتشععجيع مععن ا 1984سععه قبعع  ا،تخابععات هععو حععزي دينععي أس  

احتجاااً على سيطرة اليهود اال عكناز علعى الحعزيم  لعوفاديا يوسفلالحاخام ازكبر السابق لليهود الشرقيين 

 لمالهاالخعاةلويسعى ه ا الحزي إلرساء الدولة وحيعاة المجتمعع علعى أسعش التعوراة وتععاليم الشعريعة اليهوديعة 

امهعوره وخدمعة المؤسسعات والهيئعات التابععة لعهم  القضايا الدينيعة والمصعالح الماديعة التعي تخعو  ز على ويرك  

ه أكثعر ز ععن المعسعكر العديني خصوصعاً بأ، عة لكنعه يتمي عللقضعايا الخارايعة وازمني ع الحعزي اهتمامعاً أقع    يويول
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صع  بعمليعة ة خالصعة فيمعا يت  اسة ،فعي عى الحزي سين. يتبن  ا،فتاحاً على ازحزاي العلما،ية والجمهور غير المتدي  

خ  من ه ه العملية ورقة مساومة مع اليمين واليسار معاً للحصوه على التموي  العالزم لمؤسسعاته. التسويةم ويت  

ك بازراضععي وقعد أصععدر قعادة الحععزي فتععو  فضفاضعة تقضععي بأ،عه إذا ثبععت بمععا ال يعدع مجععاالً للشعك أن التمس عع

زن حيعاة  مإعادة ه ه ازراضعي سعتؤد  إلعى سعالم فإ،عه تجعب إععادة ازراضعي المحتلة سيؤد  إلى حريم وأن

 ك بازرض.مة على التمس  اإل،سان مقد  

ن هناأ أيضاً بعض ازحزاي الدينية الصغيرة مثع  حركعة متسعادا لالحعزي الصعهيو،ي العدينيل الع   تكعو  

،تيجععة  1984ه الحركععة سععنة ت عععن المفععداهم وقععد ظهععرت هعع م  وكعع لك حركععة مورا ععا التععي ا،شععق  1984سععنة 

ا،دمام ثالث حركات صغيرة ازولعى برئاسعة الحاخعام حعاييم دروكمعانم والثا،يعة حركعة أوروت برئاسعة حنعان 

ئععتالف عععام بعورات والثالثععة اماعععة الحاخععام يتسععحاخ ليفععي مععن اليهععود الشععرقيينم وقععد  ععاركت فععي حكومععة اإل

لحقبععة إ،قسععمت اقتعراي مععن معسععكر اليمعين. منعع  تلعك واإل دسععمت مواقفهعا بالتشععد  ت  ات بععد ذلععك وم ثعم حل عع1984

ساسععية هععي: اليمععينم واليمععين المتععدينم والمركععزم واليسععار أحععزاي فععي إسععرائي  إلععى خمسععة معسععكرات زا

أحعزاي فئويعة تمثع  فئعة معينعة أو مجموععة  مسعم بعأ،هالصهيو،يم واليسار غير الصهيو،يم وإن كان بعضها يت  

واحعدة أو حالعة ااتماعيعة واحعدة أو حالعة إثنيعة مشعتركة كعازحزاي الحريديعةم وكتلعك التعي نة تجمعها ثقافة معي  

 ن كما ازحزاي الدينية القومية. تنتمي إلى معسكر اليمين المتدي  

ً ن ،فعر  أوهنا علينا أوالً  لتععاليم  خ بعين ازحعزاي الدينيعة القوميعة وازحعزاي الحريديعةم فعازولى تعمع  طبقعا

م كوأ ال   دعم الصهيو،يةم وكان  ريكا فعاالً في تطوير االستيطان اليهود  في فلسطينم فعي الحاخام أبراها

سعاتها رفضعاً ظت الثا،ية من صبغ اليهودية بصبغة قوميةم وبعض فصائلها رفضعت الصعهيو،ية ومؤس  حين تحف  

سعي لجنعي منعافع قصعو  كمعا اإلبتعزاز السيا لسياسة اإلسرائيليةم ووصال إلعى حعد   ا،خرطا في اهما ،  أتاماًم رغم 

فة لها طبيعة صولية المتطر  زايفع  حزي  اف. والمتعارف عليه في الداخ  اإلسرائيلي أن ازحزاي الحريدية 

غيععر صععهيو،يةم وأن بعععض فصععائلها تعتمععد الموقععف الالصععهيو،يم بعع  وتععرفض واععود دولععة إسععرائي م وعلععى 

غلعب هععؤالء اليعوم ينتهجععون التيعار المركععز  أكععان  نإرأسعها طائفعة ل،ععاطور  كارتعال ولمريععد  سعاتمارلم و

 فة ويندمج في العملية السياسية الحزبية.ل   يبتعد عن المواقف المتطر  الوسطي ا

وتعني باعراميعة لحعراف  1935ت عن حزي أغودات يسرائي  عام اماعة دينية ا،شق   ل،اطور  كارتال

كو،هعا ا،تهكعت و  قمعة الغطرسعةم سعرائي  كو،هعا تمث عإعاديعة للصعهيو،ية وتنععزه ععن هعا م  وتمتعاز بأ،   مالمدينةل

بوا زمم ازغيارال ين يقيمون بعين ظهعرا،يهم ليهود مع الري قب  الخرومم و هي أن ال يسب  االعهود التي قطعها  

ة بععد توايعه بقعو   وقد بعرزت الحركعة .لوا الخالظسرائي  وأن ال يتعج  إوأن ال يحاولوا احتاله أرض  ملضررا

رسالة إلى الوسيط الدولي الكو،عت بر،عادوت حملعت ،فحعة دينيعة تععارض إ،شعاء دولعة إسعرائيلية.  رفضعت هع ه 

أعضعاءها  الحركة االعتراف باستقاله دولة إسرائي م ورفضت االعتراف بالقوا،ين التي وضعتهام وأعلنعت أن  

أبععدت الحركععة رغبتهععا بتععدوي  القععدف والعععيش مععع دولععة ضععت للهجععوم. كمععا ذا مععا تعر  إلععن يععدافعوا عععن الدولععة 

كما أرسلت وفداً لتقديم .اً ووحيداً للشعب الفلسطيني رعي   الً واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية ممث   مفلسطينية

الحاخععام مو ععيه هيععرش مععن أ ععهر  عععد  عاديععة للحركععة الصععهيو،ية. ي  لخمينععي لمواقفععه الم  االتعععاز  بوفععاة اإلمععام 

ً  ن  أويقععوه  مت هعع ه الطائفععة  وسععكرتيرهاراععاال ف فالصععهيو،ية تعععر  ملمععع اليهودية الصععهيو،ية تتعععارض تمامععا

ى اليهود وعداً معن العري ال لكعي يفرضعوا ععودتهم ة وه ه هرقطةم وقد تلق  الشعب اليهود  باعتباره وحدة قومي  
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هع ا  ن  أن ،تعائج فعلعتهمم والتلمعود يقعوه لعوهم يتحم  إرادة سكا،ها وإن هم فعلوا ذلعك فعإ،   سة ضد  رض المقد  لى ازإ

ن الم بحة الكبر  ستكون ،تيجعة حتميعة معن إول لك ف ماال،تهاأ سوف يجع  من لحمكم فريسة للسباع في الغابة

 الدولة الفلسطينية حسبما يريدون.  في وسع اليهود أن يعيشوا في ظ    ويعتقد هيرش أن  ل.،تائج الصهيو،ية

د أ،ععه ال يسعتطيع لمعاقبععة أبنعاء هعع ه ه أك عفإ، ع مأوه رئععيش حكومعة إسععرائيلية مبالنسعبة لموقعف بععن غوريعون

لعون هعم يمث  فعالهم تنبع من إيمان دينعي عميعق وليسعوا معن مخعالفي القعوا،ين بعالمعنى المعألوف كمعا أ،  أالطائفة ز،  

 عالماً ا،حدر معظم اليهود منه وهو عالم ازاداد ال   عرفناه من  الطفولةل.

حزاي الدينية وعلى ازخو الحريدية منها من  ،شأتهام السعتغاله طبيععة الشعارع اإلسعرائيلي لقد سعت از

وإبتزاز الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبةم فرغم أ،ها ال تؤمن بالدولعة وال بالصعهيو،يةم فإ،هعا إضعطرت إلظهعار 

للتأثير على صا،ع القعرار فعي عكش ذلك لتبدو وكأ،ها تؤمن بهما لجلب منفعة خاصة بها وبأتباعهام ل لك سعت 

 برز على اإلطالخ هو حزي ل افل ازكبر تأثيراً على الناخب اإلسرائيلي.ت  أبيبم وكان النموذم از

ليهعود صعوي الى ارتقاي عودة المسيح المنتظر كي يقعود إتدعو ازحزاي الصهيو،ية الدينية ازرثوذكسية 

لثعامن عشعر و تطعورت بععد ابداية هع ه ازحعزاي منع  ،هايعة القر،ا  إقامة مملكة إسرائي   فكا،ت أفلسطين من 

لمنتظععر  مععن ازرثوذكسععية المتشععددة ا. فتنطلععق ازحععزاي الدينيععة المسععيحا،ية )،سععبة للما ععياح  1967حععري 

لهيعةم و تعر  أ،هعا هعم لعم يقبلعوا السعيادة السعماوية وال اإلرادة اإل،  أوتر  في الصعهاينة  موالمعارضة للصهيو،ية

ن يعتم أ،قاذهم. وتنظر ه ه ازحزاي إلعى الخعالظ المسعيحا،ي الع   ال يمكعن إة على تحقيق السالم لليهود وقادر

بوسائ  بشريةم و تطالب ازحعزاي الدينيعة بتععدي  قعا،ون معن هعو اليهعود م والحفعاظ علعى حرمعة  يعوم السعبت 

ات الدينيعةم وتعوفير الشعقق للشعبان وعدم القيام بأ  ،شاط إال وفق استثناءات  عرعيةم وتعوفير ازمعواه للمؤسسع

المتععدينينم وتحععريم اسععتخدام لحععم الخنزيععرم ومكافحععة اإلباحيععة والرذيلععةم وتوسععيع صععالحية القضععاء الشععرعيم 

قا،ون  وسن    مقا،ون لتشريح الجثث وزراعة ازعضاء لقا،ون لمنع اإلاهاض إال بموافقة حاخامم وسن  اوتعدي  

ن يعتم التحويع  العديني علعى أيعد  أثارم وود على عمليات التنقيب على اعلمنع التحريض ضد الدينم وفرض قي

المععيالد والععزوام  حاخامععات معتمععدينم وإلغععاء ،ظععام التوقيععت الصععيفيم وااللتععزام بالقواعععد الدينيععة فيمععا يخععو  

ات صعق بعالمنح ومخص  والطالخم والفص  بين الجنسين في قاعات المدارف و السينمام ومطالب ااتماعية تتعل ع

 حين من الجنود.يجي المعاهد الدينية بالمسر  ازبناء وإعفاء المتدينين من الخدمة العسكريةم ومساواة خر  

 

 األحزاب الدينية:

حزاي الدينيعة الصعهيو،ية عن فساد از مسرائيلية للعلومكاديمية اإلرئيش از مورباخأث البروفسور لقد تحد  

 عخاظ متععدينون أينيععة والصعراع بينهمععا فقعاه: لعنعدما يتصععرف كثريععة العلما،يعة زقليعة دوظعاهرة خضعوع از

مسعؤولية ذلعك تقعع علعيهم  خر م فإن  حزاي از خاظ في ازأف حزاي الدينيةم تماما كما يتصر  يعملون في از

لععى هعع ه الدراععة لععوال إمبا ععرة.. فاالسععتقطاي العع   يصعع  اعن إلععى دراععة الكراهيععة والحقععدم مععا كععان سيصعع  

التعايش والمعاملعة الحسعنة واالحتعرام المتبعاده والمحبعة ال تحتعام  ن  لإف: اضوأحزاي الدينية وابتزازهال.  از

ع،  إ. واستطرد قائال: لللى تشريعإكلها  صعفة  ن  إب العدينيم إذ نا ،شهد في التعليم الديني القومي معيالً ،حعو التعص 

،سعان ن اإلإذ إ،سعان اديعدم يجعاد ،معوذم إلإفعي ل لعى فشع  الصعهيو،يةإوربعاخ أ عار أف هي الحاسمةل. والتطر  

سعرائيلي لعى بععض ظعواهر فسعاد المجتمعع اإلإخ ،سان القديم السلبيةل. ثم تطعر  الجديد اكتسب بسرعة صفات اإل
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نا ،ععيش اليعوم فعي مجتمعع يسععى للعربح غيعر المشعروعم ،  إاتماعية وقاه: ل،سا،ية واإل،حراف عن القيم اإلواإل

لحعؤوه دون اال،قسعام الع   ا. إن للتربية الدينيعة الصعهيو،ية اليعوم دوراً كبيعراً ومهمعاً وهوويسجد للعج  ال هبي

 لى استخدام القوة والعنفل.إيص  

رثوذكسعيم والتيعار العديني ينقسم المتديون في إسرائي  حالياً إلى تيعارين أساسعيينم وهمعا التيعار العديني از

الصهيو،ي. ويتمحور الخالف الرئيش بين التيارين في الموقف معن الحركعة الصعهيو،ية ومشعروعها فعي أرض 

 فلسطين. 

