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 شكر وتقدير

ية على ماا ددمتام مان مج اود مميات راس تادر   الق ا الرائعة كاديمية دراسات الالجئينكل الشكر والتقدير إلدارة أ

. كمااا أتقاادا ص ااالر الشااكر واالتااراا والتقاادير للاادكتور  لياال أصااو عفيفااة علااى الفلساانيةية كشااكل علمااس و ممااة  

رشاده متاكعتم وةصلم . راجياا  مان   ، والذي كان جميل األ الق نو ل الاةف لس نوال رترة كتاكة هذا الكلث وا 

 سكلاةم وتعالى أن يلقق ال دف الذي ُكتب من أجلم.
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 الملخص
لا تترك الص يوةية كالثا  وا كاتكا  اهتا كملتواها إا وجذصتم كأسرارها إلى أعماق لقيقت ا ليجد ةفسم أماا 

الدين  توظيفوت دف هذه الدراسة إلى است الر ةتائ  هذه المظاهر من عةاصر ملددة رس عديدة. مظاهر 

ةشأت ا وأها مؤسسي ا، يتكعم الكاب والتار خ واأل الق. ليث يتنرق الكاب األول إلى تعر ف الص يوةية و 

ةفصل  الوصفس التلليلسرمن  الل المة    كملور مركتي رس هذا الكلث توظيف الدينالثاةس ريما ي ر 

أها النوائف واأللتاب الديةية رس المجتمع الص يوةس كمد ل لما سيأتس كعد ذلك كاستعراض التيار الديةس 

التيار ن رس رترات م تلفة مةذ ستيةات القرن الما س  كالتس صالصت ومواج تم للتيار العلماةس والتلديات ال

ولتى اآلن، ليصل الكالث إلى أن هذا الكيان رشل رس استكعاد التيار الديةس وأنَّ ظاهره علماةس و كانةم 

ةلقس ليث مة   التار  س اتكاعةا لل  الل ةستعرض توظيف السياق التار  س  منديةس. ورس الكاب الثالث 

ةظرة على القرن الساكع عشر وما لملم من آثار على الجماعات الي ودية رس أوكراةيا كلادثة اةتفا ة 

شميلةكس لةرى أن هذه الجماعات استغلت هذه اللادثة ولةعرف مدى التناصق صية ا وبين الوجود الي ودي رس 

رس  كالعامل األ الدسوةة س كلثةا  رترة اللكا الةاتي وكيف أظ رت مظلوميت ا وسودت ا كشكل سياسس ةاجح.

إلى أن أصكلوا صتواجدها ملوك و الربا لجماعات الي ودية كيف وظفت االكاب الراكع والذي ي ا رس جةكاتم 

 كاروةات المال وكيف كان ل ا دور كصير ورعال رس تأسي  الدولة الص يوةية على أرض رلسنين.
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Abstract 

  Zionism did not let an author or a researcher interesting in its ideas, without attracting him with its 

secrets to the deepness of its truth. Through that he finds himself facing a lot of elements. 

The goal of this study is to find out the results of those elements which include specific factors 

represented in religion, history and morals. The first chapter touches upon the definition of Zionism, 

its birth and its most important founders, while the following chapter handles with the idea of 

exploiting religion as central pivot. Through this descriptive analytical method we distinguish 

between  the most important religious sects in the Israeli society. And this is to be considered as an 

introduction to  which will come later by reviewing the religious stream in its conflict with the 

secular one and which challenges the both have been facing since the sixties of the last century until 

now.Through that can the researcher find  out that the zionic entity failed in excluding the religious 

stream and though it is ostensibly secular ,but it remains religious in heart. By adopting  the 

historical method we review in the third chapter how the historical context had been exploited 

where we  take a bird´s –eye  view on the seventeenth century and which effects it had on the  

jewish groups in Ukraine .We shall see how they exploited Chmielnicki uprising ,and  that will lead  

us to knowhow such an event matches with  that  of the existence of the jews in the  nazi period and 

how those groups showed  that they had been subjected to persecution  and how they succeeded in 

the  political marketing  of it .We conclude our research in the fourth chapter with the ethical factor 

which contains a summary about the jews history of money lending  until they became the  lords 

and barons  of money and how they played a major and active role in founding  the state of Israel  in 

Palestine. 
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 المقدمة
كسا   الرلمن الرليا واللمد هلل رب العالمين والصالة والسالا على أشرف المرسلين ةصيةا ملمد وعلى آلم 

 وصلكم وسلا، وكعد:

 تتكاااعوالساااياق التاااار  س والعامااال األ الداااس  والاااذي ير اااذا الكلاااث كعةاااوان المشااارو  الصااا يوةس   توظياااف الااادين 

 ةستعرض المكاون الاديةس مان  االلتوظيف ا لعةاصر الدين والتار خ واأل الق ليث  من ج ةالمسألة الص يوةية 

كياف  كماا ةكشافوجود األلتاب الديةية وتغلغل اا راس المجتماع الصا يوةس وأثاره علاى القارار السياساس والعساكري. 

صاين  ا  تناكقا الكالاث جادلياث يلوادث واللروب لصااللم من ليث الص يوةس السياق التار  س وظف المشرو  ال

  االلوهس اةتفا ة شميلةكس رس القرن الساكع عشر و لادثة ال ولوكوست من التار خ الي ودي فتين لترترتين م 

ن يالماراص عليام ةصاين دور العامل األ الداس و دوره راس المشارو  الصا يوةس وكمثاالك و ةت س الكلثاللكا الةاتي. 

 دامة المشرو  الص يوةس.إرس 

  مشكلة البحث:

سااتمرار تم ولاذلك يعاد وجاوده أمارا  هاماا  راس عقاال مصانلح الصا يوةس و الل  ياد ل الادين الي اودي كمكاون أساساس

اء الاديةس كل دار  لف ا الصارا  القاائا صاين الصا يوةية الديةياة والصا يوةية العلماةياة. ولعال معرراة مساتوى ااةتما

رس كيان المجتمع الص يوةس هو ةقنة الصداية راس تلدياد جاةاب م اا مان جواةاب ذر عاة الوجاود الصا يوةس ورساا 

اصاااد مااان ر اااا م ااامون النوائاااف  ذلاااكمالماااح تةصؤياااة لماااا سااايكون عليااام هاااذا الكياااان راااس المساااتقصل. ولتاااى ةف اااا 

 واأللتاب الديةية أوا  ومن ثا تكو ن صورة معررية تصل صةا إلى اإلجاكة عن األسئلة التالية:
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 هل الدولة الص يوةية هس دولة علماةية شاملة تررض العقيدة الي ودية؟-1

 و التدين؟التوجم األيديولوجس للجيش الص يوةس رس المستقصل؟ ةلو العلماةية أا ةل وما ه-2

التاااار  س جااتء أساساااس أي ااا  رالعةصااار الي ااودي لا ااار الوجااود راااس اللااروب وال كاااات الشااعصية ول اااذا وللجاةااب 

الل ااور دور هاااا يظ اار كناااكع كااارت رااس مف ااوا العااداء ومصاانلح اإلكااادة. ورااس عمااق هااذه الجتئيااة ةكلااث رااس 

موجاادين صااذلك القاسااا المشااترك كاإلجاكااة  مرتاارتين م تلفتااين ماان رتاارات الوجااود الي ااودي رااس أوروكااا لةرسااا مالملاا

 على األسئلة التالية:

 ما هس الجواةب المشتركة للجماعات الي ودية صين اةتفا ة شميلةكس وأسنورة اإلكادة الةات ة؟

 ما هس أوجم المةفعة التس لققت ا الجماعات الي ودية رس الفترتين؟

رااس التااار خ الربااوي كشااكل ملفاات للةظاار ماان  وجااوداللا اارة  الدااس رالش صااية الي وديااة وريمااا ي اار الجاةااب األ

ليث التأثير على ملين اا عموماا  وعلاى وجودهاا كشاكل  اار. إذن رمان الم اا الكلاث راس كعاض تفاصايل هاذه 

 ةكلث رس إجاكات لألسئلة التالية : موعلي الجتئية األ الدية وتصيين أثرها على الجماعات الي ودية.

 ربا كان إجكار ا  أا ا تيار ا ؟هل تدُرج الي ود رس استكالة ال

 كيف كان التعامل الربوي جتء من تكو ن واستمرار ة المجتمع الي ودي؟

 أهمية البحث:
يسااا ا ولتاااى الودااات الدولاااة الصااا يوةية مااان ةالياااة ديةياااة مةاااذ تأس مف اااواراااس التعااارف علاااى  همياااة الكلاااثأ تتركااات 

ورس اإلنار التار  س يظ ر عةصر ااستفادة كمتكرر لديةا م ما  .مستقصلية وا لةرؤية  اللا ر والتوصل إلى

ا تلفت اللقب واألتمةة وهو وادع اصد من تعميق الةظر ريم لملاولة سد ثغرات ااستفادة الي ودية رس المساتقصل. 
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 وديااة األ الدااس المتمثاال كالربااا ذو أثاار ساالصس أو جااتء ماان المشااكلة علااى الجماعااات الي الجاةاابوا يمكاان اعتكااار 

ةما هو ألد أها متالتمات المجتمع الي ودي.  وا 

 أهداف البحث:
 .دراسة أثر العامل الديةس رس مؤسسة الكيان الص يوةس -1

 .صرات توظيف السياق التار  س رس  دمة المشرو  الص يوةسإ -2

 .الجاةب األ الدس رس العقلية الص يوةية من  الل الةموذج الربوي إظ ار  -3

 فروض البحث:

 المستقصل الديةس للكيان الص يوةس؟ وما ه -1

 ةتفا ة شميلةكس أثر رس تعت ت الصورة الةمنية عن الي ودي؟كيف كان ا -2

 هل كان من الممكن أن تةشأ الص يوةية دون تد ل المراصين؟ -3

 مسلمات البحث:
لذا رإن  يعتصر تعامل أرراد الجة  الكشري ريما صية ا من أها األمور التس تعك  صفات ا من جميع الةوالس،

مو و  وأسئلة الكلث تالم  جواةب من الصفات الديةية والتار  ية واأل الدية إلدى أها أصواب د ول األرراد 

 اكتشاف جوهر اآل ر ن و مكوة ا لللكا علي ا.

 منهج البحث:
لصا يوةية مةاذ رتارة تأساي  الدولاة ا ةالديةيا ةالياةلريماا ي ار ا لث كاست داا المة   الوصفس التلليلسسيقوا الكا

 اااالل رترتاااس اةتفا ااة شاااميلةكس راااس  ةالتار  ياا للةالياااةلتااى الودااات اللا اار، وأي اااا الماااة   التااار  س كالةساااكة 
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الماة   اادتصاادي  االل عادة  واأل الدس رسةست دا المة   التار  س  توظيفأوكراةيا ورترة اللكا الةاتي. أما ال

 مرالل راردة رس لياة الي ود وكاأل ر رترة تأسي  إمصرانور ة روتشيلد.

 حدود الدراسة:
 .نلتى اآل 1967الديةية: الدولة الص يوةية مةذ عاا  من الةالية

 التار  ية: أوكراةيا  الل لكا الصولةديين و ألماةيا  الل اللكا الةاتي . من الةالية

 األ الدية: المراصون الي ود  عائلة روتشيلد وارتكان ا كالمصارف والصةوك . يةمن الةال

 مجتمع وعينة البحث:
 .لتى الودت اللا ر 1967عاا مةذ  دا ل الكيان الص يوةس دائرة الصرا  الديةس العلماةس الديةية: من الةالية

 .20ورس ألماةيا رس صدايات القرن  17 الجماعات الي ودية رس أوكراةيا  الل القرن  التار  ية: من الةالية

 مليط مركت المراصين الي ود دديما  ولديثا . األ الدية: من الةالية

 مصطلحات الدراسة:

لكاا مان  الل اا العاالا إدامة دولة للي ود راس رلسانين ت   إلىلركة سياسية عةصر ة متنررة، ترمس "الصهيونية:

قت الصاا يوةية ماان اسااا  جصاال صاا يون  رااس القااد  ليااث اصتةااى داود دصااره كعااد اةتقالاام ماان لصاارون كلاام. واشااتُ 

مملكاة داود وا عاادة تشاييد  إلاىصيت المقد  رس القارن اللاادي عشار دصال المايالد. وهاذا ااساا يرمات  إلى ال ليل  

 1."هيكل سليمان من جديد كليث تكون القد  عاصمة ل ا

                                                           
 44، القاهرة، دار الشروق، ر 1المجلد الثامن، ط  موسوعة الي ود والي ودية والص يوةية، 1999المسيري، عصد الوهاب ملمد  1
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. كما يشير إلى سكان مكان ممارسات الي ود الديةية لتمييتها عن عكادات جيراة ا إلىمصنلح يشير  اليهودية:

 2عقيدت ا. إلىأصكح يشير  معين، ثا

هاااو مصااانلح ةسااات دمم صااادل مااان اصااانالح "ي اااود" اةنالداااا  مااان إدراكةاااا أن ال وياااات " الجماعـــات اليهوديـــة:

ويااات الي وديااة مان  ااالل الملاايط الل اااري الي ودياة ذات نصيعااة جيولوجيااة تراكمياة جياار متجاةسااة، ومان أن ال 

المليط ص ا ولي  رجما عةم. وهذا المصنلح يؤكد عدا التجاة  جماعات  رجا وجود عةصر تشاكم وولدة صية ا 

 .3" ي ودية 

"هااس مجموعااات كشاار ة صااغيرة يقااوا المجتمااع التقلياادي صإسااةاد وظااائف شااتى إلي ااا ياارى  الجماعــات الوظيفيــة:

أة ااا ا يمكااة ا اا اانال  ص ااا ألسااكاب م تلفااة. دااد تكااون هااذه الوظااائف مشاايةة رااس ةظاار  عأع اااء هااذا المجتماا

كااالتراا راس سالا القايا الساائدة   التةجاياا الكغااءا الرباا  وداد تكاون متمياتة وم ماة  الناب  ىالمجتمع و ا تلظ

اللياااد والتعاددياااة ألن  و صوصااا  أنكاااء الة كاااة اللاكمااةا القتااال ، وداااد يتنلااب اا اانال  ص اااا داادرا عاليااا  مااان

 .4المجتمع ير د اللفاظ على دداستم وترالمم ومثالياتم   التجارة والربا "

ياارتكط مف ااوا الدولاة الوظيفيااة كمف ااوا الجماعاة الوظيفيااة، والدولااة الوظيفياة هااس الدولااة التااس " الدولــة الوظيفيــة:

ة ويصكح جوهرها هو هذه الوظيفة. رالدولاة تؤس  أو يعاد صياجة توج  ا أو توجم ة صت ا اللاكمة صوظيفة معية

 .5الوظيفية هس إعادة إةتاج لدور الجماعة الوظيفية رس العصر اللديث"

 

                                                           
 40،) المرجع السابق( ص المسيري 2

 41،) المرجع السابق( ص المسيري 3

 36،) المرجع السابق( ص المسيري 4

 38جع السابق( ص ،) المرالمسيري 5
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 أهم المصادر والمراجع :
رس دك ة اللا امات "تعاظا التيار الديةس الص يوةس رس إسارائيل و  ه 1435الةعامس، ملمد صالح   -1

 .، مركت الكلوث والدراسات187 الصيان ، الر اض، مجلةآثاره الدا لية واإلدليمية"

 ، القاهرة، دار الشروق.3، طسرائيليةملاكمة الص يوةية اإل  2002جارودي، روجيم   -2

 يلس :  الل استعراض أها المصادر والمراجع لول المو و  تصين للكالث مامن 

تياار صارجا أن لله  رس كتاكم توجم الدولة الص يوةية ةلو التدين كشكل أكصر من العلماةية، 1435الةعامس  أظ ر

 االل األعاواا التاس تلات تاأليف   المتغيارةكماا أن الاداات السياساية ، العلماةس ةصيب كصير من الوجود السياسس

ات السياساية الجديادة مساتجدكقاراءة لل اإلناللاةن كان ا صد مالذا رس تأثيرها على ودائع األلداث  تةعكسالكتاب ا

لاادى جواةااب كتاكاام ماادى التوارااق الااذي كااان رااس إ  2002  اظ اار جاااروديكمااا  .الصاالف العصر ااة والعربيااة ماان

رقاط . وكان التركيات لتأسي  كيان ص يوةس دوي كعقد ااتفادات   ةالمتمثلو يجمع صين المةظمة الص يوةية والةات ة 

 .دون ربط األلداث كما يشاص  ا من دصل لماةيا من الوجود الةاتي رس أ على اةتفا  الي ود

راااس التةصاااوء كمساااتقصل  التاااوج ين الاااديةس والعلمااااةس تلعاااب دورا هاماااا   كالاااث أن اإللصاااائيات واألردااااا لكاااالو ااارى ال

علماااةس. ا تلديااد ريمااا إذا كااان هااذا التوجاام ديةااس ألصاا يوةس  صوصااا  إذا كاةاات متغياارة ل اال الكيااان االتوجاام دا

ليام رئيسس التوجم الاذي تر اده وتميال إ راأللتاب السياسية والنوائف الديةية دا ل المجتمع الص يوةس ُتلدد كشكل
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رسا مالمح الشاكل السياساس العااا للساةوات القادماة. كماا يقادا الكالاث ربناا  للادثين هاامين راس التاار خ توكالتالس 

ن اا ااتالف داادا دصاال ذلااك ركمااا أ ي رااس الماةيااا  علااى عكاا  ماااالي ااودي  اةتفا ااة شااميلةكس ورتاارة اللكااا الةااات 

 التماةس والمكاةس لللدثين لا را كذلك تكرار المةفعة يجعلةا ةركت على الجواةب المشتركة والكلث ري ا. 
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 تمهيد
لاااا يكااان الوجاااود الي اااودي علاااى أرض رلسااانين راااس العصااار اللاااديث ولاااده مةكعاااا  للكلاااث والتةقياااب عااان 

صل هاو امتاداد نصيعاس لتراكماات إيديولوجياة لملت اا الساةين مةاذ أول ركارة صا يوةية  ،ية وجذورهاالص يوة

عديدة سواء علاى مساتوى الةشاأة أو التكاو ن أو لتاى  أسئلةامة ونن دومس للي ود لتلمل مع ا راجت إلد

مسااتويات عاادة مة ااا المسااتوى الااديةس والتااار  س واأل الدااس. ودااد أثااارت هااذه الةقاااط  لتنااال  ،ااسااتمرار ة

للادين  وهال ،ش ية الكالث للكلث عن مستجدات جديدة للتعرف على مساتقصل الصارا  الصا يوةس العرباس

من  الل تسليط ال وء على موانن دوة و عف التيار الديةس دا ل الدولة  مكاةة هامة رس هذا الصرا 

. كمااا أن اللياات األكصاار ماان الكلااث الجاةااب الااديةس ، ليااث التااليوةية  ااالل األربعااة عقااود األ ياارةالصاا 

 ظ اارالي ودياة راس تمةاين م تلفاين إلالكالث عمد إلاى الكلاث عان الجواةاب المشاتركة لوجاود الجماعاات 

  اااا راااسوكياااف اساااتفادت مة ،أثااار المةاااارع التاااس ألقااات كظالل اااا علاااى هاااذه الجماعاااات راااس ظااال اللاااروب

وهو األمر الذي كان شادا  على الكالث ةظرا  لقلة المصادر العربية التاس ركاتت علاى اةتفا اة  ،المستقصل

شاميلةكس رااس القاارن الساااكع عشار. كمااا  ااتا الكالااث كلثام صتةاااول د ااية الربااا راس المجتمااع الي ااودي مةااذ 

انرة المال الذي كان لم دور ةشأت ا ليثصت أن امت اة ا كان ا تيار ا ، وكيف كان ل ا أثر رس صةع ألد أك

تأسي  المستونةات الي ودية على أرض رلسنين. وسايتصين للقاارا الكار ا أجوكاة عماا نرلام و رس دعا 

 الكلث من أسئلة مة ا :

كيف كان اةتفا ة شميلةكس أثر رس تعت ت الصورة الةمنية ما هو المستقصل الديةس للكيان الص يوةس؟. 

 الممكن أن تةشأ الص يوةية دون تد ل المراصين؟هل كان من . عن الي ودي؟
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 هم شخصياتهاأالصهيونية ونشأتها و تعريف : الباب األول

 تعريف :

يشير جصل ص يون الوادع جةوب جرب مديةة القد  إلى األرض المقدسة كما رس التراث الديةس الي ودي، ويعتصر 

ونن  إلىعودة الي ود  إلى  ادرةاللركة ال  "ا. وُتعرف الص يوةية كأة الي ود إلى أةفس ا " صةت ص يون "

 .     6 "  لاةية للي ودياء رس الوعد اإلل س واآلمال المشلسكما ج إسرائيلرس أجدادها إرت  

 هم شخصياتهاأنشأتها و 

تفترض الص يوةية أن ثمة شعكا  ي وديا  يجب أن ُيةقل إلى الونن القومس المتعوا. وهذا اارتراض تا الوصول 

  7 كاةت الجماعات الي ودية تعيش رس ةسقم. والتسإليم عصر وادع العتلة أو ما يسمى " الجيتو"  

التلول كاسا لركة التةو ر، صدأت أوروكا مرللة التلول اادتصادي والل اري كشكل عميق، و اةعك  هذا 

يسمى "األةعتاق" أي دمج ا  سياسيا  وادتصاديا  ول ار ا   . ودد م ةلت  والذي تأثر كم الي ود من  الل ما

 . لقق الي ود على أثرها ددرا  كصيرا  من األةعتاق 1معظا دول أوروكا الي ود لقودا  مدةية وسياسية  جدول ردا 

عيشون ري ا، وأصكلت لركت ا تعرف كاسا  ال سكالء  وهس كلمة عصر ة تعةس وااةدماج دا ل الدول التس ي

 .  8 التةو ر

 

 
                                                           

 14-13، القاهرة، دار الشروق، ر1، ط6  موسوعة الي ود والي ودية والص يوةية، مجلد 1999المسيري، عصد الوهاب ملمد 6
 26-17، الكو ت، عالا المعررة، المجل  الونةس للثقارة والفةون واآلداب،ر1  األيديولوجية الص يوةية الجتء1982المسيري، عصد الوهاب ملمد 7
 46المرجع الساصق  ر المسيري  8



 قسم الدراسات واألحباث –كادميية دراسات الالجئني أ

 

 

16 

 

 (9)(1))جدول رقم
 بعض من القوانين واإلعالنات الدستورية التي تبين إعطاء اليهود حقوقهم

 القانون أو الدستور الدولة العام

 عمل... أن يدخل امتحانا دينيًا" "لن يطالب أي مواطن يبحث عن الواليات المتحدة األمريكية 1787

 "الناس يولدون ويظلون أحرار متساوين في الحقوق" فرنسا 1789

 منح اليهود الجنسية الفرنسية، والحقوق المدنية الكاملة فرنسا 1791

 إلغاء الجيتو ايطاليا 1797

 إعالن اليهود مواطنون بروسيون  بروسيا 1812

 الديني لن يقرر أو يحدد حقوقه الوطنية أو السياسية""والء اإلنسان  ألمانيا 1848

 تعديالت دستورية إلعطاء اليهود حقهم النمسا و المجر 1867

 منح الحرية الدينية للجميع سويسرا 1874

 معاهدة برلين: تلغي كل القوانين التي تحد من حرية اليهود في رومانيا وبلغاريا ألمانيا 1887

 االمتيازات والقيود الدينية والقوميةإلغاء كل  روسيا 1917

 

                                                           
 46،ر 1عداد الكالث صةاء على المعلومات الواردة رس كتاب المسيري األيديولوجية الص يوةية الجتءإ الجدول من  9
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لا يكتب للركة التةو ر الةجاح الكامل، ليث واج ت رر ا  من الي ود لاللتلاق كالمدار   قرجا كل ما سص

 . 10 العلماةية

  أن إعالن الص ايةة رشل لركة التةو ر هو دليل على تجر دية العقل الص يوةس ألةم ا 1982و رى المسيري 

مصنللات مثل " الةجاح " و"الفشل" عةد اإلشارة لللركات الفكر ة والظواهر الل ار ة. كما يرى  يمكن است داا

أن اةعتاق الي ود تا كسرعة و "ةجاح" مذهلين جير أن الص ايةة لا يتقصلوا هذا الةجاح التار  س الةسصس ألة ا 

 . 11  الر األصدي واللياة األتليةكاةوا مةشغلين كمرادكة ةجالات ا رس م نط العودة إلى أرض الميعاد وال 

ةت  عة ا أررات ديادات ص يوةية تست دا المصنللات والتس اعُتصرت الص يوةية وليدة ردة الفعل الم اد للتةو ر 

 . 12  الديةسالعلماةية لكة ا رس ةف  الودت كقيت  من اإلنار 

أر  ا رلسنين" لتى يتلولوا إلى  "س كاةت تنالب الي ود كالعودة إلىظ رت كذلك الص يوةية المسيلية والت

المسيلية إيذاةا  كلكا المسيح الم لر ألف عاا . كما يظ ر الم نط ااستعماري كشكل كارت رس تشكيل 

  وت ر  ارجية صر ناةيا " إلى است داا الي ود 1865-1784الص يوةية العالمية ، رقد دعى اللورد كالمرستون 

  ةاصليون صوةاصرت أةم " أول 1952-1864ن يصف لاييا وايتمان  م لب دط لقمع العرب". ولي  جر كا  أ

 . 13 الص ايةة العصر ين من األجيار"

 . 14 ليث التقت المصللة ااستعمار ة لةاصليون صإةشاء إمصرانور ة لم رس الشرق مع الي ود 

                                                           
 72-69لمرجع الساصق  را، المسيري 10
 88-87المرجع الساصق  ر ، المسيري 11
 94-92المرجع الساصق  ر، المسيري 12
 108-106ر المرجع الساصق ، المسيري 13
 148  اكلاث رس الي ودية والص يوةية، اربد، دار اامل للةشر والتوت ع، ر2003سوسة، ألمد  14
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تعمار ة ترجمة عملية   صلعب الي ود دور الوسيط صين القوى ااس1952-1864لقد كان ادتراح لاييا وايتمان   

للل المشكلة الص يوةية من األعلى أي من ةالية المصالح اإلمصر الية ولي  من أسفل من ةالية الجماهير 

 . 15 الي ودية ألن الي ود كما وصف ا وايتمن مشتتون صدرجة كصيرة رس العالا

دوميا  للي ود إا أن آسيا وأرر قيا كقس ااتفاق على األرض رصرجا اادترالات العديدة التس ةادت كفلسنين ونةا  

 كاةت من  من ادترالات دادة الص ايةة، ليث ينرح هرتتل رس كتاكم  الدولة الي ودية   تساؤا :

" هل ة تار رلسنين أا األرجةتين؟ ،........ إن األرجةتين من أكثر كالد العالا  صوكة............ . أما  

 . 16 ا تملى ذكراه..... "رلسنين رإة ا ونةةا التار  س الذي 

  رس مديةة كال/كاتل 1904-1860كقيادة تعيم ا ثيودرو هرتتل   1897ُعقد المؤتمر الص يوةس األول عاا 

  عن تأسي  دولة الكيان 1973-1886أعلن ديفد صن جور ون   15/5/1948كسويسرا ، ورس تار خ 

 لل المشكلة الي وديةت ارر عدة عوامل مة ا  لواةشأ لي ماكان أن الكيان الص يوةس مما سصق ةدرك الص يوةس.