ق علعى هع ا التيعار بالعبريعة لحريعد لم وينقسعم إلعى تيعارينم غربعي طل  ي   التيار الديني األرثوذكسي:  - 1

ه الحركة الصعهيو،ية إلقامعة دولعة لليهعود علعى أرض فلسعطين هعو وا  ت عام كان يؤمن بأن   و رقيم لكنه بشك   

و إقامعة دولعة لليهعود ال يمكعن أن يتحقعق إال بععد قعدوم المسعيح المخل ع  ك  من أ كاه الز،دقةم على اعتبعار أن  

فعي المتعدينون ازرثعوذكش  لمسعيح. وظع   اد واإلبتهعاه حتعى يعأتي هع ا ب على اليهود التعب  )ما ياح م وأ،ه يتوا  

وا علعى معوقفهم معهعا حتعى قبيع  اإلععالن ععن دولعة بون التعام  معهعام وظل عالبداية يرفضون الصهيو،ية ويتجن  

معهعم يقضعي  فعاخ  إلعى ات   مفيد بن غوريعونيد م  رئيش الوزراء اإلسرائيلي ازوهالكيان الصهيو،يم حيث توص  

حصعولهم علعى ععدد معن اإلمتيعازات أهمهعا: سعاته مقابع  بقبولهم العيش فعي الكيعان الجديعد واإل،خعراط فعي مؤس  

غ للتعلععيم الععديني مععن الخدمععة العسععكريةم إلععى اا،ععب قيععام الدولععة بتمويعع  إعفععاء أبنععائهم العع ين يرغبععون بععالتفر  

هع ا التيعار وأتباععه يعترفعون بدولعة إسعرائي   المؤسسات الدينية والتعليمية الخاصة به ه التيار. وتبعاً لع لك فعإن  

هم من ،احيعة هم ا،خرطوا في مؤسسات الدولة واستفادوا منهام لكن  لم بحيث إ،  de factoواقع لاعتراف ازمر ال

د واسطة ،ق  مرحليةم ول ا عتبروها مجر  التي اكين بموقفهم ازساسي من الحركة الصهيو،ية وا متمس  ،ظرية ظل  

هعا حظعرت اإلسرائيلية المتعاقبعةم إال أ،  لتيار في الكثير من الحكومات افإ،ه على الرغم من مشاركة أحزاي ه ا 

ع بكرل ؤ  منصب وزيرر  برل تكتفرؤ هربالن بمنصرب نائرب وزيرر  لكنر  يتمت رالحكومات تبو  ليها في ه ه على ممث  

% 22% من اليهود فعي إسعرائي م 29  اليهود المتدينون عموماً ما ،سبته . ويشك  الصالحيات الممنوحة للوزير

 من التيار الديني الصهيو،ي.  منهم من ازرثوذكشم والبقية

 وينقسم إلى تيارين أساسيينم وهما: ورثوذكسي الغربي:ألالتيار ا -

ععلغربرري الحسرريد ا التيررار األرثوذكسرري -أ  ةل علععى العبععادات ز مععن ،احيععة لفقهي عع: وهععو التيععار العع   يرك 

الحاخامعات. وقعد كعان اميعع  ر في العلعوم الدينيعة الع   هعو معن  عأن كبعارأق  على التبح   وبدراة   مواإلبتهاالت

أتباع التيعار العديني ازرثوذكسعي ينتمعون إلعى هع ا التيعار. ويعتبعر حعزي لأغعودات يسعرائي ل الع راع السياسعي 

 للتيار الحسيد م و ارأ في العديد من الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة.

اضععنة الدينيععة لكعع  المتععدينين فقععد كععان التيععار الحسععيد  هععو الح لغربي الليتررائي:االتيررار األرثوذكسرري -ب 

التعي  –ت ازمعور كع لك حتعى أواسعط القعرن الثعامن عشعرم حيعث ظهعر فعي دولعة ليتوا،يعا ازرثوذوكش. وقد ظل  

مجموععة معن الحاخامعات الع ين اعتبعروا أن التركيعز علعى  –كا،ت تشك  إحد  امهوريات االتحعاد السعوفياتي 

الدينية بكبار الحاخامات ال يعكعش فهمعاً دقيقعاً للمصعادر الدينيعةم لالتعبد واالبتهاالتل وحصر التبحر في العلوم 

د من علوم الدين أكثر ما يستطيع. ن الحرظ على التزو  طلب من ك  متدي  وأن العكش هو الصحيحم بحيث أ،ه ي  

الع راع و،ظراً زن ه ا التيار ،شأ في ليتوا،يام فقد أطلق عليه التيعار الليتعائي.ويعتبر حعزي لديغع  هتوراةلمهعو 

السياسععي للتيععار الليتععائي. ويعتبععر  التيععار الليتععائي تيععار صععغير مقار،ععة مععع التيععار الحسععيد م ولععم يشععارأ فععي 
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اال،تخابات إال في منتصف الثما،ينيات من القرن الماضي. وبسبب ظهور حركة  اف التعي تمثع  التيعار العديني 

ني ازرثوذكسععي الغربععي قععررت قيادتععا التيععار ازرثوذكسععي الشععرقيم ولضععمان المحافظععة علععى قععوة التيععار الععدي

االرثوذكسععي الحسععيد  والليتععائي توحيععد حزبيهمععا السياسععيين فععي حععزي واحععد أطلععق عليععه ليهععدوت هتععورا ل 

هعو يمث ع  فئعة الحريعديم )اليهعود ازصعوليين  ولمتعدي نين. ابعه العبعض بحعزي المسعتوطنين لتوراة  ويلق  ا)يهودية 

ع االسعتيطانم قاطع اتفاخ أوسلو القاضي بتحقيق السالم بين الفلسعطينيين واإلسعرائيليينم ويشعج   ويرفض بشك   

تشييدها. كمعا يعر  أن إسعرائي  معا هعي إال دولعة للشععب  ي عن أي ة مستوطنات تم  ويرفض املة وتفصيالً التخل  

ضم لحكومة ،تنياهو وحص  على دة لديهم محسومة وغير قابلة للتفاوض. وقد ا،لموح  االيهود م ومسألة القدف 

 حقيبة الصحة.

ال يختلف ه ا التيار من حيث المفاهيم الدينية ععن التيعار ازرثوذكسعي  ألرثوذكسي الشرقي:االتيار  -      

الغربيم وحتى مطلع الثما،ينيات من القرن الماضي كان يخضعع لقيعادة التيعار ازرثوذكسعي الغربعي. وقعد  ععر 

ه التمييعز علعى أسعاف عنصعر م  كنازية للتيار ازرثوذكسي تمارف ضد  زاالقيادة الغربية أتباع ه ا التيار بأن 

ؤ مواقع ضون لها ومن إقصائهم من تبو  رون من سوء المعاملة التي يتعر  لشرقيون  يت م  احيث كان ازرثوذكش 

وذكسعيم وهع ا معا دفعع بععض   التيعار ازرثقياديةم فضالً عن استثنائهم من مواقع التأثير في ازحزاي التي تمث ع

  أتباع التيار ازرثوذكسعي الشعرقيم أطلعق عليعه إسعم المراعيات الدينية ازرثوذكسية لتشكي  إطار سياسي يمث  

ال   كان يشعغ  منصعب الحاخعام ازكبعر  معوفديا يوسف ملراح احركة ل افلم حيث تعاون ك  من الحاخام 

ي الع   لعم يكعن قعد تجعاوز الخامسعة والعشعرين معن العمعر فعي الشعا مأرييه درععي مالشرقي إلسرائي  والحاخام

ز على القضعايا حركة  اف لم ترك   تشكي  حركة  اف. لكن بخالف ازحزاي الدينية ازرثوذكسية الغربيةم فإن  

  لليهعود الشعرقييين سعواًء كعا،وا متعدينين أو غيعر متعدينينم إذ طالبعت بوقعف مت ،فسعها كممث عالدينيةم ب  إ،ها قد  

ما في مجاه التوظيعف  كنازية للدولة ضد اليهود الشرقيينم السي  زالقيادة ابعها لعنصر  التي تت  اسة التمييز سيا

ر التأييعد الواسعع لهع ه الحركعة فعي صعفوف صات الضمان اإلاتمعاعيم وغيرهعام وهع ا معا يفس عوالتعليم ومخص  

م ويعرفض أن تكعون القعدف 1967إلى حدود الشرقيين سواًء كا،وا علما،يين أو متدينين. يرفض الحزي العودة 

لة علععى موقععع وزارة العععده عربيععة وعاصععمة زي ععة دولععة فلسععطينية محتملععة. وأهععداف الحععزي ازربعععة المسععج  

ل ها ديني بحت. فالحزي يسعى إلى تطبيق الشريعة وتمكين الدين في دولة إسرائي .  اإلسرائيلية ا 

أبدية إلسرائي  وغير قابلعة للتفعاوض. لع لك يعتبعرون أن  دة عاصمةلموح  اوير  أ،صار الحزي أن القدف 

لحعزي  عبكة واسععة معن المؤسسعات اتحقيق السالم مع الجا،ب الفلسطيني هرطقة وطعرح غيعر واقععي. ويعدير 

ز سياسته العليا بعدم رفض المشاركة في أ  حكومة سواء أكا،ت يسعارية أم يمينيعة االاتماعية والتعليمية وتتمي  

اه مؤسسعاته الخاصعة معن الدولعة. وهعو يسعتمد تأييعده الشععبي معن القطعاع الكبير والرسمي ال   تتلق ع،ظراً للدعم 

 الحريد  السفاراد  وطالي المدارف الدينية والجاليات التقليدية التي تقطن في ازحياء الفقيرة.

 التيار الديني الصهيوني:  - 2

ن اليهععود المتععدينين ينتمععون للتيععار الععديني حتععى مطلععع القععرن التاسععع عشععر كا،ععت ازغلبيععة السععاحقة معع

 مد أحد المراعيات الدينية فعي التيعار ازرثوذكسعي ويعدعى الحاخعامظهر تمر   1935ازرثوذكسيم لكن في عام 

اسعتيطان أرض فلسعطين  ن  أفهمهعا للمصعادر الدينيعة مغلعوطم وقعاه  على قيادة التيارم واعتبعر أن   ماسحاخ كوأ

ها أبرز تو وليش العكشم واستند كوأ إلى فتو  أصدرهو  رط لنزوه المسيح المخل   وإقامة كيان لليهود فيها
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الحاخام مو ععيه بععن ميمععون الملقععب بععـ ل الرمبععام لم العع   مالمراعيععات الدينيععة اليهوديععة فععي القععرن الثععا،ي عشععر

. وهكع ا 360أصدر فتو  في حينه اعتبر فيها أن استيطان أرض فلسطين فريضة تعده ك  فرائض التوراة الـ 

لتياربالتيعار العديني الصعهيو،ي. ومعن ات تسمية ه ا التقى الحاخام كوأ مع قادة الحركة الصهيو،يةم وبالتالي تم  

عع لمنطلععق لععم يقعع   اهعع ا  ش أتبععاع هعع ا التيععار للمشععروع الصععهيو،ي عععن حمععاف التيععار الصععهيو،ي العلمععا،يم تحم 

ز علعى القضعايا الدينيعة العديني ازرثوذكسعي الع   يرك عسات الدولة والجيش. وبخالف التيعار فا،خرطوا في مؤس  

التيعار العديني الصعهيو،ي  أق  على قضايا الصراع مع العري والفلسطينيينم فإن   وتفاعالتها اإلاتماعية وبشك   

ف من الصراع. ويكفي أن ،شير ى مواقف سياسية بالغة التطر  على قضايا الصراعم حيث يتبن   كبير   ز بشك   يرك  

أتباع ه ا التيار هم المسؤولون عن إقامة المشروع اإلستيطا،ي في الضفة الغربية وقطعاع غعزة بععد  أن   هنا إلى

لحزي الديني القومي  وهو حزي دينعي التيار هو حزي لالمفداهل )ابرز في ه ا لحزي ازا. 1967حري عام 

تمامه ،حو تعزيز ورعاية الشؤون اه ز ا   ومن  ا،طالقته رك   1956  االتجاه الديني الصهيو،ي تأسش عام يمث  

ي مبعدأ لأرض إسعرائي  الكاملعةل والمنعاداة بمبعدأ ععدم التنعازه ععن أراضعي الدينية والسعي للمحافظعة علعى تبن ع

  تعأثيراً هع ا الحعزي ال يشعك   المقدسة حسبما ااء في أدبيات الحزيم ومعن ،احيعة التمثيع  السياسعي فعإن   1967

هم تهم النسبية فعإ،  أعضاءه على الرغم من قل   ة والداخلية لدولة االحتاله إال أن  كبيراً في رسم السياسات الخاراي

طالب بإلغاء اتفاقيات أوسلوم وعدم االعتعراف بالسعلطة كما  فين الحاقدين على العري.برون من أ د المتطر  عت  ي  

ً الوطنية الفلسطينيةم كما رفض حق الفلسطينيين فعي دولعة مسعتقلةم واقتعرح لهعم حكمعا ذا يملعك السعلطة علعى  تيعا

 السكان دون ازرض.