رس الدولة الص يوةية ااستعمار ة وجدت دول ، و وجود الص يوةية المسيلية إ ارة إلى أن الرس الدول األوروبية

  تلقيقا لمصالل ا من  الل تر  جسا جر ب كالمةنقة.

 

 

 
                                                           

 111ر، 1األيديولوجية الص يوةية الجتء ،المسيري 15
 19  الدولة الي ودية، دن، دا، ر1895هرتتل، ثيودور 16
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 التوظيف الدينيالباب الثاني : 

 الدينية داخل الكيان الصهيوني حزابواأل الفرق : الفصل األول

من الم ا عةد لديثةا عن العامل الديةس أن ةستعرض صإيجات أها الفرق واأللتاب الديةية رس المجتمع الص يوةس 

 ااجتماعس والسياسس دا ل الكيان الص يوةس.نصيعة تأثيرها  وجودها و و ماهية أيديولوجيت ا وتوج  ا لف ا

  الحديث: أهم الفرق اليهودية في العصر

ظ رت رس مةتصف القرن التاسع عشر، دعت إلى تعميق الواء للونن وتشجيع  :صالحيةاليهودية اإل -1

دراسة العلوا الدةيوية ، لا تؤمن كفكرة العودة إلى أرض الميعاد كما أة ا رر ت الفكرة الص يوةية، إا 

 . 17 أن هذا الررض دد تراجع كشكل أصكلت ريم ريما كعد جتء من اللركة الص يوةية

تدعو إلى تعميق الواء للونن وتشجيع دراسة العلوا الدةيوية. ت تا كالتراث الي ودي  اليهودية المحافظة: -2

 . 18 وتقلل من شأن العكادات والعقائد 

ظ اارت ردا  علااى الي وديااة اإلصاااللية، وتعتصاار ماان أهااا وأكصاار الفاارق المسااينرة  :اليهوديــة األرثوذوكســية -3

إا أن هاذا  رس الصداية و وصافت ا كاالكفر والتةدداة،دة اللركة الص يوةية على اللياة الديةية. عار ت كش

عاما  أركارا  مشاص ة ل ا  40المودف تغير ليث تصةت مجموعة من اللا امات دصل اةنالق الص يوةية ب

 . 19  رم دت هذه األركار نر قا  لظ ور ما يعرف كاسا الص يوةية الديةية

                                                           
   ة الصيان، مجل الر اض، رس دك ة اللا امات "تعاظا التيار الديةس الص يوةس رس إسرائيل و آثاره الدا لية واإلدليمية"، ه 1435الةعامس، ملمد صالح  17

 112رمركت الكلوث والدراسات، 
 112الساصق  ر رجعالةعامس  الم18
 116-113ر ساصق  رجعالمالةعامس، 19
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ستثةاء لركة "ةانوري كارتا" و  الص يوةس كاية على المشر جماعات الي ودية األرثوذكسوارقت جميع ال

 تجاهين :مت الص يوةية الديةية إلى ا، وعليم ُدس 20  لرا  المديةة  

وهاااا أع ااااء الجماعاااات الديةياااة التاااس تلالفااات ماااع الصااا يوةية مةاااذ ةشاااوئ ا  المتـــدينون القوميـــون: -1

وساهمت رس إدامة مؤسسات ا كماا أصادوا اساتعدادا  كصيارا  راس ااةادماج راس الدولاة الصا يوةية، والتناو  

 . 21 رس ال دمة العسكر ة

جماعااااات لر اااد كلماااة عصر اااة تعةاااس التقاااس أو ال اااائف مااان   . وت اااا ال :(22)اليهوديـــة الحريديـــة -2

الي ودياااة األرثوذكساااية التاااس عار ااات الصااا يوةية كشااادة راااس الصداياااة، ثاااا وارقااات علاااى ااةااادماج راااس 

 المشرو  الص يوةس. وتقسا الي ودية اللر دية إلى :

ت ا من ها من أصول جربية، وتصدي تشددا  لاللتتاا كالفرائض والتشر عات.  الحريدية الغربية: -أ

 تقسا اللر دية الغربية إلى دسمين لسيدية و ليتائية.

ت ا من ها من أصول شردية، و تعتصر أكثر اةدماجا  رس مؤسسات الدولة  الحريدية الشرقية: -ب

 من اللر دية الغربية كما تدارع عن الناكع الديةس للدولة.
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 :داخل الكيان الصهيوني الدينية الحديثة حزاباأل

 : أحزاب المتدينون القوميون: اوال

عاا تشكل ةتيجة لتوليد اللتب "المترالس" و" العامل المترالس"  :(23)المفدال )الحزب الديني القومي(( 1

 لوجيات اللتب: د، ميماد، تامس، مورشاه.أها ايديو ةشق عةم عدة ألتاب مة ا متسا، ا1956

ة دولة دامة أيين الكلر وة ر األردن، و ررض إالدولة الص يوةية هس الدولة الوليدة التس تقوا ص •

 رلسنيةية.

 القد  عاصمة الدولة الص يوةية وشعص ا. •

 ررض إعناء الفلسنيةيين أي لكا ذاتس. •

 ستيناةس رس كل أةلاء رلسنين.ااستمرار رس المشرو  اا •

 . ةالدولة الص يوةية القياا كال دمة العسكر يجب على كل ررد رس  •

 العمل على تقوية مكاةة اللا امية الكصرى. •

 التوراة مع اللفاظ على العالدة مع العلماةيين. إلىتأييد التشر عات المستةدة  •

 يشكل تأسيسم ةموذجا  للتعاون صين المتديةين القوميين والعلماةيين. : 24 ( هتحيا)النهضة(3

 يتشكل من المتديةين القوميين والعلماةيين القوميين. : 25 االتحاد الوطني  4
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 136الةعامس  المرجع الساصق  ر24
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 أجلب ةا صيم من الي ود المستقر ن رس ال فة الغربية والقد .:(26)د البيت اليهو   5

ماان أكثاار اللركااات الديةيااة اعتااداا . تااررض اللركااة الماا  كااالقيا الديمقرانيااة ، إا أة ااا رااس  :(27)حركــة ميمــاد  6

 المقاصل تتصةى موادف متنررة من ااةسلاب من األرا س العربية الملتلة.

تعتصاار اللركااة الولياادة التااس اةشااقت عاان  المفاادال  ألسااكاب أثةيااة اجتماعيااة ولااي  ألسااكاب : (28)حركــة تــامي  7

 أيديولوجية .

 ثانيا: اليهودية الحريدية:

 الحريدية الغربية: -أ

 تتمثل أيديولوجية اللتب ريما يلس: :(29)أجودات يسرائيل .1

 تأييد لل سياسس للق ية الفلسنيةية. •
 الة ال  د تد ل الج ات العلماةية رس األلوال الش صية. •
 الة ال  د تجةيد الةساء رس الجيش. •

كامب داريد، و ؤ د  تفادياتا يعصر اللتب رس أيديولوجيتم عن معار تم:(30). عمال أجودات يسرائيل2

سياسات اللكومات الص يوةية تجاه عرب المةانق الملتلة، كما يؤ د ااستينان رس ال فة الغربية 

 ودنا  جتة.

                                                           
 138ص الةعامس  المرجع الساصق  26

 138النعامي )المرجع السابق( ص 27
 139الةعامس  المرجع الساصق  ر28
 الونةس للثقارة والفةون واألداب المجل ،186رة عالا المعر  الكو ت، سرائيل صين تكفير الدولة ولعكة السياسة،إ القوى الديةية رس 1994 الشامس، رشاد29

 124ر
 137و133الشامس المرجع الساصق  ر30
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 يعتصر من أدل األلتاب الديةية تنررا . ويعةس  لواء التوراة  :(31)هتوراة ديجل .3

لتب عةصاري تأسا  علاى ياد الكااهن ماائير ك اةاا، شاارك اللاتب آل ار مارة راس ااةت اكاات  :( 32). كاخ4

 ثا لظر كعد ذلك كسصب اإللراج الذي سصكم للدولة الص يوةية. 1984عاا 

 الحريدية الشرقية: -ب

 رس لتب يمثل اللر دية الشردية كشكل لصري، ويعتصر من أها التيارات الديةية و أكثرها تأثيرا   حزب شاس :

صب اومة رلسب صل كساية ديةية رس الكةيست واللكاس، لي  لكوة ا تمثل أكصر دوة سياساياساارار السااقاااصةاعة ال

 . 33 كلتب يمثل الي ود الشرديين رس األلتاب الديةية 1984اةتظاا صفور ا. ظ ر ألول مرة عاا 

التةو  جعل ا  أن هذاجير لأللتاب الديةية جعل ا لا رة وكقوة رس المجتمع اإلسرائيلس. وتةوعا  ةرى اتديادا  وهكذا 

وجودهااا رااس اللكومااات المتعادكااة كمااا ي اادا مصااالل ا وأيااديولوجيت ا ماان  ااالل تتولاد رااس ناارح الللااول السياسااية 

 كما سةرى رس الفصل القادا.
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 17و160رس دك ة اللا امات، رالةعامس، 32
 188رسرائيل صين تكفير الدولة ولعكة السياسة، إالقوى الديةية رس  ،شامسال33
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 علمانية الدولة والوجود الديني: الفصل الثاني
 بعد حرب اإلستقالل:ما 

أدركت اللركة الص يوةية مدى الجدوى الفعالة رس توظيف العانفة الديةية للشد الي ود. ولقد ةجلت اللركة 

الص يوةية صتعامة صن جور ون  رس التوصل اتفاق مع لتب "أجودات إسرائيل" ُيلتم ا على سلب معار ت ا 

صدم  اللر دية الغربية رس الدولة، وهو ما سمس"اتفاق الو ع  من إدامة الدولة الص يوةية، مقاصل التتاا الدولة

 . 34 الراهن" والذي اتال ُيلترا لتى اآلن

شارك لتب المفدال كممثل للمتديةين القوميين رس تلك الفترة  من  الل اإلشراف على وتارة األديان التس صدورها 

 .  35 ةسااتب ديااكا الديةية، وهس تمثل مصدر دوة ألي لالملامات وااا اية لتعيين اللااال  الديةااجاارف على المااشاات

 1954عاا   أول وت ر  ارجية ورئي  الوتراء الثاةس للدولة الص يوةية وتو ح رسالة صن جور ون إلى شار ت

"لي  لةا ان ةفصل الدين عن الدولة، ر ةالك ولدة مصير صين دولة إسرائيل والشعب الي ودي" العالدة المميتة 

 .  36 صين الدين والدولة الص يوةية وأن مصدرها التناصق الكامل صين الدين والقومية

عليم رقد استنا  عقد ااتفادات مع تأسي  الدولة الص يوةية  لسينرة هاج  وةظرا   ن صن جور ون أالكالث ى و ر 

سكات معار ة كع ا لتأسي  الدولاة وذلاك  رجاا كاأي شاكل وكاأي صاورة التيارات الديةس رس ملاولة إلر ائ ا وا 

 ن صن جور ون ةفسم كان علماةيا .أ

 

                                                           
 162-161، رس دك ة اللا امات، رالةعامس 34
 131الساصق  ر المرجع،  الةعامس 35
 29، القاهرة ، دار الشروق.ر1  من ي ودية الدولة لتى شارون، ط2005كشارة، عتمس   36
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 : 1967حرب األيام الستة 

مقدمة لعودة المسيح  اة كاعتكارهارأى الي ود رس هذا ااةتصار معجتة إل ية وتلقيق لةصوءات التور 

الم لر الماشيح ، ليث تادت الثقة كالدين ولجأ المت د من الشكاب إلى التدين أمال  رس تلقيق المت د من 

المعجتات. ألدث ااةتصار رس هذه اللرب ةقلة ةوعية رس صفوف المتديةين القوميين كاةتقال ا من الدور 