قعوا،ين تتععارض معع  لحزي على بر،امج التربية اليهودية وتأمين التعليم الديني الكامع م ورفعض سعن  اد أك  

ععن االسعتيطانم وتعميعق اال،تمعاء إلسعرائي  واالرتبعاط بأسعش الشعريعة اليهوديعةم  ة  قوا،ين التعوراة. ودافعع بقعو  

دععم المؤسسعة القضعائية وة المراح  التعليميعة. ع وسن القوا،ينم وتدريش الدين في كاف  ومراعاة ذلك في التشري

لخاليعا سعرطا،ية فعي اسعم   48د تهجير الفلسطينيينم كما اعتبعر فلسعطينيي الحاخامية )القضاء الشرعي م وأي  

 إسرائي ل.

هاتعه تموعلى العرغم معن تفو  ة سعنوالحعزي منع  ععد  اف هع ا يتعرأ   مآفي ايتعام مال كر ءالجنراه المتقاعد سي  

م فعي اسعتطالعات العرأ  الععام اإلسعرائيليم فهع ا حزبه لم يطرأ عليه تغيير أو تقعد   ةم فإن  ةم ب  والنازي  العنصري  

خمسة ،واي في اال،تخابات ازخيرةم اعتبر ا،ضمام ايتام إليه فرصة لزيادة  ىو إلالحزي ال   كان كبيراً وتقل  

فعه لعم يشعفع لكنيسعتم لكعن تطر  اة الحزي بين اإلسرائيليينم وترامة ذلك إلى مقاعد إضافية فعي إ،تخابعات  عبي  

 لحزبه.

 

 :1967لكبير عام التحول ا

و  1967لعت بععد حربعي هعا تحو  ،  أسعرائي  إمن سعخرية القعدر ب هسرائيلي عاموف ايلون أ،  إلاير  الكاتب 

 عديد  لعى بلعد  إة واال،عدفاع علعى المسعتو  العداخليم تفعا،ي والحميمي عز بعاعتزازه القعومي والمن بلعد متمي ع 1973

السياسعية وخصوصعاً بععد احعتاله -ساسعية بحياتعه السوسعيولوايةمات ازق بالمسعل  اال،قسام علعى ،فسعه فيمعا يتعل ع

لألحقعت هزيمعة  1967سرائي  في حري ععام إ،  أمر ال   يمكن تبسيطه بالقوه م ازةالضفة الغربية وقطاع غز

ة وااتماعيعة ال تعزاه تأخع  ة وثقافي  زمة سياسي  أكراء بالعالم العربي ولكنها في الوقت ذاته تسببت لنفسها ببداية ،
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 ً برزهعا: قضعية الهويعة اليهوديعة )معن هعو أزمة كثيرة من من التصاعد والتعقيدل. وعناصر ه ه از مجراها قدما

زمعة السعكا،ية الشعرقيينم وهويعة الدولعة اليهوديعةم وازاليهود ؟  وتطبيع الشخصعية اليهوديعةم ومشعكلة اليهعود 

ثنيعةم وسعائر الشعؤون المتعلقعة بحعدود الدولعة. زمعة االسعتيطا،ية والديموغرافيعة واإلالسوسيولواية المقتر،ة باز

و علعى أسعرائيلي يات لحقيقة ا،فراط العقد السوسيولواي السياسي اإلوه ه العناصر ما هي في الواقع سو  تجل  

ة التنععافر والشععرذمة واالسععتقطاي السياسععي يضععا فععي تزايععد حععد  أى مععر العع   يتجل ععكبيععرةم از تآكلععه بنسععبة   قعع از

زمععات سععلطة وحكععمم وفععي قصععر عمععر الحكومععات وتهععاو  العديععد مععن الزعامععات ألععى ،شععوء إواالاتمععاعيم و

-امعاع يهعود إهنعاأ  ظع   ه يوالقيادات خاله فترات وايزة. ولكن على الرغم من ك  ه ا التداعي والتآكع  فإ، ع

،سا،ية والسياسية ض للتآك م ويتمحور حوه رفض االعتراف بحقوخ الفلسطينيين اإلي لم يتعر  صهيو،ي  به كل  

 رضهم المغتصبة.أهم الشرعي والتاريخي في عودتهم إلى وخصوصاً حق  

يعالي فعي حعين كعان مبرحزاي الدينية وف رت للكيان الصهيو،ي مسعتلزمات اموحعه اإلاز ن  أالجدير بال كر 

ً سون له ا الكيان كل  اعباء المؤس   عم   هم تقريبعا تشعريعهم للمشعروع  دين غيعر مبعالين بالعدينم علعى العرغم معن أن  لح 

ى ،ات التوراتيععة التعي واعدت لهعا صعد  لعد  معا يسععم  سعاطير والمعدو  تعى معن الحكايعات وازأتعه الصعهيو،ي برم  

لعت الصعهيو،ية حو   1967البروتسعتا،تي اال،كليكعا،ي. ومنع  الععام لعة فعي المع هب لالصهيو،ية المسيحيةل المتمث  

 ً صعوليةم الخطابعة الصعهيو،ية الهرتسعلية معن معا توصعف بالنزععة المسعيحا،ية الخالصعية واز الدينيةم التي غالبا

. سرائي  الكاملةل بحسب سفر الرؤيعاإرض ألى استعادة لإ،شاء لدولة اليهودل ذات السيادةم الطموح العلما،ي إل

لعلما،ية في حروبها واعتداءاتها على الدوه العربيةم اصولية اليهودية ورافقت ،جاحات الصهيو،يةرت ازوتطو  

لى قوة سياسية وثقافية رئيسة على الساحة االسرائيلية لها بالغ التأثير في مواقف والتزامات الكثيرين إلت وتحو  

 ى المناسبات.سرائيليين من سياسيين وعسكريين في  ت  من القادة اإل

الشعععب  ن يسععتمر  أدت التصععريحات والععدعوات والتحععريض السياسععي والععديني بشععأن واععوي وهكعع ا تععرد  

سععرائي ل التععي يمكععن اكتسععابها بععالجمع مععا بععين إرض أسععرائيلي فععي المعععارأ التوراتيععة القديمععة السععتيطان لاإل

سرائي  بقعوة اعيش إي  بحسب توراة سرائإسرائي  لشعب إرض أااليمان الديني والقوة العسكرية تحت  عار: ل

 .لسرائي إ

الكثير من اليهود المتدينين على الخلعط بعين العدين  1982سرائي  الغا م على لبنان عام إع عدوان وقد  ج  

قليمعي باتجعاه لبنعان مهمعا ع اإلالملزمعة بالتوس ع -الشريعة اليهوديعة  -وامر )الهاالخاه  أوالسياسةم وعلى مناقشة 

ما هي ملك لسبط آ عير التعوراتيم وحتعى ،  إواسعة من لبنان  راض  أ،  أم هؤالء اليهود المتدينون يكن الثمن. وزع

عضاء من حاخاميعة الجعيش االسعرائيلي أصدر أ  لآبارل بالعبرية. وألى لبـئروتلإاسم بيروت ارت عبر،ته 

مجلة ل،كوداهل )،قطة  يلوه من العام ،فسه ،شرت أمنشوراً استشهد بـلميراث آ يرل من سفر يشوع. وفي  هر

علنعت مجموععة أسرائي  كعان فعي الشعماهم فعي لبنان.وإخطر تشويه لحدود أ،  أعي فيها دراسة ليهودا اليتسور يد  

لعى حعدود إممتلكعات سعبطي ،فتعالي وآ عير  ةععادليجبإ من الحاخامات تأييدها الاتياح لبنان الع   بحسعب رأيهعا

سعرائي  تشعم  لبنعان حتعى إرض ألحعدود ن  أداً بعد معن ذلعك مؤك  أ لىإسرائي ل. وذهب الحاخام يسرائي  آريئي  إ

ح  ً أطرابلش في الشماه وسيناء وسوريا وازءاً من الععراخ واعزءاً معن الكويتل.وصعر  ميركيعاً أربععون حاخاما

عملية لسعالمة الجليع ل كا،عت معن  ن  أايء بهم لرؤية العاصمة اللبنا،ية التي كان يحاصرها  ارون ويقصفهام 

 . لة وحرباً مأموراً بها وإلزاميةحرباً محق  لظر اليهودية الدينية واهة الن
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ً  مميركعي بعارزأوهو عالم يهعود   موحى الحاخام بليتشأو ً  بعأن مقطععا ،ا عيد التعوراتي معن ،شعيد از  ععريا

خععر  ،حععو االسععترداد الكامعع  لهعع ه المنطقععة. أسععتيالء علععى الجنععوي اللبنععا،ي. واعتبععر ذلععك بأ،ععه خطععوة د اإليؤي عع

. وعععارض بعععض 1985عععارض الحاخععام لوبععا فيععتش فععي بععروكلين اال،سععحاي مععن انععوي لبنععان فععي العععام و

،شأوا له ه الغايعة أو مالحاخامات البارزين من لغوش ايمو،يمل اال،سحاي من مستعمرة ياميت في  مالي سيناء

االعتع ار معن هعؤالء لعى إلى سيناءلم وقد اضطر آريي   ارون رئعيش العوزراء الجديعد إمنظمة دعيت لالعودة 

بطرد اتحاخامالعديد منال لى إعالن التوبة عن تكرار ذلكم وطالبإلتأييده في حينه فكرة اال،سحاي من ياميتم و

 خر .ألى دوه عربية إكملها و،فيهم أراضي المحتلة بالفلسطينيين من از

من أكثر الحروي إثارة  يام الستةمزاسرائيليون حري إلايها أو كما يسم   1967ربما كا،ت حري حزيران 

ة ة والثقافي عكون لحعدثم اسعتغرخ أيامعاً مععدوداتم تداعياتعه الجيوسياسعي  يوربما لم يحدث في التاريخ أن  مللجده

لقاتمعة تلقعي اوعلى العالقات الدولية مث  ه ا الثق  المتراكمم وال   ما برحت مفاعيلعه  مةة والنفسي  واالستراتيجي  

واحد  سالمية لما ينيف عن خمسين عاما. فنحن بصدد حري استمرت زسبوع  إلاية وبظاللها على ازمتين العرب

ره وأذه  الععالم. وتشعير ازدبيعات  سعرائيلية إلعى أ،هعا إلالسياسيةاأ،جز خالله الطرف المنتصر إ،جازاً فاخ تصو 

قعة لععالم ت غير موف  ما كا،ت محاوالبعدم زن سلسلة الصراعات التي قامت على إثرهام إ،   الحري التي لم تنته  

م كفاح وا،تفاضات 1973م حري تشرين ازوهم 1970-1969آثارهام أو لتخفيف وطأتها: )حري االستنزاف 

 الفلسطينيين .

ً أالجدير بال كر  لنسعبي فعي سعمت باالعتداالقعد إت   1967ذا كا،ت الصهيو،ية الدينيعة حتعى حزيعران إه ،  أيضا

صع  و في معا يت  أالشريعة في قوا،ين وتشريعات الدولة لم الهاالخاهلاليم السياسات الداخلية والمطالبة بتطبيق تع

ً بالسياسة الخارايةم وكا،ت مرتبطة دائما سياسي    ن  إطعار معن التحعالف التعاريخيم فعإبالصهيو،ية السياسيةم في  ا

ً ضفى اليهود المتزمتعون ديني عأم بحيث 1967ر بصورة راديكالية بعد عام ه ا الوضع تغي   ً ا الهوتيعاً علعى  م وز،عا

راضعي العربيعة المحتلعة. وفعي هع ا المجعاه يقعوه يهو عفاط هركعابي: لإن اليهوديعة المطالعب السياسعية بضعم از

ةم كتفعاء بالتبعي عفبعدالً معن اإل مسعرائي إر من موقفهعا داخع  أخ ت تغي   1967التقليدية في السنوات التالية لحري 

سياسات الداخلية والخاراية معن التشعريعات الدينيعة. ومعن ثعم ن تنبع الأعلى  خ ت تطالب بدور قياد م وتصر  أ

ً صبحت القومية اليهودية المناضلة عامالً مهم  أ صبحت ألى الهدف النهائي لليهودية وهو الخالظم وإللوصوه  ا

. لالدينيعة قاًم فالدين لخدمة السياسة القوميةم والسياسة القومية لتنفي  الوصاياكثر تأل  أالعالقة بين الدين والسياسة 

ستراتيجية أضحت القعوة اإلقليميعة العظمعى بعال منعازع. ها من الناحية اإلقليمي فإ،  إلا بالنسبة لتموضعإسرائيالأم  

نة معن أ  هجعوم عربعي علعى الخعط ازخضعر )حعدود الععام   . وبععد أن كا،عت المعدن 1967كما أصحبت محص 

رةم حعدث العكعش. إقتصعادياًم  عهد النصعف ازوه لمجعاوالعربية ااإلسرائيلية تحت مرمى مدفعية ايوش الدوه 

 بالمئةم وتم   10لبطالة احين بلغت ،سبة  1966لعدو بلغت ذروتها عام امن الستينيات مصاعب كثيرة في كيان 

ب فعي ا تسب  تسجي  إرتفاع بنسبة التضخمم وعجز كبير في ميزان المدفوعاتم وأوه كساد في تاريخ الكيانم مم  

ق السياح واستغاله موارد ازراضي المحتلعة لحري ا،تعاش أعقبه ازدهار بسبب تدف  اعد هجرة عكسية. فحدث ب

)،فط سيناءم عمالة فلسطينية رخيصةم مصادر مياه  م1948حديثاًم والتي بلغت ثالثة أضعاف مساحة إسرائي  

وواردات السالح من ة قت على دولة االحتاله القروض الميس رة والهبات السخي  الجوالنم أراض خصبة . وتدف  