المستونةات رس المةانق الملتلة التس أصكلت توصف صا  ال امشس إلى الدور األكثر رعالية من  الل إدامة

  . 37  أرض األجداد 

 67ورس التقاليد الديةية الي ودية لا ُيعتصر الجتء من "أرض إسرائيل" الذي دامت عليم الدولة الص يوةية ما دصل 

"دولة  مف وا ديةس  وبينأرض إسرائيل"  االتالل أصكح هةاك تناصق صين" ذو مكاةة م مة، لكن كعد

اللرب صروت لركة "جوش إيموةيا" رجا ااعالن عن هذه ومن اصرت ةتائ   . مف وا سياسس علماةس إسرائيل"

، و اةفجار تةاد ات لركة المتديةين الص يوةيين  التس استوعصت صرا  الةقائض 1974تأسيس ا رسميا  عاا 

ت معاةي ا من إرادة   والتوراة  من ج ة وبين صين المتديةين والعلماةيين  مع المتديةين جير الص يوةيين استمد

 .  38 العلماةيين الص يوةيين استمدت سلنت ا من إرادة الشعب  لتؤكد الكعد الديةس للدولة الي ودية

مو وعا  هاما  وهو ال وية الي ودية ومدى التلول الفكري القومس، ليث ُيعصر   1967ودد امست ةتائ  ةصر 

صيةما كان االسا   عن هذا التلول كقولم "  التار خ رس الجامعة المفتولة رس إسرائيلاستاذ   أورون يائير

                                                           
 140-139، رس دك ة اللا امات، رالةعامس 37
 72-65ر، من ي ودية الدولة لتى شارون  ،كشارة 38
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الشائع لدى اإلسرائيليين دصل ذلك هو إسرائيلس أوا  وكعد ذلك ي ودي أصكح رس اتجاه ي ودي أوا  وكعد ذلك 

 .  39 إسرائيلس"

ة مدى التشدد الذي يميل إليم الي ود ويمكن إدراك لقيقة تأثير هذه اللرب على المجتمع الص يوةس كماللظ

، ليث يقدر الكالث أن هذا التمسك ةاكع من 1967كالتمسك كالمستونةات الموجودة على األرا س الملتلة عاا

 اإليمان كأن اإلدامة رس المستونةات جتء من الةصوءة.

 (40)(2جدول)
  :نسب التصويت لألحزاب الدينية

 
1969 1973 

 10 12 المفدال

 5 4 إسرائيلأغودات 

 0 2 عمال أغودات

 15 18 إجمالي المقاعد

 %13 %15 النسبة المئوية

 

 : 1973ما بعد حرب الغفران 

إلى الةيل من مكاةة اللكومة والمؤسسة األمةية الص يوةية، ليث سادت  1973أدى الفشل الص يوةس رس لرب 

أجواء تدةس الروح المعةوية للمجتمع الص يوةس واتدادت االتجاجات  د اللكومة، ليجد المتديةون القوميون 

                                                           
 189ر   إشكالية الي ود رس اسرائيل، الكو ت، عالا المعررة، المجل  الونةس للثقارة والفةون واألداب،1997 الشامس، رشاد 39

  https://knesset.gov.il/history/arb/hist_all.htm الجدول من إعداد الكالث معتمدا  على المعلومات الواردة رس مودع الكةيست على ااةترةت 40

https://knesset.gov.il/history/arb/hist_all.htm
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ن كاةت لرب  أةفس ا أماا ررصة اةنالق المشرو  ااستيناةس رس األرا س الملتلة. ساهمت رس  1967وا 

ليث تلسةت ددرة سملت للفتاوى واألركار أن تصكح لقائق.  1973تر  صذور الفكر ااستيناةس، رإن لرب 

كفوت  1977على تةفيذ المشار ع ااستيناةية كعد ااةقالب السياسس الذي لصل عاا  جوش ايموةيا  لركة

 . 41  ة لتب العملاليمين المتمثل كالليكود ألول مرة مقاصل  سار 

أيد الي ود الشرديون لتب الليكود ةظرا  لممارسات لتب العمل المتمثلة رس ت جيرها  الل األعواا الساكقة. و رس 

أي لكومة رس الدولة  رككا  أساسيا  رس تشكيلالتس أصكلت كعد ذلك مُ اةنلقت لركة شا  و  1984عاا 

الدا لية، الرراه ااجتماعس، األديان، اإلسكان، لما ل ذه تلرر على ااستلواذ على لقائب الص يوةية، ل

الوتارات من تأثير على الجم ور  صوصا  الشرديين. و ةكع سر ةجاح لركة شا  أة ا لا تسع إلى ررض 

الص يوةية صل عمدت إلى تعر ف الص يوةية على أة ا تقوا على أسا  الدين وتراث التوراة. وتعتصر األجلصية 

ر لركة شا  من المتديةين التقليديين ملتتا صكعض التعاليا الديةية  ليث يو ح ذلك الجدول السالقة لجم و 

 . 42 2000% عاا 48إلى  1973% عاا 42  التس تدل على ارتفا  ةسصت ا من 3ردا 

 (3جدول رقم )
  الصهيوني المجتمع في التدين نسبة

 
1973 1974 1977 1981 1984 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2000 

المتدينيين 
 التقليديين

42% 42% 44% 43% 41% 45% 47% 44% 48% 46% 48% 47% 47% 48% 

 

                                                           
 145-142ر، رس دك ة اللا امات ،الةعامس 41

 198-183ص الساصق  رجع،  المةعامسال 42
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مما سصق وةتيجة لتغير ال ارنة السياسية كصعود اليمين ألول مرة إلى اللكا ود ول األلتاب الديةية اللر ديم و 

مكاةة كصيرة على عك  ما كاةت عليم مةذ تأسي  رقد مةح ذلك الفتوى اب التس تمثل المتديةين القوميين األلت 

الدولة الص يوةية. أصرت األلتاب الديةية أي ا  على أا تت من ااتفادات اائتالرية التس يتا تشكيل اللكومة 

على أساس ا أي صةود تتةادض مع الفتاوى الصادرة من مرجعيات اإلرتاء الديةس، مما م د النر ق لتعاظا الفتوى 

 . 43 المقصلة رس العقود

و رى الكاتب إيتان هاصر أن تجربة األعواا الفائتة مةذ تأسي  الدولة تدل على أن ثالث لكومات تشكلت دا ل 

  ومع ذلك رأن األلتاب التس اشتركت رس هذه 1995-1992-1974الكيان الص يوةس دون اآللتاب الديةية 

الديةية إلدراك ا أةم سيأتس ودت تكون ريم كلاجة إلى اللكومات الثالث اهتمت كاللفاظ على مصالح األلتاب 

 . 44 دعم ا

 لى الدين وإكاتجاه العودة  كان م ما كاةت ةتائج ا المجتمع الص يوةس كاأللداث واللروب تأثر يظ ر كأنو 

 ا وهو الدين.رقط أ اةت اب األلتاب الديةية، وكأن المجتمع الص يوةس يميل ةلو ردة الفعل كاتجاه والد

 :بعد اغتيال رابينما 

ثالث رصاصات  أودت كلياة رئي  الوتراء الص يوةس "إسلاق راصين"  1995ةورمصر رس الراكع من  نلقتأُ 

ُمعلةة صداية العةف المصرر ديةيا  رس الصرا  صين الديةين والعلماةيين رس الدولة الص يوةية. د لت الكالد كعد ذلك 

كن تل ير هذه والتعصب الديةس والسياسس األيديولوجس، ويمرس جو مشلون كااةقسامات  1996اةت اكات 

                                                           
 258-257ص الساصق  رجع،  المةعامسال 43

-12-21  ، ةشارت راس ياديعوت ألروةاوت  1317  ةفوذ االتاب الديةية رس اسرائيل سيظل دويا، م تارات مان الصالف العصر ة العادد2011هاصر، ايتان 44
 view/-org/ar/daily/mukhtaratstudies.-http://www.palestine135727 ،استرجعت من  2011

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135727
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أصكح الشعب "اإلسرائيلس" شعصين، شعب يؤ د الديمقرانية وااتجاه العلماةس، وشعب األجواء رس ةقنتين، اوا : 

رس  يمثلم المعسكر الديةس الذي صدأ يقتلا أسوار العلماةية رجا دةاعتم أن الديمقرانية كفر، ولكن لتثصيت أددامم

را التيار الديةس لتب العمل من التصو ت لم على  لفية اات امات الموجم  ثاةيا : اللياة السياسية اللتبية. ل 

 . 45 من اللتب للتيار الديةس كالتلر ض على دتل راصين، إ ارة اعتقال عدد من رموت القوى الديةية

 1967مةذ تعاظا القوى الديةية كعد عاا وا شك أن جذور الصرا  العلماةس الديةس صدأت تظ ر كشكل ارت 

مرورا  كعقد الثماةيةات الذي لاول ريم اللر ديون ررض معتقدات ا  تلنيا اللولات ااعالةية ال العية أو 

 .  46 نمس ا، إجالق الشوار  أياا السصت واألعياد الديةية .

كون دولة دواةين و عية أا دولة الشر عة و دور ال الف صين المتديةين و العلماةيين الي ود لول ناكع الدولة أت

 الي ودية من  الل الةقاط التالية :

 داةون العودة من هو الي ودي . .1

 دواةين األلوال الش صية. .2

 داةون ااثار. .3

 صالليات ملكمة العدل العليا. .4

 الكشيروت اانعمة الملللة ديةيا  . .5

 إعفاء الفتيات و ر جس" الييشفوت" من ال دمة العسكر ة. .6

                                                           
 201-194، رس دك ة اللا امات، رالةعامساةظر  45
 ، جامعااة القاااهرة ،مركاات الدراسااات 25  الي وديااة العلماةيااة  المااد كاماال الااراوي، متاارجا ، سلساالة الدراسااات الديةيااة والتار  يااة  العاادد2003ملكااين، يعقااوب   46

 13الشردية،ر
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 لرمة أياا السصت واألعياد الديةية. .7

 . 47  ةوعية التعليا  ديةس أا علماةس  .8

ديةية، اللا يقتصر ال الف صين المتديةين والعلماةيين على ما سصق صل وصل إلى تقييد الكلث العلمس كال واكط 

يليق صدولة والتس عصر عة ا علماء اآلثار كقول ا أن تعنيل الكلث العلمس كسصب المؤسسات الديةية ا 

 .  48 علماةية

و تجلى تلدي الدولة لللا امية كسماح الملكمة العليا كالدرن  ارج المراسا الديةية، واعتراف وتارة الدا لية 

 . 49 كالتواج المدةس رس دصرر والذي ا تعترف كم اللا امية

رصل الدين عن الدولة % من اإلسرائيليين يؤ دون 60ستنال  للرأي ةشرتم يدعوت ألروةوت تصين أن ورس إ 

 .  50 ياا العنلدون وجود مراكت رعالة للتسوق رس أ% يؤ 70وأن 

 أسباب تعاظم القوى الدينية:

وتشكيل اللكومة دون التلالف مع األلتاب الديةية  1977لا يكن صوسع اليمين العلماةس الصعود رس اةت اكات 

مت هذه التلوات رس تعاظا التيار الديةس التس أصكلت  تلعب دور "صي ة القكان" مةذ ذلك الودت. ساه

الص يوةس وأعنتم الفرصة إلمالء أجةدتم السياسية وااجتماعية على اللكومات المتعادكة، إ ارة إلى تنور 

                                                           
، 114  صاااافلة 30  العاااادد  8مجلااااة الدراسااااات الفلساااانيةية، المجلااااد   المتااااديةون والعلماااااةيون رااااس "اساااارائيل" جاااادل الولاااادة والصاااارا ، 1997عايااااد،  الااااد  47

 act/studies.org/ar/mdf/abstr-http://www.palestine 34638استرجعت من
،اسااااااااترجعت ماااااااان 22/2/2017 علماااااااااء أثااااااااار يتساااااااااءلون عاااااااان لقيقااااااااة علماةيااااااااة إساااااااارائيل، اسااااااااترجعت صتااااااااار خ 2017-التميمااااااااس، عتالدين سااااااااصتمصر 48

http://bit.ly/2mmmTgI 
  ، مدد 22/2/2017اسددجرجعب بجدداا    مددراا المر ددف الينسددلدني لنرااسدداي اةسددرا دند ،  مسااارات متغياارة للعلمةااة وااسااتقناب لاادى ي ااود إساارائيل،2004كقةة، ديساامصر/ 49

https://goo.gl/hZFsU0 

  http://bit.ly/2mmwXX8،م 22/2/2017، اسجرجعب بجاا     إستنال : موانةو إسرائيل ها أكثر علماةية وليصرالية2014دكم،عامر سصتمصر/ 50

http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/34638
http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/34638
http://bit.ly/2mmmTgI
https://goo.gl/hZFsU0
http://bit.ly/2mmwXX8
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مؤسست ا التعليمية وااجتماعية والديةية مما جعل ا أكثر تأثيرا  على صةاعة القرار وعلى اللراك ااجتماعس 

 ولة الص يوةية. وتتل ر أسكاب تعاظا القوى الديةية ريما يلس:واادتصادي دا ل الد

  إلى أتمة ادتصادية درعت اللكومة 1985-1979تعر ت الدولة الص يوةية  قتصادية :الا التحوالت .1

إلى تصةس سياسة ال ص صة مما أدى إلى ااستغةاء عن  دمات عشرات اااف من العمال مع اعتماد 

 أن اللكومة اعتمدت ة جا  أ ر رس مةح المستونةات الي ودية المقامة على اللكومة سياسة تقشفية. اا

متايا ادتصادية م صصات مالية، تس يالت رس مجال ال رائب والتعليا  1967األرا س الملتلة عاا 

لى الكثير من الي ود، مما أدى إ تونةات إلى صيئة جاذكة للل مشاكلوالسكن  وكالتالس تلولت المس

الذين اةتقلوا للعيش رس المستونةات إلى تأييد األلتاب واللركات الديةية التس تررض مصدأ د ول جميع 

 . 51  " كاعتكارها "أرض ملررة 1967ركرة ااةسلاب من األرا س الملتلة 

ات لسب الو ع والمت من تقسيمات للصلد 2013لصاء المركتي رس "إسرائيل" لعاا ولسب تقر ر مكتب اإل 

ا  رس مستوى لياة سكاةم مقارةة ة فا  ئيال  جدا  من المستونةات ش د ا ارس، رأن عددا  جتماعس والثقاا

% من صلدات األنراف العربية والي ودية. وذكر التقر ر أن مستوى اللياة رس 75ة فاض مستوى اللياة رس كا

ول الفروق رس األةفاق عدد من المستونةات دد أرتفع ةتيجة للدعا الس س من اللكومة. ورس تقر ر لمركت أدرا ل

% 240 إلىأن عدد المستونةين أرتفع ظ ر اللكومس على تنو ر المةانق الم تلفة دا ل الدولة الص يوةية 

  والتودعات لعاا 2013-2000  عدد المستونةين صين عاا  4  ، و و ح الجدول ردا2012-1991صين عاا 

2017 52 . 

                                                           
 214-207، رس دك ة اللا امات، رالةعامس 51
 30-29،راا  ،مدار المركت الفلسنيةس للدراسات اإلسرائيلية،ر66سلسلة أوراق إسرائيليةداات جديدة،2015راريا إسرائيل ديموج 2015الصالح، ةصيل  52



 قسم الدراسات واألحباث –كادميية دراسات الالجئني أ

 

 

32 

 

 ( 4جدول رقم )
 2017( والتوقعات لعام2013-2000)عدد المستوطنين بين عام 

 2017التوقعات لسنة  2013سنة  2000سنة  

 ألف 500,000 ألف 350 ألف 190,206 عدد المستوطنين

 
 
 

يعتصر الفارق رس معدل الوادات صين أوساط المتديةين مقارةة كالعلماةيين أمرا  ا :  غرافيةالتحوالت الديمو  .2

يمكن إجفالم عةد اإلشارة لتوسع القاعدة الشعصية لللركات الديةية، ليث تتايدت ةسكة الوادات رس أوساط 

.  53  2007% عاا 76، 2006% عاا 74، 1995% عاا 69الةساء الي وديات كشكل عاا رصلغت 

  ةمط التدين 6  مستوى ال صوكة لسب درجة التدين، كما يصين الجدول ردا 5 ح الجدول ردا و و 

 . 54 2012سةة وما روق لسب معنيات 20للفئة العمر ة 

ياللظ أن ارتفا  ةسكة الوادات رس الوسط المتدين يرجح كفة العامل الديموجرارس لصالح المتديةين 

أل ذ كعين ااعتكار إر اء هذا الوسط للسا ةتائ  األمر الذي يفرض على مرشلس الكةيست ا

ااةت اكات لصالل ا إ ارة إا أن هذا العامل يفرض األجةدة الديةية على اللكومة كشكل تتلاشى ريم 

 هذه األ يرة  الصداا مع المتديةين .

 
 

                                                           
 219ر ،اللا اماترس دك ة  ،الةعامس 53

 25، ص داات جديدة2015ديموجراريا إسرائيل  ،صالحال 54
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 (5جدول رقم)
 مستوى الخصوبة حسب درجة التدين

 درجة التدين
1980-

1984 
1985-

1989 
1990-

1994 
1995-

1999 
2000-

2004 
2005-

2009 

 7 7,4 6,9 7 6,7 6,2 نساء حريديات

 4,3 3,9 3,7 3,6 3,8 3,59 متدينات

 2,6 2,7 2,7 2,8 3,2 3,3 محافظات متدينات

محافظات غير 
 متدينات

2,6 2,5 2,3 2,2 2,2 2,2 

 2,1 1,9 1,8 1,7 2,1 2,3 علمانيات/غير متدينات

 

 
 (6جدول رقم )

 2012سنة وما فوق حسب معطيات 20نمط التدين للفئة العمرية 

المجموع الكلي للسكان يشمل من  

 هم بدون دين

مجموع عدد 

 اليهود)آالف(

 حريديم

% 

 متدينون 

% 

 محافظون 

% 

غير متدينين 

 علمانيون 

% 

أبناء ديانات 

 أخرى)آالف(

 928,6 43,9 36,2 9,9 9,4 3,922,8 4,972,3 المجموع
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السةوات األ يرة صدأت تتنور ظاهرة جديدة رس المجتمع اللر دي دا ل الدولة الص يوةية، وتتمثل كأن ةساء ورس 

يصتعدون عن  رس اللقيقة ورجاا  يظ رون رس مظ رها ال ارجس وسلوك ا اليومس دا ل مجتمع ا كلر ديا، صيةما

% من 30-20، وتصلغ ةسصت ا ومين "يث ينلق علي ا لقب " الملر الدين ويعيشون رس السر لياة علماةية ل

 .  55 المجتمع اللر دي

الثماةيةات والذي تميت كص يةة ال ناب السياسس لدى المتديةين اللر ديا   كعد ماو صدو أن التغير رس عقود 

إ ارة إلى تدين ال ناب السياسس اليميةس العلماةس ريما يتعلق  كأرض إسرائيل  دد ألقى كظاللم على 

 . 56 المجتمع

عاما  المنالكة كعدا ااستما   30-20لا يكن ي نر صكال المجةدين المتديةين دصل التحوالت الثقافية:  .3

إلى جةاء الةساء، ليث أصكح هذا األمر وادعا   لسب رتوى اللا اا األكصر رس الدولة الص يوةية . 

دثت رس المعسكر ويعتى السصب إلى ردة رعل المعسكر الديةس  كات أكثر دوة  على ال نوات التس ل

العلماةس. رةجد أن التشدد رس ألكاا العفة الديةية هو ردة رعل على التساهل الكصير الذي نرأ على 

عادات المجتمع العلماةس رس العقود األ يرة. وكلما نالب المعسكر العلماةس صوجوب ررض الناكع 

 .  57 ديةس صتغليب الناكع الي وديالديمقرانس للدولة وتغليكم على ي وديت ا، اتدادت منالب المعسكر ال

 

ثكات سيرورة التغير ومثاصرة التلول  2015أثصتت المستجدات التس ش دت ا الدولة الص يوةية عاا  ودد
                                                           

   ربااااع اللر ااااديا رااااس إساااارائيل يعيشااااون رااااس الساااار لياااااة علماةيااااة، ماااادار المركاااات الفلساااانيةس للدراسااااات اإلساااارائيلية، اسااااترجعت2014 اااااهر يةياير/ 55
http://bit.ly/2mjVjk1 

 268، من ي ودية الدولة لتى شارون، ركشارة 56
،اساااااترجعت مااااان 9،ر1264  تنااااارف المتاااااديةين ردة رعااااال علاااااى تنااااارف العلمااااااةيين، ةشااااارة مؤسساااااة الدراساااااات الفلسااااانيةية، العااااادد2011شاااااليغ،يائير  57

view/-studies.org/ar/daily/mukhtarat-inehttp://www.palest135674 

http://bit.ly/2mjVjk1
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135674
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 . 58 لترسيخ هوية الدولة كدولة دومية ي ودية إستيناةية

   . 2015 -1996   الل األعوااةت اكات   ةتائ  اا7و صين الجدول ردا 

 (59)(7) رقم جدول

 الدينية لألحزاب التصويت نسب

 
1996 1999 2003 2006 2009 2013 2015 

 0 0 6 5 9 المفدال
تحالف مع 

البيت 
 اليهودي

0 

 0 0 0 0 0 0 0 أغودات إسرائيل

 7 11 11 12 11 17 10 شاس

 6 7 5 6 5 5 4 يهدوت هاتوراة

 0 0 0 0 0 0 0 مورشاه

 8 12 3 0 0 0 0 البيت اليهودي

 0 0 0 0 0 0 0 كاخ

 0 0 0 0 0 0 0 تامي

 0 0 4 9 7 5 0 االتحاد الوطني

 21 21 23 27 29 32 23 إجمالي المقاعد

 %18 %18 %19 %23 %24 %27 %19 النسبة المئوية

 

                                                           
، 13  مل ر تةفيذي ةلو ترسيخ اسرائيل ي ودياة يميةياة إساتيناةية و توجام لفارض اللال االاادي، تقر ار مادار األساتراتيجس، صافلة 2016جاةا، هةيدة   58

 http://bit.ly/ 2m9iiCrاسترجعت من
  https://knesset.gov.il/history/arb/hist_all.htmلجدول من إعداد الكالث صةاء على المعلومات الواردة رس مودع الكةيست على ااةترةت ا 59

http://bit.ly/2m9iiCr
http://bit.ly/2m9iiCr
https://knesset.gov.il/history/arb/hist_all.htm
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 الجيش الصهيوني : 

وارق صن جور ون على إعفاء نالب المدار  الديةية من ال دمة العسكر ة صةاء على نلب من  1950رس عاا 

 توراتم لررتم . ورس التسعيةيات من القرن المةصرا لرصت لركات التيار الديةس القومس للر دية الغربيةدادة ا

راجع دارع على تشجيع ال دمة رس الجيش للوصول إلى موادع ديادية عليا رس المؤسسة األمةية، تتامن ذلك مع ت

المتديةين لملئ الفراغ الذي تركم تنو    أسكاب ادتصادية واجتماعية  وكالتالسالتنو  لدى العلماةيين

 .  60 ن العلماةيو 

لى هذه التلوات على المؤسسة العسكر ة اة ماا أصةاء الم اجر ن الي ود الةانقين كالروسية إلى وي اف إ

 . 61 ال دمة كالجيش واتدياد ةسصت ا

استنا  التيار الديةس ا تراق الجيش والمؤسسة العسكر ة من  الل ااستعاةة ص دمات المؤسسات التربوية 

 :الص يوةية ةوعين من هذه المؤسساتالديةية، و وجد رس الدولة 

يتجةد ري ا النالب أثةاء تلقي ا التعليا  المدارس الدينية العسكرية التمهيدية )يشيفوت ههسدير(: .1

 لا امات.ال تلت إشرافل  م ا إلى ولدات دتالية  اصة الديةس من  ال

كاديمية . أ 12ووصل عددها إلى 1996يمية عاا أديمت أول أكاداألكاديميات الدينية قبل العسكرية:  .2

تتركت الدراسة ري ا على أجتاء ملددة من التلمود والتراث الديةس وذلك على أيدي لا امات تقاعدوا من 

                                                           
 275و171ر، رس دك ة اللا امات ،الةعامس 60
، 90  صاافلة 84  العاادد 21، أكتااوبر  كيااف اةااتاح المجتمااع اإلساارائيلس ةلااو اليمااين المتشاادد، مجلااة الدراسااات الفلساانيةية، المجلااد 2010الشاار ف، ماااهر  61

  bstract/37809studies.org/ar/mdf/a-http://www.palestineاسترجعت من
 

http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/37809
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  ةسكة الدارعية صين الشكاب العلماةس والمتدين 8. و صين الجدول ردا  انا  الجيش كعد أن كاةوا  ك

 . 62 لل دمة رس الجيش

 (8جدول رقم)
 1989 1996 

 %48 %60 الشباب العلماني

 %90-80 الشباب المتدين

وياللظ مدى تغلغل المتديةين رس الجيش والمؤسسة العسكر ة، ليث وصلت ةسكة المتديةين رس كتيكة الدور ات  

%. كما أن ةسكة الجةود المتديةين رس الولدات الم تارة 60التس تعتصر أها كتيكة رس لواء الصفوة "جفعاتس" إلى 

%. و ياللظ ارتفا  ةسكة ال كاط المتديةين رس 40% أوا ر السكعيةيات، اا أة ا دفتت إلى 2كاةت ا تتجاوت 

لى 60الولدات القتالية إلى  % رس الولدات ال اصة. و ذُكر ةائب أركان 75% رس ألوية المشاة، و70% ، وا 

الجيش اإلسرائيلس الساصق  دان هارئيل  أن أتكا  التيار الديةس الص يوةس يقودون معظا سرايا وكتائب ألوية 

فعاتس، جواةس  إلى جاةب التكارها ديادة ولدات الصفوة  سيايارت متكال، إيجوت، شمشون، المظليون هةالل، ج

دو يفات  إ ارة لسينرت ا على الولدات الشرنة الم تارة  يساا ، كما أن ستة من أصل سكعة من دادة كتائب 