مليعار دوالر سعنويا. أيعدلواياًم ععزا العديعد معن بنعي إسعرائي  النصعر  3زعيمة اإلستكبار العالمي أميركعا لتبلعغ 
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ع سعاع لترسعيخ وات    ا أد  لمعجزة إلهيةم ذلعك أن الضعفة الغربيعة مع كورة فعي العهعد القعديم )يهعودا والسعامرة م مم 

لتي ترفض اال،سحاي من ازراضي المحتلعةم وتحلعم بمشعروع لإسعرائي  لديني والقوميم اايه حركة اليمين بشق  

ار ،افع  لمتدينين منهم كتي عاالكبر ل. ومن تداعيات الهزيمة أيضاً على المد  البعيدم ظهور المستوطنين خاصة 

ها في الدولتينم وتصبح حصته في حكومة بنيامين ،اتنياهو التي  ك ل لحكمم يرفض ح   اله ثقله في اال،تخابات و

ت الهزيمعة لبعروز اللعوبي الصعهيو،ي فعي الواليعات المتحعدة ،صعف ععدد أعضعائها . كع لكم أد   2015أيار ععام 

ع بشك    ه ،تنيعاهو لمخاطبعة ا خعو  سافرم وقد تضاعف ،فوذه بعدئ   ليصبح يدير دفة عالقة وا نطن بتع  أبيعبم مم 

 ر.لمتكر  او لحاد  اتصفيق لام رغم أ،ف سيد البيت ازبيض على وقع 2015الكو،غرف في آذار 

معا  وعن تداعيات الحري علعى العالقعات الدوليعةم ،ع كر أن الواليعات المتحعدة كا،عت قبلهعا تحعاوه إلعى حعد   

 مسعتراتيجيةإلاالقتصعادية والنفطيعة واا،تهام سياسة  به متواز،ة بعين الععري واإلسعرائيليين صعو،اً لمصعالحها 

سوفييتي. فكا،عت تفعرض قيعوداً علعى صعادرات السعالح للكيعانم إذ لعم ح مع االتحاد الوالسيما لضبط سباخ التسل  

على أسعلحة هجوميعة إال بحلعوه ععام  الخمسين مليون دوالر سنوياًم معظمها ذات طبيعة دفاعيةم ولم تحتو   تتعد  

تت وا ععنطن مععع قععرار مجلععش ازمععن فععي تشععرين الثععا،ي 1966 م العع   أدان 1966. دبلوماسععياًم حععدث أن صععو 

وسد د ضربة قوية للجعيش ازرد،عي  -إثر عملية فدائية كبيرة  -  ايشها في الضفة الغربية م عندما توغ  إسرائي 

لثعععروة ار بععععد الحعععري فغعععدت إسعععرائي  هعععي المحعععورم الحليعععف الموثعععوخ لفعععي بلعععدة السعععموع. كععع  ذلعععك تغي ععع

ه اعع ر  لععد  اإلاسععتراتيجيةل ومخلععب إلا دارة ازمريكيععة فلععم لقععط اإلمبريععالي ازوه فععي المنطقععة. فحععدث تحععو 

تفرض على الدولة العبرية اال،سحاي معن ازراضعي المحتلعةم كمعا فعلعت إدارة دوايعت ايز،هعاور حعين فرضعت 

ب . وفعي سعياخ الحعري البعاردةم سعب  1956عليها اال،سحاي من سيناء التي احتلتهعا أثنعاء الععدوان الثالثعي ععام 

  هزيمعة لحليفتعي موسعكو )مصعر زميركية وا عنطنم ز،عه  عك  لعاصمة ااالنصر اإلسرائيلي ارتياحاً بالغاً لد  

وسعععورية م وكنعععوع معععن التععععويض لخسعععارتها الجسعععيمة فعععي فييتنعععامم وذلعععك زن الحليعععف الواععععد هعععو حليعععف 

ت قليمععيم أد  إلالصعععيد ااً. وأخيععراً علععى اً قمعي ععلديمقراطععيل بينمععا كععان حليفهععا فععي سععايغون ،ظامععاً فاسععداً قهري عع

متها مصعر السعادات لكيان اليهود  وفي مقد  ااة معتدلة أ  متواطئة مع لمسم  االحري لصعود از،ظمة المحافظة 

 ومن ثم تعزيز تحالفها مع الواليات المتحدةم وا،زواء دور مصر كقائدة للعالم العربي.

تعام للتحعوالت كن  ك لك  عهدت إسعرائي  خعاله العقعود الثالثعة ازخيرةعمليعة إععادة صعياغة للنخعبم وذلعك 

على البيئعععععة واضعععععح   ر هععععع ا التطعععععور بشعععععك   االقتصعععععادية واالاتماعيةوالديمغرافيعععععة والسياسعععععية. ولقعععععد أث ععععع

إلسرائيلية مع محيطها العربي واإلسالمي. فبععد أن كعان السلطاتاالداخليةاإلسرائيليةم وبالتالي على أ،ماط تعاطي

جاالت السياسة واإلعالم وازكاديميا وازمنم فإن هناأ الكثير العلما،يون از كناز ينفردون باحتكارالتأثير في م

على أن العلما،يين يخسرون مواقع التأثير والنفوذ لصالح أتباعالتيار العديني الصعهيو،يم  منالمؤ رات التي تده  

سعي بعدون حرصعاً وتصعميماً علعى االسعتحواذ علعى الوسعائالزكثر تعأثيراً علعى دوائعر صعنع القعرار السياال ين ي  

 أتباع التيار الديني الصهيو،ي يندفعون ط واضح والي.وعلى الرغم من أن  م ووفق مخط  الفت   بشك   

قوهعا ر على صنع القرار في تع  أبيعبم فعإن أوضعح وأخطرالنجاحعات التعي حق  ،حو معظم المواقع التي تؤث  

ازمنيعةم حسعبما تعكعش ذلعك   في تمكنهم من إحداث اختراقات كبيرة فيعالجيش والمؤسسعة في ه ا المجاهم تتمث  

% من إامالي عدد اليهعود فعي 12المعطيات الرسمية. فبعد أن كان أتباع التيار الديني الصهيو،يم ال ين يمثلون

لون حعوالى %فقط من الضباط في الوحدات القتاليعةم فعإ،هم اعن يشعك  2لون حتى مطلع الثما،ينيات إسرائي  يشك  
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مع العلعم أ،نسعبة المتعدينين تفعوخ هع ه النسعبة فعي موالوحدات القتالية % من الضباطفي ألوية الصفوة40-% 35

بعض ازلوية والوحدات. وتزداد ،سبة أتباع التيار الديني في الرتعب العسعكريةالعليام فعلعى سعبي  المثعاه ينتمعي 

ادة السعرايا معظعم قع قادة ثالثة من ألوية الصفوة ازربعة في سالحالمشاة للتيعار العديني الصعهيو،يم فعي حعين أن  

م الضعععباط فعععي والكتائعععب فعععي ه هازلويعععة هعععم معععن التيعععار ،فسعععه. ويكفعععي المعععرء فقعععط أن يتعععابع حفعععالت تخعععر  

ة مععرات فعي الععامم وتنقعع  بعضعها قنواتعالتلفزة اإلسععرائيليةم مهععا الجعيش ععد  ازلويةوالوحعدات القتاليعةم التعي ينظ  

هع ا  لمزركشة من بين الضباط المتخراينم مع العلم أن  ليالحظ العدد الكبير والطاغي لمعتمر  القبعات الدينيةا

اهتمامالكثير من علماء االاتماع السياسي في الكيعان الصعهيو،ي. ومعن ازهميعة بمكعان  مالمشهد أثارم وال يزاه

  أحد مظاهر االختالف بين التيار الديني الصهيو،ي والتيعار أن ،وضح هنا أن الموقف من الخدمةالعسكرية يمث  

غ بعدالًمن ذلعك للتعلعيم ع أتباعه على عدم اال،خراط في سلك الخدمعة العسعكرية والتفعر  الحريد م ال   يشج  الديني

 الديني.

ة بعيعداً ععن ي مسعارات ريادي علقد دفعت التحوالت االقتصادية االاتماعيعة الطبقعة الوسعطعالعلما،ية إلعى تبن ع

عع بعععد إ،هععاء خدمتععه اإللزاميععة واالهتمععام بمشععاريع   الشععبابالعلما،ي تععرأ الجععيش الخدمععة العسععكريةم بحيععث فض 

ه فرصة سا،حة لمراعيات التيار الدينيالصهيو،يم التي كا،عت قلهم ربحاً وفيراً.وقد مث  ه ا التحو  اقتصادية تحق  

يفعوخ ،سعبة أتبعاع هع ا التيعار بعين  ة بتحقيق أكبر قدر من التأثير على دوائر صنع القرار في تألبيعب بشعك   معني  

م القيعادة ق سعل  ز المراعيات الدينية اليهودية الصهيو،يةعلى تشجيع أتباعها على تسل  أكثر ما حف   سكان. إن  عدد ال

في الجيش هو حقيقة أن ه ا التيعار هعو الع يبادر إلعى تد عين المشعروع االسعتيطا،ي فعي ازراضعي العربيعة التعي 

بعه.  وير ه ا المشروع وتحوه دون المش  نه من تطم وهومعني بتوفير ك  الظروف التي تمك  1967ت عام احتل  

تعاظمتمثيع  أتباعهعا فعي سعلك القيعادة فعي الجعيش والمؤسسعة  لقد أدركت مراعيات التيار العديني الصعهيو،ي أن  

ة تسوية للصعراعم   زي  و فرظ التوص  نها من التأثير على دوائر صنع القرار السياسيم بحيث تقل  ازمنية يمك  

خععاذالقرارات وطنات. صععحيح أن المسععتو  السياسععي هععو صععاحب الصععالحية فععي ات  إذا اسععتندتإلى إخععالء مسععت

خاذ أ  بةمبحيث أن الحكومة ال تقدم على ات  دة ومرك  أن عملية صنع القرار في ت  أبيب معق   قة بالكيانم إال  المتعل  

جيش والمخعابرات. مها الجهعات المهنيعةم ممثلعة بعالبعد الحصعوه علعالتوصعيات التعي تقعد   قرار سياسي مهمم إال  

ر بالمواقف ازيديولواية للقيعادات فعي مها الجيشوالمخابرات تتأث  ن بالدلي  القاطع أن التوصيات التي يقد  ولقد تبي  

هععاتين المؤسسععتينم وهععو مععا يعنيععأن أتبععاع التيععار الععديني الصععهيو،ي مععن قععادة الجععيش والمخععابرات سيصععيغون 

 تقييماتهم وفقمنطلقاتهم ازيديولواية. 

كبيعر ازطبعاء النفسعيين -ره رؤفين ااه لسياخ يرسم كتاي لقبعة وقبعةلم ال   صدر مؤخراًوحر  اي ه ا ف

 ً لكيعان والمنطقعة فعي حعاه تواصعلت وتيعرة تععاظم تعأثير اصورة سوداويةلمسعتقب   -في الجيش اإلسرائيلي سابقا

ون الع ين  عاركوا فعي إععداد الكتعاي ع ااه والبعاحثأتباعالتيار الديني الصهيو،ي في الجيش والمخابرات. ويتوق  

ر لععدو ،فسعه.ويح   اأ،يؤد  ه ا الواقع إلى حدوث تغيير اعوهر  وكبيعر علعى طعابع النظعام السياسعي فعي كيعان 

  إلعى تعدميرالطابع لالعديموقراطيل لنظعام الحكعم. فعإن كعان خضعوع ه ه الظعاهرة قعد تعؤد   و الكتاي من أن  معد  

البعاحثين  هعو أحعدأهم مظعاهر الطعابع العديمقراطي ز  ،ظعام حكعمم فعإن  المستو  العسكر  للمسعتو  السياسعي 

و،هعععععا معععععن ف القعععععادة المتعععععدينون للجعععععيش وفعععععق التوايهعععععات التعععععي يتلق  ععععععون أ،يتصعععععر  اإلسعععععرائيليين يتوق  

 الحاخاماتوالمراعيات الدينيةم وليش وفق التعليمات التي يصدرها المستو  السياسي. 
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لهيمنة المتدينين على الجيشوالمؤسسة ازمنية سيكون بال  ك التعاطي اإلسرائيلي عة النتائج المتوق    حدإإ،  

 مع العريم وتحديداًالفلسطينيين.لقد عني الكاتب اإلسرائيلي دا،يي  كارلي في كتابه

عاته لنتائج تععاظم تمثيع  المتعدينينفي الجعيش اإلسعرائيلي علعى سعلوأ كثيراً بتوق   ملمالئكة في سماء يهودال

ع كعارلي فعي كتابعه أن يسعارع الجعيش اإلسعرائيلي تحتقيعادة لعري.ويتوق عان الصعهيو،ي تجعاه الفلسعطينيين والكيا

المتدينين إلى إابار الحكومة اإلسرائيلية على السيطرة على المسجد ازقصعوتدميره وإعادة بنعاء الهيكع  الثالعث 

ة الغربية فعي  عاحنات إلعى العدوه العربيعة على أ،قاضهم إلى اا،ب طرد الفلسطينيين ال ينيقطنون القدف والضف

هيمنة المتدينينعلى الجيش تعني أ،ه سيتم إسداه السعتار  أن   مالمجاورة. وير  الباحث اإلسرائيلي عمير بار أور

 على أ  فرصة لتحقيق تسوية سياسية للصراع.

ت العسعكرية التعي لععدو علعى العدور الكبيعر لال،تصعارااال خالف بين علمعاء االاتمعاع السياسعي فعي كيعان 

ف الديني اليهود . فقد ،ظرت قطاعات قتها إسرائي  على الدوه العربيةم في إيجاد بيئة مناسبة لتنامي التطر  حق  

يهودية كثيرة له ه اال،تصارات على أ،ها تحقيق لنبوءات ااءت بها التوراة والمصادرالدينيةم ما ألهب الحماسة 

سعواء  رت في العوعي الجمععي لليهعود العلمعا،يين والمتعدينين علعى حعد   أث  الهستيرية لديها. وال  ك أن أهم حري 

لرخيو علعى الجيعوش العربيعة ام عندما تمك ن الجيش اإلسرائيلي من تحقيق اال،تصار 1967كا،ت حري عام 

واحتاله الضفة الغربية والقعدف وهضعبة الجعوالن وقطعاع غعزة وصعحراء سعيناء التعي تسعاو  مسعاحتها ثالثعة 

احة فلسطين. فقد رأ  اليهود في ،تيجة الحري لمعجعزة إلهيعةلم وععد ت المراعيعات الدينيعةم وكع ا أضعاف مس

ر عن ذلك مة لنزوه لالمسيح المخلول. وقد عب  كبار الحاخاماتم ،تيجة الحري بداية لتحقيق لالخالظل ومقد  

حدث هو من فع  العنايعة اإللهيعة ش االستيطان اليهود  في الخلي م قائالً: لك  ما الحاخام مو يه ليفنجرم مؤس  

التي  اءت تحريعر أاعزاء كبيعرة معن أراضعينال. وبعيحعد الحعريم أصعدر الحاخعام منعاحيم  عيرم وهعو معن كبعار 

أعظعم  67مراعيات المتدينين القوميينم كتابه لبحث خالو لطرخ الخالظ ودالئلهلم وااء فيه لحعري ععام 

بقيعادة متتيعاهو الحو عما،ئي ضعد اليو،عا،يين القعدماءم فهع ه  حدث في تاريخ الشعب اليهعود م منع  حعري اليهعود

الحري ا،طوت على معجزات كبيرةم ال تشعبه المعجعزات التعي حعدثت خعاله الحعروي ازخيعرةم وهع ه الحعري 

تبشر بقري مجيء المسيحل. وهك ا ساد  ععور لعد  كع   عرائح المجتمعع اإلسعرائيليبحدوث معجعزة م ولعم يععد 

 متدينين القوميين لوحدهم.ازمر مقتصراً على ال

بعاً معن المسعؤولية اة تهر  لمسعم  ام 1967اا،عب ععن ععار الهزيمعة الفااععة ععام زالععري والمسؤولون من ا

لمسععؤولية عععن ضععياع ازراضععي العربيععة فحسععبم بعع  إ،هععم أسععهموا فععي تغ يععة غععرور الععون بالنكسععةم ال يتحم  

ز ال،طععالخ وبالتعالي  عكلت ،تيجعة الحععري أهعم محف ع .يهم القعومي والععدينيلجنعو،ي فععي  عق  االتطعرف الصعهيو،ي 

لسعرطا،ي فعي الضعفة الغربيعة وقطعاع غعزة والجعوالن. فبععد الحعري مبا عرةم االمشروع االسعتيطا،ي اليهعود  

ليهود بتشجيع من مراعيعاتهم الدينيعةم بتنظعيم المظعاهرات التعي اش من المتدينين القوميين  رع الشباي المتحم  

ئيلية بإطالخ أيد  اليهود في ازراضي المحتلة. وبفضع  حالعة الثقعة بعالنفش التعي غع  تها تطالب الحكومة اإلسرا

م المتدينون القوميون حمعالت للتوقيعع علعى ععرائضم تطالعب ببعدء االسعتيطان فعي ازراضعي ،تائج الحريم ،ظ  

متها الشاعر مو يه  امير. وحرظ الحاخام تسفي المحتلةم وا،ضمت للتوقيع عليها  خصيات علما،يةم في مقد  

ى قيعادة المتعدينين القعوميين بععد وفعاة والعدهم علعى التحعريض علعى لع   تعول  اكوأم ،ج  الحاخام أبراهام كعوأم 

ب ازمر تحد   الحكومة. ومن أهم إسعهامات كعوأ رفععه  ععار للعن االستيطان في ه ه ازراضيم حتى لو تطل  
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إ،هم في حاه لم يبادر المتدينون القوميون إلى إقامعة المسعتوطنات فعي أراعاء ازراضعي  تقيموا لن تسكنوالم أ 

نوا من بسط سيطرتهم على لأرض ازاداد وإقامة مملكة إسرائي لم كما ارتسعمت فعي العربية المحتلةم لن يتمك  

ربيعةم هع ه أرض المصادر الدينية. وااء فعي إحعد  رسعائله إلعى أتباععه: للنعا هع ه ازرضم فعال تواعد أرض ع

إسرائي م وهي تمث  تراث اعباء الخالدم وهي تابعة لحكم إسرائي م بجميعع حعدودهام كمعا وردت فعي التعوراةل. 

لت  عارات الحاخام كوأ إلى مبادئ عم  ز،صعاره المتحمسعين معن حركعة لغعوش إيمعو،يمل وسرعان ما تحو  

لمسعتوطنات فعي اميعع أراعاء الضعفة الغربيعة وقطعاع ت عمليعاً المسعؤولية ععن إقامعة االتي تول ع ميمان إلا)كتلة 

زت الفضاء الديني في إسرائي  بشك  ا ر م حيث أسهمت في دفع مزيد عز   67غزة. ومن المفارقة أن حري 

د مثاالً لتأثير ،تائج من العلما،يين ،حو التدين. ولع  ما حدث مع الشايم إيفي إيتامم ال   ولد لعائلة علما،ية يجس  

تواهعات الشعباي اليهعود  ،حعو التعدين. ويقعوه إيتعام هع ام الع   أصعبح فيمعا بععد انعراالً وزعيمعاً الحري علعى 

كان لها بالغ ازثعر فعي  67،تيجة حري  لقومي الديني ووزيراً عنه في حكومات ت  أبيبم إن  الحزي لالمفداهل 

زت دافعيتععه لمواصععلة اال،خععراط فععي الجهععد الحربععيم حيععث تحو   آمععن أ،ععه بععالتحوه للتععدين لععه إلععى الععدينم وعععز 

زت الحربأيضعاً معن مكا،عة العدينم كعالمعة ثقافيعة قوميعة مميعزةم حتعى ستقضي إسرائي  علعى أععدائها. وقعد ععز  

دت أركعان لثقافعة لقطاعات من العلما،يين. وكما يقوه ععالم االاتمعاع الصعهيو،يم سعامي سعموحام إ،عه قعد توط ع

عساع دائعرة ماديدةل في إسرائي م تقوم على ات   ق ه إلعى الكعنش والتعل عمارسعة العلمعا،يين الطقعوف الدينيعة والتوا 

ما رغبعتم أيضعاًم ف فقط على التراث الدينيم وإ،  بالتراث الديني. وال تهدف ه ه القطاعات من العلما،يين للتعر  

ليعات ها الشخصي والجمعاعي. وقعد بعرزت بععد الحعري معاهعد وكفي بلورة الهوية الثقافية المميزة لديها في  قي  

أساسيم إلى إطعالع الشعريحة اليهوديعة العلما،يعة علعى الدراسعات الدينيعةم وتعلعيم أصعحابها  كثيرة تهدفم بشك   

لسياخ ،فسه خطا وزير التربية والتعلعيم اإلسعرائيليم ،فتعالي االتراث اليهود م حتى في اوا،به لالصوفيةل. في 

زيز تعليم اليهوديةم في قيساريةم خطعوة إضعافية بينتم خاله مشاركتهم مؤخراًم في مهراان صندوخ دعم وتع

يه منصبه ،حو تعزيز التصورات الدينية اليهودية لمستقب  دولة االحتاله. وأعلن خالفاً لشعاره المرفوع من  تول  

الععوزار م بواععوي رفععع مسععتو  تعلععيم العلععوم والرياضععيات فععي إسععرائي  ز،همععا السععالح لموااهععة المسععتقب م 

 اليهودية و رائعها أهم من العلوم والرياضيات.  م واعتبر أن تعل  

ع وا أن الصعهيو،ية الدينيعة لعن تقعدمم علعى ازقع  ن ظن عوفااأت تصعريحاته ععدداً كبيعراً معن اإلسعرائيليين مم 

حاليععاًم علععى رفععع  عععارات يلععوح بهععا اليهععود ازصععوليون مععن الحركععات الحريديععةم والعع ين يرفضععون أن تشععم  

ععاء التقليعد  بعأن كراسعة د  فعي المعدارف المواضعيع العلميعة المختلفعة. ويعردد هعؤالء اإل مناهج التعليم زوالدهعم

 الزمن وازاياه الماضية. التوراة وحدها كفيلة بحماية ل عب إسرائي لم كما حمته على مر  

 ً م فهعي كا،عت 1967على المستو  السياسي قبع  حعري ععام  لم يكن تأثير ازحزاي الدينية القومية ملموسا

لسياسعي بععد أن بعدأ الميعدان اها إضطرت للخعروم إلعى تم فقط بالجوا،ب الدينية واإلاتماعية والتعليميةم ولكن  ته

صعولية تلعك زالى الفراتم يطفو على السطحم فاسعتغلت الحركعات الحريديعة إحلم لإسرائي  الكبر لممن الني  

  إلعى ،شعأة خعاظم معا أد   والحريعد  بشعك    نعت في خدمة المجتمع المتدي  الفرصة للتعبير عن ،فسهام بأن توس  

  أ،موذاععاً تطبيقيععاً لحالععة اإلبتععزاز السياسععي لععد  ر عنهععا ممععثالً فععي حععزي ل ععافل العع    ععك  حععزي اديععد يعب عع

 زحزاي الدينية الحريدية. ا
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 عاف لإ عتراأ فعي ا،تخابعات الكنيسعت أو حتعى الموافقعة علعى  وطيلة عقدين من العم  السياسعي لعم يسعع  

عض الحقائب الوزارية إال من أا  الحصوه على منافع خاصةم كزيادة مخصصات ماليعة والمسعاعدات تولي ب

ئتالفات الحكومية المختلفعة وفعق  عروطه الخاصعةم معا  ترأ في اإلامها خدمة زتباعة و،اخبيةم فالمختلفةم ليقد  

د صععهيو،يته التععي تؤك عع  تععاولفافكععاره الحريديععة المتعصععبةم فصععدرت عنععه بالتععالي أاعلععه يتنععازه عععن مبادئععه و

 ى عليها حاخامات الحريدية. وقوميته في مخالفة صريحة لألفكار التي ترب  

الوضعع الععام فعي إسعرائي  يشعير إلعى سعيادة العنهج العديني المهعيمن علعى  ساف ال اداه في أن  زاعلى ه ا 

اإلسرائيلية من  قيعام إسعرائي   أاهزة الدولة والحكومة ول لك ااءت مشاركة ازحزاي الدينية في ك  الحكومات

عالنظعر ععن أسعماء ازحعزاي التعي  عاركت فعي اإل وحتى اليعومم بغعض   د اسعتمرارية ا أك عئتالفعات الحكوميعةم مم 

ا ساعدها على المحافظعة علعى واودها قري مراكز صنع القرار السياسي وإسهامها فيه بصورة أو بأخر م مم  

ركة ازحعزاي الدينيعة فعي الحكومعات المختلفعة سعو  معن خعاله توليهعا الطابع اليهود  للدولةم وإن لم تكن مشعا

لوطنية والدين والشؤون االاتماعيةم باإلضافة إلعى التي لها عالقة بالتنشئة ابعض الحقائب الوزارية الهامشيةم 

معن فعرض  نهعالها فرصة السيطرة على الثقافة السياسية السائدة في المجتمعم ومك   ئالمؤسسات التعليميةم ما هي  

نهععا مععن المسععاهمة فععي تنشععئة أايععاه مععن الشععباي اليهععود  تصععوراتها للهويععة السياسععية والروحيععة للدولععةم ومك  

المتعصععبم العع   فععتح أمامهععا فرصععة تحقيععق بعععض أهععدافها ومنافعهععا السياسععية.وقد اسععتفادت ازحععزاي الدينيععة 

تقويعة موقعهعا داخع  المجتمعع والدولعةم كمعا بالفع  من سيطرتها على وزارة الداخلية والشؤون اإلاتماعية فعي 

واسعتغلت هعع ه الععوزارات لتطبيععق المعععايير المتشععددة للتهويعدم وتقريععر حقععوخ المواطنععة والحصععوه علععى الععدعم 

والمعو،اتم ل لك أبدت دراة من اإل،فتاح السياسي على الحكومات اإلسرائيلية سعواء العماليعة أو اليمينيعة التعي 

لع   يتنعاقض معع امعر زاإلى ،وع من اال،تهازية السياسية والبراغماتية في تصعرفاتهام  ا يشير اركت فيهام مم  

  عاراتها الدينية المتشددة. 