سالح الجوي"اإلسرائيلس" ها من لواء جواةس ها من المتديةين، و ثلثس القادة من ولدة  شيلداغ  الولدة الم تارة ل

                                                           
 283-281، صرس دك ة اللا امات ،ةعامسال 62
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% من مجةدي سالح النيران ها من المتديةين وذلك على عك  ما كان رس الثماةيةات و الذي 40المتديةين، و

 . 63 كان لكرا  على العلماةيين

وتجدر اإلشارة إلى أن اة راط اللر ديا رس الجيش مر كلاات مد وجتر مةذ اتفاق  توراتم لررتم  لتى تنصيق  

تو ح إلصائيات ومعنيات و  تجةيد عشرات من اللر ديا رقط.داةون "لجةة نال" الذي لا يةجح سوى رس 

 64-20راوح أعمارها صين رجاا وةساء  والذين تت % رقط من اللر ديا 20أن  2007-2002األعواا من 

% من العلماةيين التقليدين. جرى رس األعواا األ يرة سن كعض القواةين 72,2عاما   دموا كالجيش مقارةة صا 

مشرو  " شالر"، ونكقا  للمعنيات التس ددمت ا جمعية  2008/2009التس تالئا اللر ديا ليث أةشأت رس العاا 

% 150ر ديا الذين تركوا المدار  الديةية لصالح التجةيد صةسكة رقد دفت عدد الل 2009"لدوش" رس العاا 

ارتفاعا  لادا    2011 الل عاا والد. على الرجا من ذلك ُتظ ر معنيات الةانق كاسا الجيش الص يوةس لعاا 

 رس عدد اللر ديا الذي يةنصق علي ا اتفاق توراتم لررتم ، و أن هةاك تقدما  كنسء لكةم ملمو  من ةالية دم 

اللر ديا رس ال دمة العسكر ة والمدةية. مع ذلك ران معدل الت ادة السكاةية لللر ديا هو األكصر وكالتالس رإن 

.ودد أعتصر رئي  شعكة ااست كارات  64 الذهاب للجيش وال دمة المدةية لا يةجح رس مواككة الت ادة النصيعية

ر السةوي لككار ال كاط رس الجيش الص يوةس عاا العسكر ة األسصق الجةرال شلومو جات ت  أثةاء عقد المؤتم

، أن الصور التس صثت ا دةوات التلفتة الص يوةية لككار ال كاط المتديةين وها معتمر ن دكعات ا المتركشة 2009

 .  65 "دليل على ودو  الجيش رس دك ة التيار الديةس الص يوةس"

                                                           
 285-284الساصق  ر رجع،  المالةعامس 63
 50-49-42، المركت الفلسنيةس للدراسات األسرائيلية، ر59  ، سلسلة أوراق إسرائيلية 2012اللر ديا رس دلب العاصفة  كاةون األول  64
 286-284ر،  رس دك ة اللا امات ،الةعامس 65
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ذا اةتقلةا للميدان لوجدةا، أن اللروب األ يرة على د و الجرف  2009-2008نا  جتة ، الرصار المصصوب وا 

، من أكثر اللروب التس استل رت ري ا النقو  الديةية، ليث كان الجةود يؤدون النقو  2014الصامد

الديةية والصلوات دصل الد ول إلى دنا  جتة، كما كاةت ترارق ا ةصور التوراة واألدعية رس كل مكان  الل 

 . 66 اللروب الساكقة ليث أةلصر دور الدين رس إصدار الفتاوى  المعركة كعك  ما كان عليم رس

وةذكر ما كشف عةم رئي  شعكة النادة الكشر ة رس الجيش الص يوةس الجةرال "لجاي نوبولةسكس" كأن لوالس 

يتجةدون وةصف ا األ ر يت رب من ال دمة صذر عة الدين. ولا تعد مسألة  % من الجم ور اإلسرائيلس ا50

العسكر ة شأةا  ررديا  صل أس  المجةدون الساكقون والةاشنون مةظمات  د التجةيد اإللتامس مثل  ررض ال دمة

 . 67 "كسر الصمت" و "شكل جديد"

ص يوةية تشكل ت ديدا  للمةنقة كل ا، ومن المتودع أن  -أن إيالن كاكم يرى أن "إسرائيل" الةيو صذكره ومن الجدير

ص يوةية ا تلول "إسرائيل" إلى معتد رقط،  -الجوار، كما يرى أن الةيو تصكح سياست ا عدواةية أكثر لول دول

 . 68 صل تجعل ا شر كا  ألةظمة جير ديمقرانية رس العالا

 

                                                           
 ل ور الدين رس اللرب على جتة،من تدين الص يو ةة الى تادين الصارا ، داراءات راس اللارب ااسارائيلية علاى جاتة                            ، كاةون ااول 2014مصنفى، م ةد  66

 http://bit.ly/2lan6U3، استرجعت من 13 ، المركت العربس للدراسات ااجتماعية التنصيقية،ر3 ملف ردا 2014
مااااااااااااااان  22/2/2017 الجااااااااااااااايش اإلسااااااااااااااارائيلس ية اااااااااااااااار.. هاااااااااااااااروب و اااااااااااااااعف واةتلاااااااااااااااار، اساااااااااااااااترجعت صتاااااااااااااااار خ2016داللاااااااااااااااة، ةورالااااااااااااااادين اصر ل/ 67

http://islamonline.net/16465 
 اسااترجعت ماان 44  صاافلة 108 العاادد  27أصااول الةيااوا صاا يوةية ومسااتقصل ا، مجلااة الدراسااات الفلساانيةية، المجلااد ر ااف  ،   2016كاكاام، إيااالن    68

studies.org/ar/mdf/abstract/-http://www.palestine203736 
 

http://bit.ly/2lan6U3
http://islamonline.net/16465
http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/203736
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عالمية عن دياا الكيان الص يوةس كشن جارات على موادع الةظاا السوري و لتب   أثةاء المصادر اإل كدوتؤ  

 أنإلى  الكالث و ذهب .الكيان عدواةية هذاما يكشف لقيقة م،  69 22/2/2017هذا الكلث صتار خ إعداد وكتاكة

ن يعتمدون على الذي امات هذه العدواةية مرتكنة كارتفا  ةسكة المتديةين رس المؤسسة العسكر ة وعلى رأس ا اللا

كما أن األلداث واللروب  جير الي ودي. الي ودي و رسا مة   ليات ا ونر قة تعامل ا معالتوراة والتلمود رس 

 الل ةصف درن تثصت أن ةسكة التدين رس المجتمع الص يوةس آ ذة رس التتايد كغض الةظر عن ةتائ  اللرب 

 سواء كالةصر أو ال سارة.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 http://bit.ly/2ordI05من  20/4/2017  أةكاء عن دصف إسرائيل م تةا للسالح درب دمشق، استرجعت صتار خ 2017/الجت رة ةت  رصراير 69

 

http://bit.ly/2ordI05
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 التاريخي توظيف السياقالباب الثالث : 

انتفاضة شميلنكي في أوكرانيا القرن السابع عشر الفصل األول :  

 

كاةت الدولة الي ودية من القرن الساكع لتى العاشر تلكا ت وا أوروكا الشردية الممتدة صين القودات وة ر الفولجا 

. اةتقل السكان والتس عررت صإمصرانور ة ال تر، ليث شغلت المد ل الليوي صين الكلر األسود وكلر دتو ن

 . 70  ليتواةيا وذلك على أثر الغتوات واللروب-القرون الستة التالية عن نر ق أوكراةيا إلى صولةدا الل 

ُ مت أوكراةيا إلى صولةدا رس مةتصف القرن الساد  عشر، وأصكلت تلت لكا ااستعمار ااستيناةس  

اةصرف جلُّ ها ِّ الةكالء لسينرة ااستغالل اإلدناعس الصولةدي، ليث  الصولةدي.   ع الفاللون األوكراةيون 

كن تربن ا عالدة إدناعية الصولةديين إلى استعمار أوكراةيا لتدرَّ علي ا العائدات. وكما أن الةكالء الصولةديين لا ت

لية صةع القرار السياسس كالقرب من مراكت السلنة ليث تتا عم ألة ا كاةوا جائصين رس وارسواكاألرض 

ثا يتولى هو إدارت ا كما يعرف كاسا  ةظاا  در تمالةصيل الصولةدي ك مان  رقد كان الي ودي يقرض والعسكري،

 . 71 األرةدا  وتعةس األجرة

 الجماعات اليهودية الوظيفية:

كعد  ا أوكراةيا إلى صولةدا ودعت مسالات شاسعة من األرا س تلت تصرف الةكالء الصولةديين ،والتس كاةت 

نر الةكالء لالدتراض من المراصين الي ود مكالغ نائلة، وذلك كلاجة إلى رأ  مال   ا إلدارت ا مما ا 

                                                           
 21  القصيلة الثالثة عشر و  ود اليوا، ألمد ةجيب هاشا، مترجا  ال يئة المصر ة العامة للكتاب، ر1991كيستلر، آرثر 70
 22، ر، القاهرة، دار الشروق 1  موسوعة الي ود والي ودية والص يوةية، المجلد الراكع، ط1999ي، عصد الوهاب ملمد المسير 71
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عمار المةانق الغير مأهولة عة الي ودية  الل هذه الفترة رس إ وعوائدها.ودد ساها أع اء الجما ك مان دراها

 . 72 كالسكان وتةشيط اادتصاد التراعس

:النتفاضةا  

دائد القوتاق.   73 والوكالء الي ود، دادها شميلةكسدامت اةتفا ة شعصية رس أوكراةيا  د ااستعمار الصولةدي 

ةجلت ااةتفا ة كسرعة وأدت إلى عمليات اةتقاا لا تكن موجم ةلو الي ود رلسب صل ةلو الةكالء الصولةديين 

والقساوسة الكاثوليك، وكاتت الجماعات الي ودية ا تل  كالنمأةيةة. وتصور الدراسات الص يوةية اللادثة على 

تعيش كأمان رس مدة ا الصغيرة من  كاةت ة ودعت كشكل مفاجئ كلق الي ود األدلية الصغيرة التسأة ا مذكل

نرف األجيار لتتلول اةتفا ة شميلةكس إلى "مذكلة شميلةكس"، ويقارن شميلةكس كالتعيا الةاتي أدولف 

 . 74 هتلر

 الضحايا:

أصيدوا، رس لين يميل المؤر ون إلى القول أن هذه تشير المصادر الي ودية المعاصرة أن ةلو ثلث ي ود أوكراةيا 

 األرداا مكالغ ري ا 75 .

ي ودي هلكوا رس مديةة والدة  ةيميروف ، كما ُ يَّر  6000وتذكر الموسوعة التار  ية  دصة الل ارة  أن  

اق أو ة صولوةوي دتل ا القوت ي ودي رس مدية 10,000ي ودي ماصين اعتةاق المسيلية أو الموت، وأنَّ  1500

                                                           
 308-304، ر،القاهرة، دار الشروق 2  الجماعات الوظيفية الي ودية ةموذج تفسيري جديد، ط2002 ،عصد الوهابالمسيري 72
رةااون اللاارب أثةاااء جااارات القااوتاق علااى الدولااة العثماةيااة، وعماال رااس اللاار  الملكااس ال ااار كملااك   تعاايا القااوتاق، تعلااا 1593-1657صوجاادان شااميلةكس 73

 وعاش عدة سةوات رس تركيا. 1620صولةدا، ثا اشترك رس اللرب  د العثماةيين وُأسر عاا 
 23-22ر ،موسوعة الي ود والي ودية والص يوةية، المجلد الراكع ،المسيري 74
 22ق  رالساص رجع،  المالمسيري 75
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أسرها التتار، كما أن عمليات القتل نالت جميع الي ود سواء  دموا الةكالء أا ا، وأن كعض الي ود ةجا كلياتم 

 كاالتجاء إلى التتار الذين كاعوها عصيدا   76 .

 منافع أم مضار؟ 

 :سةقسا آثارها إلى رترتينلتى يتسةى لةا معررة أثر هذه اللقكة التار  ية 

 :(77)االنتفاضةأوال : ما قبل 

ُمةِّل ت الجماعات الي ودية لق إدارة  المؤسسات الم لكية مثل دار صك الةقود، مةاجا الملح، الجمارك،  .1

 جمع ال رائب، وذلك رس المقانعات الشردية من صولةدا.

 الةكالء.ت ادة التقارب صين الي ود والةكالء، ركان إذا نردت إلدى المدن الملكية الي ود اةتقلوا إلى مدن  .2

 ت ييق المدن الم لكية على أع اء الجماعات الي ودية. .3

لصل األرةداتور الي ودي على امتياتات كليث أصكلت السلنة المكاشرة شكم المنلقة صيده تساةده ري ا  .4

 دوة عسكر ة صولةدية.

ية القوات شيد الةكالء العديد من المدن الصغيرة  شتتل  ليعيش ري ا الي ود الملتتمين وأسرها تلت لما .5

الصولةدية، كما كان علي ا ها أةفس ا التدرب على لمل السالح، إ ارة إلى التواء المعاصد الي ودية التس 

أ ذت شكل دال  على كوات ت رج مة ا روهات المدارع والصةادق. وهةا تلول الي ود إلى مادة استيناةية 

 شكم دتالية.