لسعفاراديم الع   مارسعته القعو  العماليعة معن اال عكنازيم فعي اليهعود او واإل،تقام من التمييز ضد لتخل  اإن 

خعاظ  لحريديعة بشعك   ا  بعازحزاي الدينيعة العرئيش الع   أد  السنوات ازولعى لقيعام الدولعةم كعان بمثابعة العامع  

لمتطرفم فقامت بتأييد اإلئعتالف معع الحكومعات اليمنيعة بقيعادة الليكعودم بع  وتأييعد ا،تخعاي الإتجاه ،حو اليمين 

رئيش للوزراء منهم كنتنياهو و ارونم على حساي حكومات العم م فهي تر  أن حزي الليكعود أكثعر تعاطفعاً 

ؤون الدينية من حزي العم م وك لك بسبب الر او  التي قدمها اليمين المتطرف إلى الجماععات الدينيعة مع الش

في مجعاه زيعادة ععدد طعالي المعدارف الدينيعة الع ين تعم إعفعاؤهم معن الخدمعة العسعكرية بسعبب تكعريش حيعاتهم 

 لدراسة الشريعة اليهودية.

ً لعععدو أمععالععرغم مععن أن يهوديععة الدولععة فععي كيععان اعلععى  لمععا اععاء فععي لوثيقععة إعععالن  ر مفععروغ منععهم طبقععا

أن أوه تشعريع  الجمعية التأسيسية اليهودية في ت  أبيبم إال   التي أذاعها دافيد بن اوريون من مقر   ماالستقالهل

م عقعب إععالن تأسعيش لحركعة 1965أ،ها لدولة يهوديةل لم يصعدر إال فعي ععام  ىقا،و،ي لتعريف إسرائي  عل

ة التي ال تعترف بإسرائي  على اإلطعالخم وفعوائ يومهعا النظعام القعا،و،ي اإلسعرائيلي بععدم لفلسطينياازرضل 

واود أ  ،و يمنعع أ  حعزي أو اماععة أو فعرد التر عح لإ،تخابعات حتعى لعو كعان ال يعتعرف بدولعة إسعرائي  

 لليهود.
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 حزاب الدينية وتأثيرها في صنع سياسة الدولة:دور األ

 قتهعا فعي التمثيع  الحزبعي واالاتمعاعيم مجعاالً معن خعاله القعوة الفاعلعة التعي حق  اكتسبت االحزاي الدينيعةم 

 ً التي عقدت ما بين بن  لالوضع القائملعن احتماه تعدي  اتفاقية  ث اهاراً ها بدأت تتحد  ،  ألى حد   إللمناورة  واسعا

م وهععي 1947حععزي اغععودات يسععرائي  ذ  النزعععة اليهوديععة الرسععمية عععام  ممععثالً  مغوريععون والحاخععام ليفععين

سعرائي  منع  ذلعك الحعين وحتعى اعنم وخصوصعا إرست مالمح العالقة ما بين الدين والدولة فعي أاالتفاقية التي 

ة لعى دولعة دينيعإه كثر للتحعو  أكثعر فعأحعواه الشخصعيةم وذلعك بهعدف دفعع الكيعان في قضايا التربية والتعلعيم واز

لععى قيععام دولتععين و عععبين. وفععي هع ا السععياخ يقععوه عضععو الكنيسععت ووزيععر الخارايععة فععي إو أواضعحة المعععالمم 

،شعأه أالمجتمعع الع    ن  إبيعبم  علومو بعن عمعي: لأستاذ العلوم السياسية في اامعة تع  أحكومة باراأ السابقة و

لعى إه ا مختلف الثقافات واللغاتم تحعو  ن يكون بوتقة صهر تمتزم فيهأاعباء المؤسسون من الصهاينة وأرادوا 

 سطورية المأمولة لتح   ت الصورة ازد الطوائف. لقد تغيرت وتفت  د الثقافات ومتعد  عراخ ومتعد  د ازمجتمع متعد  

تها بعين اليهعود  والعربعي والمتشعددين دينيعا )الحريعديم  والقعوميين منهعا  عرعي   خر  عديدة لك    ألها صور مح  

عالدينيين )غوش اي صعوه عرقيعة مختلفعة مثع  ألعى إن تمتعد اع ورهم مو،يم  والتقليديين والعلمعا،يين وغيعرهم مم 

ت للصعععيغة   هععع ا التفت ععد  ألفال عععا وغيععرهم. وقععد االسععفاراديم واال ععكنازيم والمهعععاارين الععروف واالثيععوبيين 

جاه الدولة اليهوديةل. لى تشرذم بين ثقافات وطوائف مختلفةم ولهجات متباينة ومواقف متصارعة تإسرائيلية اإل

 . له ه اال،شقاقات لتؤه  لحدوث ا،فجارات عنيفة داخ  المجتمع ن  أويضيف بن عامي 

حد الحاخامعات أأما الحاخام يسرائي  هارئي  رئيش مجلش المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية )وهو 

سعرائيليين سعرائي : وطعن اإلإن فعي بعالتكو  ه ليواعد وطنعان آخع ان ، عأفيعر   مدا،وا اغتياه رابين أالقالئ  ال ين 

،هكعتهم أقع . وقعد أكثر وال أغيار )غوييم  غرباء يتكلمون اللغة العبرية ال أسرائيليون فهم ا اإلم  أووطن اليهود. 

ن أالحروي وسئموا منهام و،سوا الصهيو،يةم ولم يعرفوا اليهودية يومام وقد ااء رابين ليقوه لهم فوخ ذلك كله 

هم لن يرحلوا عن ه ه البالدم فماذا بقي ،  ألى إن يطمئنوا بعد اليوم أفي وسعهم  ن  أسرائي م وإمن أ ال خوف على

هم ن تسعد  أو الديموقراطية أذن بعد ه ا؟ يبقى ال  يءم يبقى الفراغ المطلق وهو فراغ لن تستطيع العلما،ية إلهم 

وسعلو أا ،قتري معن تنفيع  اتفاقعات  . وبمقدار ما كن  ساسية للشعب اليهودمن القيم البنيوية از انفكالهما ال تعتبر

 ً رض قعد غعدت عقبعة فعي واعه از ن  أسعرائيليينم لعى وطعن اإلإوهم فريعق المنتمعين للفريعق از كان يبدو واضحا

التطبيععع خطععر علععى اليهوديععة  ن  ألععى وطععن اليهععودم إالتطبيعععم بينمععا كععان يبععدو للفريععق الثععا،يم فريععق المنتمععين 

 . لسرائيليةاإل

 

 المشاركة في الحروب:

 بارزاً  دوراً  ملة في حزبي همزراحي وهابوعي  همزراعيوالمتمث   مسرائي إت الصهيو،ية الدينية في د  ألقد 

وذلك من خاله الكيبوتش الديني ال   ساهم في المعارأ والعمليات  مضد المجتمع الفلسطيني 1948في حري 

 ابيرا بدور بارز في توايعه أ،شعطة عصعابات الهاغا،عا وآتسع . رهابية. وفي ه ا المجاه قام الحاخام مو يه اإل

نععت عععام عل  أسععرائيلية التععي وقععام الحاخامععان  ععابيرا وفيشععمان بتمثيعع  الحععزبين الععدينيين فععي حكومععة الحععري اإل

 م1956هعو حعزي المفعداه )العديني القعومي  ععام  واحد   وبعد ا،دمام الحزبين الم كورين ضمن حزي   .1948

 1958سعرائيليةم معا خعال فتعرة قصعيرة معا بعين زي العديني الصعهيو،ي فعي اميعع الحكومعات اإل ارأ هع ا الحع
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ت مععن لععى ا،سععحابه المفععااىء والمؤق ععإ  الجععداه العع   ثععار حععوه مسععألة: مععن هععو اليهععود ؟ د  أعنععدما  1959و

ليكعودم وهعو ئتالف الحكوميم وه ا الحزي متأراح باستمرار فعي مواقفعه الداخليعة معا بعين حزبعي العمع  والاإل

يحاوه تسويغ ه ه المواقف من خاله االدعاء بأن مشعاركته الدائمعة فعي الحكعم تتعيح لعه حمايعة المصعالح الدينيعة 

عملعت وتعمع  علعى  محعزاي الدينيعة عامعةا لو كعان فعي المعارضعة. وهكع ا فالمفعداه خاصعة وازفض  مم  بشكأل  

ضعفاء تهعا بأ،هعا تسععى إلاعاءومعتدية وذلك في سعياخ اد  قولبة الشريعة اليهودية لتتالءم مع دولة علما،ية كافرة 

ً إسلوي الحياة في أالطابع اليهود  على  ً أسرائي  سلما  .و حربا

الجناح الفعاه فيه  ن  لإف في صهيو،يته بقوله: حزي المفداه الديني المتطر   مور  افنير أويصف الكاتب 

 .لسلويذو لون  وفيني غامض وهو الجناح ال   يملي على الحزي الخط واز

ومعن  مفه من خاله مواقفه معن قضعايا االسعتيطان فعي المنعاطق المحتلعةضح  وفينية ه ا الحزي وتطر  وتت  

. 1967المنعاطق المحتلعة ععام  ومعن مسعألة ضعم   مسرائي  ضد الشععوي العربيعةإتها الحروي العدوا،ية التي  ن  

اراميعة التععي تقعوم بهعا عصععابات المسعتوطنين فععي الضعفة الغربيععة فهعو معن المؤيععدين المتحمسعين للنشععاطات اإل

م وهععو مععن 1982ولغععزو لبنعان عععام  1967و 1956وقطعاع غععزة. وكععان فعي طليعععة المتحمسععين لحربعي عععام 

  بكع  عنععف للمقاومعة الوطنيععة فعي الععدوه والتصععد  رض المحروقعة تبعاع سياسععة القبضعة الحديديععة وازأمؤيعد  

تعه للعديعد معن اال،شعقاقات والترااعع فعي قو   1968ض الحزي من  العام العربية كافةم وه ا على الرغم من تعر  

 التمثيلية في الكنيست.

،جعازات ععن طريعق إبمثابعة  1967راضعي العربيعة ععام ه ا الحزي اعتبر احعتاله از ن  أوالجدير بال كر 

الحقععوخ التاريخيععة للليهععودم وهععو يطلععب تكععريش هعع ا االحععتاله مععن خععاله حديثععه عععن  للهععيالوعععد اإلليعق تحق

طرح بر،امجاً يتمحور حوه االستيطان وزيادته  1948وعن ضرورة تأمين الحدود اعمنة. وفي العام  لالدينية

 في المناطق المحتلة.

م 1984سرائيلية عام برز على الساحة الحزبية اإلا بالنسبة لحزي  اف الخاظ باليهود الشرقيين ال   م  أ

إ،ه اذا لفتو   رعية تقوه: 1989صدر عام أال    ملراح  عوفديا يوسفاساسية الحاخام ر عن مواقفه ازفيعب  

م وفي راض  أعيدت لهم أذا ما إه سيحدث سالم حقيقي بيننا وبين ايرا،نا العري ،  أللشك  ضح بما ال يدع مجاالً إت  

عععادة االراضععي لهععمم فالحفععاظ علععى حيععاة إراضععيم فيجععب ذا لععم تعععد هعع ه ازإخطععر بنشععوي حععري حععين يواععد 

. وتعتمد كتلة وزراء  اف حتى اليعوم علعى هع ه الفتعو  فعي تحديعد لرضة االحتفاظ بازولوي  أم علعاال،سان يتقد  

مون العنصعر  لمواقعف مثع  هع ه المواقعف ال تنفعي بعالطبع المضع ن  أال  إمواقفها من السلم والحري مع الععريم 

 خر  بالحشرات. أفاعي وتارةً باز ه العري والفلسطينيين تارةً الحزي ال   يشب  

 

 :1996مصرع رابين وانتخابات عام 

عقعاي حعري الخلعيج الثا،يعة ععام أرت عمليعة التسعوية التعي  عرعت الواليعات المتحعدة فعي رعايتهعا فعي فج  

مقابع  السعالم معع الععريم  1967راضعي المحتلعة ععام از ازاء معنأالصراعات بين دعاة التنازه عن  1990

عهعا وسعلو التعي وق  أفاقية ت  إلى ذروتها مع إ. وقد وصلت ه ه الصراعات لسرائي  الكبر لإى وبين دعاة ما يسم  

،صعار أدععاة و ن  أم فعي حعين 1993رئيش الحكومة الراح  اسحق رابين معع منظمعة التحريعر الفلسعطينية ععام 

ععر  التحعالف معع  ية كا،وا قد  رعوا من  بداية الثما،ينات ومطلع السبعينات فعي المطالبعة بفعك  الصهيو،ية الدين
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لى تبعدي  حلفائعه معن المعسعكر إقة بعملية التسوية مع العري ت سياسات حزي العم  المتعل  د  أالدولة العلما،ية. و

 ً ق ك فععي مقابعع  اسععتمرار تععدف  د سياسععاته تلععي ععأو 1992لععه فععي ائععتالف عععام  الععديني. فحععزي  ععاف صععار حليفععا

ما بشأن موضعوع التسعوية أوه له ا الحزي باستمرار. وهو الهدف از مالمساعدات المالية على مؤسسات  اف

ده انعراالت معر يحعد  أهعو  1967راضعي المحتلعة ععام اعزاء معن ازأالتنعازه ععن  ن  أفيعر   عاف  ممع الععري

 رواح اليهود. أولة ويحافظ على من الدأق الجيش ال ين في استطاعتهم تحديد ما يحق  

لى دععاة إوا،ضم   مة عملية التسويةوبالنسبة لحزي المفداه الحليف التاريخي لحزي مبا م فقد عارض بشد  

 .معش مععارض اليعومراضي المحتلة في الضفة والقطاع والجوالنم وهك ا صار حليف ازالحفاظ على كام  از

الصعراع  ن  إولم تقتصر المعارضعة الدينيعة لسياسعة حعزي العمع  بزعامعة اسعحق رابعين علعى هع ه الحعدودم بع  

معر الع   معن اليهعودم از لسعرائي  الكبعر لإالديني العلما،ي تقاطع مع صراع دعاة التسوية مع الععري ودععاة 

صعولية تعو   عرعية معن قبع  ازسعحق رابعين بفإلى هدر دم رئيش الحكومة إ  د  أتصاعد بصورة دراماتيكية و

ً أعقاي حملة مسعورة من الشحن والتحعريض سعاهم فيهعا أوذلك في  ماليهودية اليمعين الشعوفيني المتطعرف  يضعا

 عالمية المميزة.بقيادة بنيامين ،تنياهو المعروف بقدراته الديماغواية اإل

 1994لعى رابعين ععام إ قعد بععث ماهرون دوفيف موكان المتحدث باسم مجلش مستعمرات الضفة والقطاع

سعرائي  إبالنسبة للكثيعرين فعي لره فيها من تبعات عملية التسوية ال اهبة قدماً. وقد ااء في الرسالة: برسالة يح   

ً إبر عدم ا،حيعازأ وحكومتعك عت  ي   حسعاف مريعر بالغربعةم حيعث تتعرام هع ه إفعي  لعى اا،عب معا،عاة اليهعودم سعببا

ععمعاه متطرفعة... ولألألعى إة قد يؤد  ه ا اليعأف القل   لى اليأفم ولد إالغربة لد  الكثيرين  صعوات أة سعف فثم 

من اميعع الجوا،عبم  خطيراً  مراً أعد  ي   -ال سمح هللا  -الح  الوحيد هو االغتياه السياسيم وه ا االغتياه  ن  أتر  

المسعؤولية  قع   علعى ازذا واصلت هع ا الطريعق فسعتتحم  إرأ من ه ا. فح   أن أه من الصواي ،  أولكنني وادت 

 .لما غير المبا رة بسبب عم   يطا،ي من  خو  

ثالثععة مععن الحاخامععات  ن  أمفادهععا  خبععاراً أسععرائيلية عقععاي عمليععة اغتيععاه رابععين تناقلععت الصععحف اإلأوفععي 

ى خضعاعه لمعا يسعم  إصدار فتو  بحكم الموت على رابين بسبب التسويةم وذلك معن خعاله إالمعروفين طالبوا ب

و أض للخطعر المعتهم بنقع  معلومعات   حكعم الخعائن الع   يععر  لمأديعن موسعيرلاليهعود   في المصطلح العديني

مهم حاخععام يتقععد   1500لععى اا،ععب فتععو  إانبي. وقععد حصعع  هعع ا ألععى  عععب  إالشععخو اليهععود   ممتلكععات تخععو  

. 1995خالء القواعد العسكرية في الضفة والقطاع في  عهر تمعوز إبعدم اواز  مكبر السابق  ابيراالحاخام از

وسلو زن اال،سحاي أالتفاقات  وامر العسكرية الخاصة باال،سحاي تنفي اً طاعة ازإوطالبت الفتو  الجنود بعدم 

سعرائي  وينع ر بوقعوع فتنعة بعين الجعيش والشععب. إد واود دولعة ب  ويهد   مض حياة السكان للخطرالمقترح يعر  

وامر أ، عإوبالتعالي ف ملعى الشعرعيةإن الحكومعة ،فسعها تفتقعد أبعد من ذلك عنعدما رأوا ألى ماتإوذهب بعض الحاخا

لتنععاد  باال،فصععالعن العلمععا،يين ز،هععم يرفضععون  اتصععوات بعععض الحاخامععأوارتفعععت  .الجععيش غيععر  ععرعية

لعى تغييعر النشعيد العوطني إحعد الحاخامعات أالتراث والتقاليد اليهودية ويظهرون الععداوة للمسعتوطنين. كمعا دععا 

معن  26واسعتبداله بعالمزمور رقعم  مسعافم  )هاتيكفا   وهعو ،شعيد الحركعة الصعهيو،ية بازى ازوالمسم   مللدولة

 مزامير التوراة.

ت مجموععة د  أوراح بعض الكنش يبده الدعاء التقليعد  الع   يطلعب معن هللا حفعظ زعمعاء الدولعةم فعي وقت ع

سواط النعار أ  لأبولسا،ورالرامية واسمها باع مى صالة اللعنة ضد رابين عائر ما يسم   اتخاصة من الحاخام
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مام منزلهم بينما كا،ت تجر  مظعاهرة أه بقوة روحيةم وذلك ستنزاه لعنة الموت بحق  إسهم النارم التي تعني أو أ

م و ععارات مثع : لتصعفية الدولعةلم لآو عفتزلم لخعائنلد  ععارات ضخمة في ساحة صهيون فعي القعدف تعرد  

 .لبالدم والنار سنطرد رابينلم لرابين قات لم لالحكومة غير  رعيةل

رابين ال ، علإلعى القعوه: إب دفعت برئيش الدولة عيعزر فايتسعمان ف والتعص  اواء المشحو،ة بالتطر  ه ه از

 ن  إعادة تقييم الوضع... إم وهو غير ح ر... ينبغي وقف ميسرة السالم وع كثيراً يتسر   هوما يفعله و يعرف ايداً 

 .لواحد بغالبية صوت   ال  إقر  ها لم ت  ،  وسلو ال قيمة لها زأاتفاقية 

 محزاي والحركات ذات الطابع اليهود  الرسمي مث  حزي  عاف وحعزي يهعدوت هعاتوراها بالنسبة لألم  أ

فريضععة  ن  أةم وسععواء قععد ا،حرفتععا عععن طريععق اليهوديععة الحق عع الصععهيو،ية السياسععية والدينيععة علععى حععد    ن  أفععرأت 

رض أفريضععة. وبالتععالي فمركزيععة  613صعع  أريضععة واحععدة مععن ليسععت سععو  ف لرض الميعععادأاسععتيطان ل

ً إ ً هعا تشعك  ،  أبعرغم  مذاتعه وال هعي غايعة الواعود اليهعود  بحد    سرائي  ليست هدفا للمحافظعة علعى واعود     عرطا

لعى  عؤون العالقعة بعين إسعاف ه ا   اهتمامهعا فعي ازحزاي توا  ه ه از ن  إالشعب اليهود  والتوراة. ومن هنا ف

لععى تعزيععز الطععابع الععديني إكثععر مععن اهتمامهععا بشععؤون الدولععة والسياسععة الخارايععةم فهععي تسعععى أالععدين والدولععة 

للدولةم ولو في حدوده الرمزية الشكليةم وفعرض تععاليم التعوراة علعى المجتمعع حسعب رؤيتهعا الخاصعة )فعرض 

حعزاي اال،سعحاي معن اعزء معن دت ه ه ازي  أذا إو ملجيش... ومنع تجنيد الفتيات في ا -كا ير  -الطعام الحاله 

ً أمعن لراضي المحتلة فه ا يكون ا،طالقعاً معن ،عو تعوراتي يقعوه: از ً أسعرائي  إمعن  ععب  ،قع  روحعا  ،قع  عالمعا

 ن  أد زعيم حزي  اف يتسعحاخ بيعرتش التفعاوض معع منظمعة التحريعر الفلسعطينية واعتبعر ي  أ. ومن هنا لكملهأب

 لى الديمقراطية.  عالدين مفض  

ميركيين المعارضين للتسوية ساهموا في تقوية وتأييعد اليهعود المتطعرفينم وقعد اليهود از ن  أالجدير بال كر 

اهععزة أن مععن اختععراخ اليمععين المتطععرف تمك عع ن  أكمععا و لكالمهععم كثيععر ومسععاعداتهم قليلععةلقععاه عععنهم رابععين 

اتفعاخ اوسعلوم وعمع  علعى تقعديم  ضعد رابعين وضعد   عماه التحعريضأت على االستخبارات )الشاباأ  التي غط  

 التي خرم منها يغاه عمير قات  رابين. لاياهلفة ة خدمات للمنظمة المتطر  عد  

و عاع الحعديث ععن حعري  مكثر عن الدولة ومؤسساتهاأحزاي الصهيو،ية الدينية وبمقت  رابين ابتعدت از

اعواء نيعامين ،تنيعاهو بمباركعة الحاخامعاتم فهعدأت ازوفاز فيهعا ب 1996ن ااءت ا،تخابات ألى إهلية و يكةم أ

ً المتشن    عظم.ألما هو  جة بعض الشيء تالفيا

ولى بطريقة اال،تخعاي المعزدوم للمرة از 1996سرائي  لنظامها اال،تخابي الجديد عام إن تطبيق أومعلوم 

بالكسعب المعزدومم ز،عه  علعى حعدةم سعمح للنعاخبين المتعدينين عضعاء الكنيسعتم كع    ألك  من رئيش الحكومعة و

 ن  ألى اا،ب تصويتهم لصالح مر عح الليكعود. فعي حعين إحزابهم وقوائمهم الخاصةم صار بوسعهم التصويت ز

ثنعاء أحعزاي الصعغيرة وخاصعة الدينيعة منهعا معن ابتعزاز از الهدف من وضع النظام اال،تخابي الجديد كعان الحعد  

 تشكي  الحكومات االسرائيلية.

عضععاء الحكومععة مععن غيععر حزبععه أذلععك تقويععة رئععيش الحكومععة تجععاه الكنيسععت وتجععاه  لععىإوكععان السععبي  

ً أالقا،ون الجديعد  ن  أال  إالكنيست.  عطائه الحق بح   إوب ً  واعد ،ظامعا يخلعط معا بعين النظعام الرئاسعي والنظعام  هجينعا

حعزاي أائتالفعا يمينيعا معن الليكعود واميعع  ن  أحزاي الدينية )وخاصة المفداه و اف  دركت ازأالبرلما،ي. وقد 

لعى ممارسعة لعبعة إئتالف حكومي يحظى بثقة الكنيست من دو،هام فععادت إن من تشكي  اليمين والوسط لن يتمك  
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معر خ هع ا الفريعق علعى ذاأم ازر تفو  ن يقر  أ  الثق  الزائد ال   بوسعه وحده ها عادت لتشك  ،  أ  أبرة الميزانم إ

ين. هعون الشعر  ألى النظام القديم واختيعار إلى االقتناع بضرورة العودة إسواء واليسار على حد    ال   دفع باليمين

حعزاي كبعر ازألغاء ،ظام اال،تخاي المبا ر لرئيش الحكومعة واعتمعاد تعيعين رئعيش برإت المصادقة عوهك ا تم  

 ئتالفات الحكومية المقبلة.ف اإلأح لترقواها كمر   أو

تععدي  والً أ  حكومةم فهعي أحزاي الدينية وتسعى البتزازها من التي ترتكز عليها از ا بالنسبة للمصالحم  أ

والمطالبععة بالمزيععد مععن المناصععب والمسععؤوليات الوزاريععة  لمالوضععع القععائملقععا،ون العععودة وترسععيخ  ععروط 

سعاتها ومدارسعهام وتوسعيع صعات الماليعة  لمؤس  وبالمزيعد معن المخص   مقع  والسياسية )خمعش وزارات علعى از

حععواه ق بشععؤون العدين واز  تشععريع معن قبعع  القضعاء المععد،ي يتعل عأصعدار إصعالحيات القضععاء العدينيم وعععدم 

اعع  الحيلولععة دون تشععكي  أعفععاء الشععباي المتععدين مععن الخدمععة العسععكرية. ومععن إالشخصععيةم واالسععتمرار فععي 

بموافقتهعا.  ال  إئتالفعات لعى اإلإة كتلة برلما،ية اديعدة ي  أحزاي الدينية بعدم ضم  حكومات وحدة وطنيةم طالبت از

تمثعع  حععزي  ععاف بععوزارتي الداخليععة والعمعع  والشععؤون  1996ه فععي حكومععة ،تنيععاهو عععام ، ععأوالجععدير بالعع كر 

ديعان فعي يعد االاتماعيةم وحص  حزي المفداه على وزارتعي التعلعيم والطاقعة والمواصعالتم وبقيعت وزارة از

ع تعم   خيراً أتنازع حاد بين حزبي  اف لليهود الشرقيين والمفداه لليهود الغربيينم و رئيش الحكومة بعد   التوص 

فاخ تناوي معا بعين الحعزبين علعى العوزارة ،فسعها. وقعد حصع  الحاخعام مئيعر بعوروش معن حعزي يهعدوت لى ات  إ

فعي منصعب وزيعر  تعيين  خصية مستقلة قريبة من حزي المفعداه وتم   مهاتوراه على منصب ،ائب وزير البناء

عضاء حزبهم وخضع البتزاز ك  من آريي   ارون أمام أمر ال   وضع ،تنياهو في حالة حراة اداً العدهم از

يت وزارة البنععى التحتيععة الوطنيععة التععي امعععت مهامهععا م   وزارة اديععدة خاصععة بشععارون س عع ئ،شععأودافيععد ليفععيم ف

 وميزا،ياتها من وزارات مختلفة. 