                                                           
 146-145) فؤادأنراوص، مجرجم( بدروي، داا الجدل، ص 3، قص  الحضااة جديوراةت، ول واير ل، دت76

 313-304، ص موسوعة الي ود والي ودية والص يوةية، المجلد الراكع ،المسيري 77
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عةم أن أصكح كعض ي ود صولةدا وروسيا من ككار اللماية من تقلكات المجتمع اإلدناعس ،ليث ةت   .6

 تجار األ شاب واللصوب رس أوروكا.

اةعتال ي ود الر ف عن المراكت التلمودية رس المدن أدى إلى اكتساب ثقارة الفاللين السالريين والتشكع  .7

 كالفلكلور الر فس وكالتالس تربة  صكة لةشوء اللركات الميشلاةية. 

  1648-1569 عف رس ثماةين عاما  صين أعواا 13عات الي ودية إلى اتدياد عدد أع اء الجما .8

 كسصب الو ع النكقس المميت ل ذه الجماعات.

 .نترة الممتدة من ذلك الودت لتى اآلوةعةس ص ا الفثانيا: ما بعد االنتفاضة :

من صولةدا  كعد  ا جتءلرمان الي ود من د ول اإلمصرانور ة الروسية لتى ة اية القرن الثامن عشر،  .1

إلى روسيا، ليث وجدت روسيا الكثارة الكشر ة الي ودية التس تتلدث اليديشية وتؤمن كاللسيدية وتتاجر 

رس ال مور  مكروهين من السكان الملليين  إ ارة اكتفاء اادتصاد الروسس من  دمة الجماعات 

 الي ودية.

شتراك رس العمليات ااستيناةية القتالية د لت الجماعات الي ودية العصر اللديث ولدي ا القاصلية لال .2

 على اعتكار أن التجارة وااستينان والقتال جتء من تجربت ا رس الغرب.

تلولت المماليك الي ودية ااستيناةية شكم القتالية إلى مماليك استيناةية دتالية شكة تجار ة رس رلسنين  .3

لقتالية للمرتكة الثاةية، لية ا تتناصق الدولة  الدولة الص يوةية ، رإذا ما تراجعت الوظيفة العسكر ة ا

 . 78 الص يوةية مع ي ود األرةدا وتصكح دولة وظيفية تجار ة شكم دتالية  ةمط متكرر 

                                                           
 314-312ص الساصق  رجع،  المالمسيري أةظر  78
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تغير مسار هجرة أع اء الجماعات الي ودية من الكالد المت لفة رس شرق أوروكا إلى الكالد المتقدمة رس  .4

لى العالا الجديد، وذلك  على  لفية نردها من صولةدا ونرد الي ود السفارديا من شكم وسن ا وجرب ا وا 

 . 79 جت رة أيصر ا و ااهتتات السياسس و اادتصادي الذي تعرض لم الي ود رس صولةدا

كقيت ااةتفا ة عالقة رس األذهان وملفاورة راس وعاس الي اود األوروبياين الشارديين لتاى يومةاا هاذا. لكان  .5

 اان دين وا لتااى كاةتقاااا يشاامل الةااكالء الصولةااديين، صاال كعماال معاااد لااي  كاةتفا ااة رالليااة أو كثااورة م

للسامية ا مصرر لم موجم  د الي ود كي ود. وتفسر الصلارة " اإلسارائيلية "  تصاو ت الكعثاة األوكراةياة 

 . 80 رااااااااااااااس األمااااااااااااااا المتلاااااااااااااادة وسياسااااااااااااااات روساااااااااااااايا رااااااااااااااس الشاااااااااااااارق األوسااااااااااااااط كتااااااااااااااراث شااااااااااااااميلةكس

تكادل من  الل دصل لدث ااةتفا ة لولظ مما تا سرده أن الجماعات الي ودية لاولت توظيف وجودها 

كأةاام لاادث لل اصتوظيف اا مااا كعاادوكااذلك اللااال ري المةفعااة مااع الةااكالء الصولةااديين كمااا يتةاسااب مااع مصااالل ا،

ا للاااوا لااال مع اااا وكاااأن الي اااود أيةمااا  دون جيااارها واللعاااب علاااى وتااار معااااداة السااااميةموجااام للي اااود رقاااط 

 لصالل ا سواء كان وجودها رس رترة استقرار أو لروب.توظيف العوامل الملينة 

 
 

 

 

 

                                                           
 213ااسكةدر ة، مؤسسة دار ال الل، ر، 2  الي ود أةثروبولوجيا، ط1996لمدان، جمال 79
ركة المنصوعااااااات للتوت ااااااع شااااااصيااااااروت، ، 4عاااااااا  ر ااااااى سااااااليمان، متاااااارجا  ط 3000 الدياةااااااة الي وديااااااة وتااااااار خ الي ااااااود ونااااااأة 1997شااااااالاك، إساااااارائيل 80

 118-117،روالةشر
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 الوجود خالل الحكم النازي  :الفصل الثاني

 : التعاون 

أعنى هدف إدامة دولة "إسرائيلية" دارعا  دويا  للص ايةة للتعاون مع الةات ين، ليث استقصل كعض التعماء 

لللكا استقكاا جيدا  ةظرا  لمشاركت ا رأيم رس سمو الجة  ورس عدائم استيعاب الي ود.  الص ايةة وصول هتلر

تنرح ري ا صدء التعاون صين الص يوةية  1933ترجا هذا القصول من دصل الص ايةة كمذكرة أرسلت إلى هتلر عاا 

األلمان. وارق الةات ون على  والةات ة على أن يلاول الص ايةة ةقل الي ود إلى ال ارج مع مقانعة كل من يعادي

 : 81 ترليل الي ود إلى رلسنين وم اجمة الي ود الذين درروا الكقاء. ودد اتسا هذا التعاون كعدة صور

صين الةات ين  1933كلمة عصر ة تعةس الةقل " التراةسفير " وهس اتفادية ودعت عاا  معاهدة الهافارا : .1

والص ايةة تةر على أن يود  الي ودي الذي ير د ال جرة إلى رلسنين أموالم رس صةك ألماةيا ومن ثا 

ا من يقوا الصةك كشراء معدات تراعية وعسكر ة ليرسل ا إلى رلسنين كليث يسترد الم اجر الي ودي ثمة 

 1933الصةك رس رلسنين. كما تا أي ا  على  لفية ذلك ارتتاح  ط مكاشر صين هامصورغ وليفا عاا 

 . 82 1942وظل هذا ال ط يعمل لتى عاا 

لعصت دورا  هاما  تلت سلنة الةات ة رس تورير ررق من العمال : )جودنرات( المجالس اليهودية .2

 ا الي ود لتعصئة استمارات لول ممتلكات ا تم يدا  للملتل.وكاةت هذه المجال  ت ع دوائا لية ا إلي

 . 83 لالستيالء علي ا

                                                           
 67-66،ر، القاهرة، دار الشروق 3، طملاكمة الص يوةية ااسرائيلية  2002جارودي، روجيم  81
 130-129، صيروت، كالث للدراسات،ر1ط  ال ولوكوست لقيقت ا وااستغالل الص يوةس ل ا،2011الشقيفس، ةدى 82
 72ر ،محا م  الصهدوند  االسرا دند  ،جارودي83
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و وثق . المجال  لألوامر الةات ة كإكادة جتء من الجماعة الي ودية مقاصل إةقاذ جتء آ ر   عت هذه  .3

وكالرجا من ي وديتس  ،أةا ي ودي"  دالم ألد الفار ن من معسكرات ااعتقال الةاتي  األوشفيتت  ذلك ما

دين كعض القادة الي ود كأكشع أعمال اللرب. ر ذه الفئة من ال وةة علمت كما يلدث إل واة ا، رإةس أُ 

 .(84)لكة ا ر لوا شراء أروال ا كالصمت عما يجري "

 :ضحايا المحرقة " الهولوكوست " 

ارتكصوها، ليث أكادوا عددا  كصيرا  ية اللرق التس ديل أن الةات ين لمح ال ولوكوست على عينلق مصنل

من ي ود أوروكا  الل اللرب العالمية الثاةية عن نر ق لرد ا رس أرران الغات. ودد لمل إيمان هتلر 

العميق صتفوق العرق اآلري  الذكاء، الجمال، الشجاعة...الخ  على جعلم يعمل على إكادة األجةا  

ين يجاةين. و رى الي ود أن الملردة أودت كلياة ستة مالاأل رى، لتى أةم نال األلمان المعودين والم

ي ودي. صيةما تكشف اللقائق التس يستةد علي ا المؤر ون تشكيكا  رس هذا الردا  الل هذه اللرب التس 

مليون سوريتس كاستثةاء الجرلى والمشوهين والمعادين.  22مليون دتيل من صية ا  50الى 45 لفت 

ي األمر كس  ليستويفيسكس  أن عدد الي ود الذين ا تفوا من ألماةيا أثةاء لكا و رى عالا اإللصاء الي ود

 . 85 ألف وأن وصول الردا إلى ستة ماليين " أمر م جل " 500-350هتلر 

 استفادة أم إبادة؟

 تتل ر ةتائ  المرللة الساكقة على الدولة الص يوةية والتس ألقت كظالل ا على الودت اللا ر كما يلس:

 ل ا. األمر الذي تلقق ص يوةسلى رلسنين إلدامة كيان ل جرة إتشجيع ا .1

                                                           
 131، صال ولوكوست لقيقت ا وااستغالل الص يوةس ل ا ،شقيفسال84

 116-110ص الساصق  رجع،  المشقيفسال85
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 . 86 ةم أكثر شعوب األرض مظلوميةإظ ار الشعب الي ودي على أ .2

درعت اللكومة األلماةية تعوي ات للدولة الص يوةية عن  لايا " ال ولوكوست " كموجب عدة  .3

اتفادية، وا توجد   ديمة التعوي ات المدروعة رس كل 10اتفاديات، و صن الجدول ردا  

إلصائيات رسمية لول ديمة ملددة للتعوي ات إا أن اللكومة األلماةية ورس صيان مقت ب 

 . 87 مليار يورو 63ذكرت أن هذه التعوي ات ةاهتت  2010عاا 

 ( 10) رقم جدول
 2012اتفادية عاا  1992اتفادية عاا  1952اتفادية عاا  

 ةصف مليار يورو مليار يورو 3,6 مليار يورو 1,5 ديمة التعوي ات

 
مع درع معاشات ش ر ة لكل من يثصت تعر م للماللقة أو السجن أثةاء اللكا 

 الةاتي، إ ارة لتورير الرعاية الصلية للعجتة.

 

يةاير من كل  27أن يوا  2005أعلةت الجمعية العامة لألما المتلدة رس األول من ةورمصر عاا .4

ذكرى  لايا ال ولوكوست، كما و عت صرةام  للتوعية عاا هو يوا دولس سةوي إللياء 

 .  88 مو وعم " األما المتلدة والملردة "

                                                           
 117ص الساصق  رجع،  المشقيفسال86

 http://bit.ly/2lPMfnZم   28/2/2017، اسجرجعب بجاا     تعوي ات ألماةية جديدة للي ود2012الجت رة ةت ةورمصر/87
 /http://www.un.org/ar/holocaustremembranceموقع برنامج األمم المجحرة لنجوعد  بالهولو وسب عنى االنجرنب 88

http://bit.ly/2lPMfnZ
http://www.un.org/ar/holocaustremembrance/
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استثمار مصنلح الملردة وربنم كمعاداة السامية، رقد دعا الرئي  األمر كس أوكاما إلى "ملاربة  .5

 . 89 معاداة السامية والودوف رس وجم من يةكرون الملردة"

للدولة الص يوةية لتى ال ولوكوست" ترك إرثا  ةفعيا  استيناةيا  ماديا  معةويا  مصنلح و رى الكالث مما سصق أن 

من  دامة دولة  اصة ص التأييد المجتمع الدولس صإ  ود  الت ا صتوظيف ال ولوكوست هذه الللظة، رقد وجد الي

لكومة وةية للصتتات الدولة الص يالظةا أن لدث. ومن الةالية المادية اهذا الةلو التعانف   الل لشد

سماء جديدة ممن تت رروا من الملردة كلما اةت ت الفترة التمةية لكشورات أ المتكرر ظ اركاإل تمثلاالماةية 

 ومن الممكن ان ةش د رس المستقصل تجاوت ل ذا ااصتتات ليصل إلى تعويض األلفاد. اتفادية ما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 http://bit.ly/2m2zZmfمن  2017رصراير  26، التجديد العربس، استرجعت صتار خ أوكاما و ناب الملردة، اصر ل  2012الترو، ةواف  89
 

http://bit.ly/2m2zZmf
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 توظيف العامل األخالقيالباب الرابع : 

 تاريخ الربا اليهودي الفصــل األول :
ارتكط الي ود مةذ ظ ورها كم ن ولرف عدة، ومن أوائل هذه الم ن التراعة التس كاةت األكثر اةتشارا  صين 

الممالك الي ودية دصل السصس الكاصلس . ودد ُذكر الي ود ألول مرة على ألواح تل العمارةة على أة ا صدو ُرلَّل ا 