 

 وآليات التسوية:حزاب الدينية األ

النظام اال،تخابي المزدوم لك  من رئيش الحكومة والكنيستم ك   على حدةم قعد مك عن  ن  ألى إ ر،ا أسبق و

،اخبي المجموعات العربية والدينية من التصويت لمر ح رئاسة الحكومة من اهة ولقوائمهم الخاصة من اهة 

معن  التصويت لنتنياهو كشخو ولشاف كحزيم بعدالً  مالسفاراديم مثال مخر . وصار بإمكان اليهود الشرقيينأ

معن التصععويت  و  ععافم بعدالً أو التصعويت لصعالح  ععارن وحعزي المفعداه أالتصعويت لصعالح الليكعود كحععزيم 

وسعلو أعقاي مصعرع رابعينم ترااعع التأييعد التفاقيعة أه في ،  ألصالح حزي  ارونم وهك ا. وبالتالي فقد حص  

ى لعى ترااعع معا يسعم  إو لمالسعلميةللعى سعقوط بيعريش وسياسعاته إ  د  أمر ال   خر م ازومسارات التسوية از

 52مقعدام في مقابع   57حزاي الليكود والمفداه و اف ويهدوت هاتوراه على أمعسكر اليسارم حيث حصلت 

نععت حععزاي اليسعار وهععي: العمع  وميععريتش وحععداش والقائمعة العربيععة الموحعدة. ومععن هع ا المنطلععق تمك  مقععدا ز

ثعر اغتيعاه رابعين إحزاي الدينية واليمينية من معاقبة بيريش وسياساته خاصة على موقفه معن القعو  الدينيعة از

ً ا ع  هامه المعسكر الديني بالتحريض على القت  ب  واعتقاه عدد من رموزهم مم  وات   ة الحاخامعات  بقدسعي   د  مساسعا

 في اوساط المتدينين.

انبيععة أ  سععيادة أحعزاي الدينيععة قيعام دولععة فلسعطينية ورضععت ازوهكع ا وفععي مجعاه السياسععة الخارايعة عا

لغعاء قعرار تجميعد إيضا عودة الالائين واال،سعحاي معن الجعوالن كمعا طالبعت بأردنم وعارضت غربي ،هر از
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ة مستوطنة يهودية من مكا،هعام وضعمان ي  أزاحة إعمليات االستيطانم والعم  على تعزيز ه ا االستيطان وعدم 

عدت علعى التمس عك  أنين. ومن المستوطأ ة للدولعة اليهوديعةم و،عادت بالعمع  علعى بدي عأدة وك بالقعدف كعاصعمة موح 

حزاي القطاعيعة والشعوفينية واالتنيعة مر ال    جع ازتكثيف عمليات البناء في المدينة المقدسة وضواحيهام از

تسعويات علعى اميعع المسعاراتم ا زاد فعي وضعع العراقيع  بواعه اليضام مم  أفة على رفع سقف مطالبها المتطر  

ً أد مر تجس  أوهو  في القوا،ين المتعددة ومشاريع القعوا،ين التعي زادت معن حجعم القيعود والشعروط البرلما،يعة  يضا

و يتعلععق بتقييععد أراضععي المحتلععةم سععرائيلي فععي ازعععادة ا،تشععار الجععيش اإلإاععراء يتعلععق بإو أ  قععرار أعلععى 

راضي )ما عدا الجنوي اللبنا،ي ال   تمكنت المقاومة فيه من تلقين الععدو درسعا ال ينسعى االستيطان في ه ه از

عععأفعععي مجعععاه رد  ً أا ال  عععك فيعععه طماععععه واعتداءاتعععه وفعععرض اال،سعععحاي غيعععر المشعععروط عليعععه . ومم   ن  أيضعععا

رار الحكومات ثر في عدم استقحزاي الدينية كان لها بالغ ازالضغوطات والممارسات الفئوية التي قامت بها از

ً إوفععي  ةمولويععات القوميععم ازعععادة تشععكي  سععل  إوفي مالصععهيو،ية  عععادة ترتيععب وتصععنيف الزعامععات القوميععة وفقععا

 سطور  واضح.ألمعايير وقيم دينية وتوراتية ذات طابع 

حزاي الدينية ال،تخابات الكنيست الرابع عشر والخامش عشعر وفي ما يلي بعض المقتطفات من برامج از

به معن معآزخ وضعغوطات علعى آليعات التسعوية معع وهعي كافيعة للداللعة علعى معا تسعب   1999و 1996ي في عام

 بما يلي: 1996العري. فلقد طالب حزي المفداه مثال عام 

 سرائي .إسرائي م تحت سيادة إالقدف الموحدة عاصمة  -

 لى الغري منه.إ سرائي  ولن يكون هناأ ايش آخرمنية الشرقية إلردن الحدود ازسيكون ،هر از -

 من والهويتين القوميتين.سرائيليين والفلسطينيين  يلبي حااات وازفص  بين )اإل -

 سرائي  من خاله رفض حق العودة.إتسوية مشكلة الالائين الفلسطينيين خارم دولة  -

 سرائيلية.سرائيليين تحت السيادة اإلبقاء معظم المستوطنين اإلإ -

 [ .33وستطرح التسوية الدائمة التي ستبلور في المفاوضات الستفتاء عام للمصادقة عليه )] 

سعرائي . إلعى دولعة إهميعة قوميعة بالنسعبة أوفي ما يتعلق بعالجوالن اعتبعر حعزي المفعداه بأ،هعا منطقعة ذات 

ع ن يعتم  ألعى إه ، عأوبالنسعبة للبنعان اعاء فعي بر،عامج الحعزي  سعرائي  حمايعة إلعى اتفعاخ سعالمم ستواصع  إ  التوص 

سعرائيلي مني في الجنوي اللبنا،ي بواسطة قعوات محليعة يعدعمها الجعيش اإلأحدودها الشمالية عن طريق  ريط 

رت  عروطه فعي معا تكعر   1999[ . وفعي بر،عامج الحعزي للععام 34خر  )]أة ة حيوي  مني  أوعن طريق ترتيبات 

ضعاف أعمنعة ورفعض الدولعة الفلسعطينية ورفعض ععودة الالائعينم ولكنعه ق بالقدف واالسعتيطان والحعدود ايتعل  

سعرائي  إهضبة الجوالن طبقا لقا،ون هضبة الجوالن ازء ال يتجزأ معن دولعة  ن  لإلى الجوالن ما يلي: إبالنسبة 

كثرية مطلقة فعي الجليع  أ[ . وير  الحزي في واود 35)]ل سرائي  حتى في عهد السالمإوستظ  تحت سيادة 

 هم.بة الجوالن الهدف ازوهض

ه يجعوز ، عأسعاف أهعا تبنعي مواقفهعا السياسعية علعى حعزاي المشعياحية فإ،  ما بالنسبة لحزي  اف وسعائر ازأ

في حزي اغعودات  لمجلش كبار التوراةلراضي لحقن الدم اليهود . ومع ذلك فقد رفض التنازه عن بعض از

،قعاذ زعيمعه ود للخطرم فيما ساوم  اف على الموضعوع إلض حياة اليهيسرائي  اال،سحاي من الخلي  ز،ه يعر  

الحاخام آرييه درعي من المحاكمة على اختالساته المالية. وقد عب ر بعض القعادة والمسعؤولين فعي حعزي  عاف 
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مجلعش حكمعاء التعوراة هعو  ن  أعن مواقفهم السياسية فاعتبر ايلي يشا  وزير العم  والرفاه فعي حكومعة بعاراأ 

 ه ه الشؤون.ر في ال   يقر  

راض. واعتبعر أععادة إلى إ  قرار يؤد  أمن الشخصي والقومي في والحاخامات يأخ ون في االعتبار از

ر هعو الع   يقعر   -العزعيم الروحعي لحعزي  عاف  -الحاخام عوفديا يوسف  ن  أوزير البنى التحتية الياهو سويسا 

كبر ،حو أن ،اخبي  اف لديهم حنين إالجوالن فعلى الرغم من واود حنين في الوعي الداخلي ،حو لويحسم. و

 [ .36)] لاب  موسى في سيناء

صعله ويعتبعر ألعى الموضعوع السياسعي معن إه ال يلتفعت فبالنسعبة للتيعار الحعراد  معن المتعدينين فإ، ع خيعراً أو

ن فعي الدولة كافرةم وهو بالتالي ينتظر ظهور المشياح وينتظر بظهوره يوم الخالظم وال يهم عندئ  من سعيكو

 سدة الحكم.

ً أردنم وعارضعت انبيعة غربعي ،هعر ازأ  سعيادة أحعزاي الدينيعة قيعام دولعة فلسعطينية وعارضت از  يضعا

لغاء قرار تجميد عمليات االستيطانم والعم  على تعزيعز إعودة الالائين واال،سحاي من الجوالن كما طالبت ب

 من المستوطنين. أم وضمان ة مستوطنة يهودية من مكا،هاي  أزاحة إه ا االستيطان وعدم 

 

 خاتمة:

التحعد  الع   يوااهعه كيعان الععدو حاليعاً هعو  فإن   مسرائيلي موردخا  كريمنتزإلاستناداً إلى رأ  الباحث إ

وما إذا كان من الممكن بناء مجتمعع  مدةلمتشد  ا لعنصر  مع الهوية اليهوديةا عملية مطابقة النظام الديموقراطي

 ملكيانالدولة في اطرح في دوامة الدين وت   زاه الكثير من ازسئلةت . ك لك الفي إسرائي  مواطنين ال مستوطنين

 ؟لى حري داخلية بين اإلسرائيليينإ واهلمتعدد ازا ومنها ه  من الممكن أن يؤد  االستقطاي

لمشععكلة تكمععن فععي محاولععة اليهععود ايععر  أن ل مالمحاضععر فععي اامعععة حيفععا ملبروفسععور عععزرا أور،ععانا

المجتمع معع أ،نعا ،ختلعف ععنهمم علعيهم أن يقعروا بع لكلم أمعا ولخاظ على الدولة ارثوذوكش فرض طابعهم از

ً المتدينون فقد  ن   على استخفاف العلما،يين بالطابع اليهود  للدولة ومحاولة إخاللهم بعالتوازن المكتعوي  وا حربا

الحكومعة ازولعى فعي عهعد بعن غوريعون.   في مجاه العالقة بعين العدين والدولعة كمعا أرسعيت دعائمعه منع  تشعكي 

،ائعععب رئعععيش مجلعععش حاخامعععات حركعععة اغعععودات  ملصععععيد يقعععوه الحاخعععام بنحعععاف هعععوروفيتشاوعلعععى هععع ا 

%  95  كالمعه علعى أن )ويعدل   لملى ظهور هتلعر اديعدإؤد  يإن تد،يش حرمة يوم السبت يمكن أن ليسرائي :

يحترمععون حرمععة السععبت فعععاقبهم هللا بععأن أرسعع  علععيهم  مععن اليهععود فععي ألما،يععا كععا،وا مععن غيععر المتععدينيين وال

وفي دولة مث  هنغاريعا لعم يظهعر هتلعر زن يهودهعا كعا،وا معن الملتعزمين والمحعافظين علعى  ععائر العدين مهتلر

 اليهود .

لحكومعة العدو كثيرة ومن أبرزها حادثة اغتياه رئعيش الشواهد على اال،قسام العلما،ي الديني في كيان ا إن  

وفي وسعط احتفعاه لز،صعار السعالملم وبععد أن كعان  1995ق اسحاخ رابين في الرابع من تشرين ألثا،ي أالسب

ة يعدعى يجعآه لنار  اي يهود  من أصعوه يمني عاأطلق عليه  لما،طلق فجر الصباح يضيئ لنا الطريق ..لينشد:

 اً. وبدأت سلسلة من الحقد العلما،ي الديني تأخ  بعداً اديد معمير فأرداه قتيالً 

وقد كشفت دراسة اديدة لمعهد الدراسعات االاتماعيعة واالقتصعادية اإلسعرائيلية أن الحريعديم فعي إسعرائي  

كمعا أن الشعرائح ازصعولية  مإلى العنف وخرخ القا،ون فيما يتعلق بالعمليعة السعلمية تحديعداً  من أكثر الفئات ميالً 

لرأ  حالععة الخععوف والهلععع مععن اعكععش إسععتطالعاتة وتطرفععاً. وتالحريديععة هععي صععاحبة المواقععف ازكثععر يميني عع

لمستفتينشعورهم بالخوف والهلع من حوادث حعري ا%  من 57فأكد ) ملى حري أهليةإالحوادث التي قد تؤد  

%  علعى 85و) م%  على خلفية عدم التسعامح بعين اليمعين واليسعار90و)مة عدم التسامح الدينيهلية على خلفي  أ

لواقعع يزيعد معن أزمعة ا%  علعى ععدم التسعامح الطعائفي .وهع ا 85و) مو المتعدينينعدم التسعامح بعين العلمعا،يين 

لحاكم في المجتمع اإلسعرائيلي فعي حعاه لعم يتحعرأ لموااهعة هع ه النزععة التعي تعربط القوميعة اليهوديعة ا الليكود
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ه ا التيار لوزير ،فتالي بينيتم ورؤية ماليهود البيت ات في تصريحات زعيم حزي بالخالظ الدينيم كما تجل  

ش الفعلعي لهع ا المعسعكرم الرابعي لدور ومستقب  الصهيو،ية كأداة إلهية لتقريب الخعالظم بحسعب تعبيعر المؤس ع

 هكوهين كوأ.

 
 