ةما يساهمون أي ا  كالتجارة من  الل ةقل الك ائع من مجتمع تراعس إلى آ ر، وذلك يقومون كالرعس رق ط وا 

كلكا وجودها رس رلسنين ذات المودع الجغرارس الواصل صين القارات الثالث. إا أن هذه المساهمة كاةت 

لتجارة كعد مةقوصة ولا تلسب لصالل ا كشكل كصير كسصب معار ة السكان األصليين الكةعاةيين . تنورت ا

ذلك عةد الي ود كاكتساص ا  صرات وعالدات ادتصادية متنورة من الكاصليين كعد السصس الكاصلس  ومن ثا صدء 

التعامل كالربا  صوصا  أة ا كاةوا يعيشون رس هذا المجتمع كغرباء. تعمقت التجارة واألعمال المالية رس ع د 

أصةائ ا ااستثمار رس التجارة إلى جاةب تلر ا القاةون اإلمصرانور ة الروماةية عةدما لرمت على الشيوخ و 

 .  90 الروماةس والمسيلس التعامل كالربا، رأصكح للي ود أهمية أكثر من ذي دصل

من الةالية الديةية كان الربا ملرما  رس الدياةة الي ودية تلر ما  عاما  وشامال ، ليث لرا على الي ودي أكل الربا 

 . 91 الي وديمن الي ودي وجير 

رض صربا، قلألجةصس ت ا تقرض أ اك صربا، ربا ر ة أو ربا شسء مما يقرض صربا.جاء رس الع د القديا ليث  

 .  92  ولكن أل يك ا تقرض صربا

                                                           
 115-112ر، 1الص يوةية الجتءاأليديولوجية ، المسيري أةظر  90
 32، عمان، دار الفردان للةشر، ر1ط تلر ا الربا رس ااسالا والدياةتين الي ودية و المسيلية،  2004العت تي، ملمد رامت   91
 http://bit.ly/2lAoek0من 1/3/2017، استرجعت صتار خاألةكا تكال هيماةوت، موقع 19،20، األية23سفر التثةية92

http://bit.ly/2lAoek0


 قسم الدراسات واألحباث –كادميية دراسات الالجئني أ

 

 

51 

 

الثاصت تار  يا  إجما  الي ود على أكل الربا من كع  ا كعد عودت ا من األسر، ليث صلغ سعر رس لين أن 

 . 93 رس الش ر% 1الفائدة ريما صية ا 

لين استقر الي ود رس أرض كةعان مارسوا التجارة و أعمال المصارف والتعامل كالرشوة والقرض كفائدة، ليث  

كاةوا يقر ون أصةاء جلدت ا صربا رالش ثا يستولون على أرا ي ا سدادا  لديوة ا، تكدست صذلك ثروات كصيرة 

إلى المعصد واستلال صذلك المعصد إلى "صةك" ي ودي للفظ  لتى لا يعد كاستناعت ا لمايت ا رس صيوت ا رةقلوها

 .  94 الودائع

استناعوا اللصول على المةفعة من  الل الربا  لرمةم رجا  لل روج من  صإيجادهايت ح لةا أن الي ود  و

 وجودها كوسيط ربوي تجاري .

كعد سقوط اإلمصرانور ة الروماةية أصكلت التجارة الدولية شكم ملتكرة من دصل الي ود  صوصا  أة ا كاةوا للقة 

الوصل صين العالا المسيلس واإلسالمس وبين أوروكا وآسيا. استمرت هذه اللال لفترة نو لة لكة ا تراجعت مع 

س على  نوط التجارة. ومع صداية القرن الثاةس عشر صداية اللروب الصليصية وااستيالء على صيت المقد  وكالتال

اةت ى اللكر الي ودي على التجارة الدولية وادتصرت على التجارة المللية. وةظرا  ألن القرةين الثاةس عشر 

والثالث عشر هما درةا اللروب الصليصية وبةاء الكاتدرائيات رإن اللاجة للسيولة المالية درعت الي ود إلى تلو ل 

ت ا إلى مال سائل من  الل مكادلة الةقد ثا اإلدراض كالربا. وكاةت الدول التس تر د إةعاش تجارت ا تشجع مد را

الي ود على ااستينان ري ا، وهذا ا يعةس عدا كراهية الجماهير للمراصس  صوصا  عةدما اةتقل الربا صين أوساط 

                                                           
 1/3/2017 ، اسااااترجعت صتااااار خ23  ةظر ااااات الفائاااادة الربا  رااااس الفكاااار اادتصااااادي، مجلااااة المساااالا المعاصاااار العدد1980-وهكااااة، ملمااااود عااااارف أيلول93

  http://bit.ly/2lVn0Cpمن
 الي ودية والي ود"كلث رس دياةة الي ود وتار   ا وةظاام ا ااجتمااعس واادتصاادي،القاهرة، دار الة  اة مصار للنكاعاة 1981وارس، علس عصد الوالد أةظر 94

 والةشر.

http://bit.ly/2lVn0Cp


 قسم الدراسات واألحباث –كادميية دراسات الالجئني أ

 

 

52 

 

 ايدرعو  واامالت التجار ة، صل إن كعض الي ود كاةالمسيليين. مةح كعض الملوك الي ود ملكية  اصة لتشجيع التع

للملك المال ةظير لماية لقود ا الديةية واادتصادية، و كاةوا يتد لون ألياةا  لصالح الجماعات الي ودية. ودد 

ةشأت صين الي ود والكالط عالدة  اصة صين القرةين الساد  عشر والثامن عشر تمثلت رس تةظيا شؤون الملك 

إلشراف على دار صك الةقود وجمع ال رائب، وكالتالس أصكح الي ود  ارج اللدود القاةوةية واأل الدية المالية كا

 . 95 مما سمح ل ا التمتع كلر ة اللركة

ومن جواةب مساهمة المراصين الي ود رس اللفاظ على ديمومة المجتمع الي ودي، تةظيم ا وتمو ل ا للشككات  

والتس كاةت م مت ا استقكال الي ود المتسللين الذين نردوا ةتيجة لركات  ال فية رس جميع المدن األوروبية

العصيان التس داموا ص ا رس الدول األوروبية، وكالتالس عمدت هذه الشككات على دعا هؤاء الي ود للعمل عن 

 .  96 نر ق إةشاء ةظاا السوق السوداء رس كل صلد أوروبس

عن الم ن المةتجة شيئا  رشيئا  مع ةمو النكقة التجار ة المللية كليث لا   أن الي ود ُأكعدوا 1991و رى كيستلر 

 . 97 يصق لدي ا  يار سوى إدراض المال مقاصل الربح

ويعك  األدب اإلةجليتي ش صية المراصس الي ودي رس عدة أعمال كما رس مسرلية شكسصير "تاجر الصةددية" ، و 

ظ"، ورواية كصلةغ " صت روق سنح الماء"، ومسرلية جورج جراةفيل رواية داةييل ديفو "روكساةا السيدة سيئة الل

 . 98 "ي ودي الصةددية" ، ومسرلية مارلو "ي ودي مالنا"

                                                           
 23-16ص، 1األيديولوجية الص يوةية الجتء ،المسيري 95

 68، ر، دار الةفائ 1مترجا ، ط سعيد جتائرلس، الجار على ردعة الشنرة     1970كار، وليا جار  96
 159، صالقصيلة الثالثة عشر و  ود اليوا ،كيستلر97

 2/3/2017لكتروةيااااااااااااااااااااااااااة، اسااااااااااااااااااااااااااترجعت صتااااااااااااااااااااااااااار خ  ألفاااااااااااااااااااااااااااد شااااااااااااااااااااااااااايلوك، صااااااااااااااااااااااااااليفة الصيااااااااااااااااااااااااااان اا2016رشاااااااااااااااااااااااااااد ةورمصر أصااااااااااااااااااااااااااوداود،98
 http://www.albayan.ae/opinions/articles/2016-11-25-1.2775636من

http://www.albayan.ae/opinions/articles/2016-11-25-1.2775636
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 عائلة روتشيلد و الصهيونية:الفصل الثاني

 :البداية

ا وعلق روق دكاةم وبيتم درعا  1750ارتتح الصائغ الي ودي آمشل موسى كاور ملال  للصرارة رس ألماةيا عاا 

  على م ةة الصياجة والربا وأورثم 1812-1743ألمرا  لمل اسا " روتشيلد". درَّب هذا الصائغ اصةم مائير 

أركاره وعقائده من أجل تلقيق للا تلو ل رلسنين لونن دومس للي ود. تفوق مائير رس عملم رس مصرف 

م اعفة رأ  مال األب الذي تركم أوبة ايمر ليصكح ريما كعد شر كا  رس المصرف. وكعد أن امتلك كل األدوات ل

كعد وراتم، درر التفرغ لمؤسستم الربوية وتلو ل ا إلى إمصرانور ة مت ذا  اسما  جديدا  لم ولعائلتم وهةا ظ رت عائلة 

روتشيلد. ةمت ثروة مائير سر عا  واستنا  تونيد عالدتم كفردر ك الثاةس و أصكح ألصةائم وبةاتم من كعده ةفوذا  

.اجتمع مائير روتشيلد أثةاء لياتم كككار المراصين الي ود رس ألماةيا و تعماء  99 ة وادتصادية كصيرةومةاصب سياسي

الص يوةية لتتركت اجتماعات ا على دراسة م نط تأسي  مملكة ص يون العالمية و إ  ا  العالا تلت ملك 

 . 100 من ةسل داود، عررت هذه الم ننات كما يسمى" صروتوكوات لكماء ص يون "

 روتشيلد والوطن القومي :

لا تكن عائلة روتشيلد مقتةعة كمسألة الونن القومس للي ود على يد هرتتل  ورا  من أن يؤدي ذلك إلى التأثير 

 على أو اع ا وامتياتات ا رس الكالد التس يعيشون ري ا. لكنَّ هذا التوجم تغيَّر كعد أن تصين ل ا الفوائد التس 

 . 101  ودسيلصل علي ا األثر اء الي

                                                           
 14-11،ر، دمشق، دار الكتاب العربس2، طآل روتشيلد  2014كامل، مجدي  أةظر  99

 35ص الساصق  رجع،  المكامل100
، المجلا  74  مشار ع ااستينان الي ودي مةذ دياا الثورة الفرةسية لتى ة اية اللارب العالمياة األولاى، الكو ات، عاالا المعرراة1984ملمود، أمين عصد   101

 108للثقارة والفةون واألداب، رالونةس 
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رر ت ااةدماج رظ رت  التسكصيرة من الي ود إلى جرب أوروكا و  جرة أعداد كما أن هةاك أسكاب أ رى، ك 

ر التقر ر الة ائس لمؤتمرات الدول ااستعمار ة الكصرى " كاتمان " و ظ و  على أثرها عدة مشاكل تجاه الي ود.

ور ثا  للل ارة اللديثة الغربية  وكالتالس اصد من تر  والذي يدعو لجعل مةنقة الشرق األوسط وشمال إرر قيا 

ةتيجة لما سصق تصةت عائلة روتشيلد مسألة الونن  جسا جر ب رس المةنقة يفصل ما عن كع  ما الكعض.

 . 102 القومس للي ود رس رلسنين على أةم لل مثالس لمشاكل ي ود أوروكا

عددة تمثلت صت ديد هرتتل آلل روتشيلد، ومقانعة إلدى العالدة صين آل روتشيلد و هرتتل كمرالل ةفور متمرت 

 ، وأي ا  م اجمة المستعمرات التس شيدها آل روتشيلد ونر قة العمل ص ا، كما 1895المؤتمرات آلل روتشيلد 

 .  103  1901ررض أدموةد روتشيلد استقكال هرتتل رس اةجلترا عاا

رس الة اية من تالدس المصالح وتقانع  ولكن م ما صلغ شكل هذا ال الف ر و  الف صوري لا يمةع

 األيديولوجيات لتقديا الدعا المادي ل جرة الي ود إلى رلسنين و إدامة مستونةات ري ا.

ا آل روتشيلد عر ا  للسلنان عصد اللميد الثاةس تمثل صتع د أثر اء الي ود صدرع ديون الدولة  1902رس عاا  دد 

مليون ليرة ذهصية ل ت ةة الدولة العثماةية، إا أن  35درض كقيمة  العثماةية وبةاء أسنول للمايت ا وتقديا

 . 104 السلنان العثماةس ررض العرض

رس رسالة وج  ا إلى ميير روتشيلد أن يقوا كشراء رلسنين من ملمد علس إلدامة  1836ادترح ران كاليشر عاا 

مستونةات لي ود شرق أوروكا الم اجر ن، كما دعى موسى ه  إلةشاء  جمعية استينان ي ودية  م مت ا جمع 

                                                           
 79ر آل روتشيلد، كامل،102
 463-412رجا ، صيروت، المؤسسة العربية للدراسات والةشر، هلدا شعكان صايغ، متر    يوميات هرتتل1968هرتتل، ثيودور 103
 117، رآل روتشيلد، كامل104
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ى األشراف على هذه الجمعية ة كة من األموال لصةاء مستونةات وتةظيا جلب الي ود إلى رلسنين، على أن يتول

 . 105 أثر اء الي ود من صية ا روتشيلد

 لى اللورد ليوةيلوج م كاسا اللكومة الصر ناةية إ مكتوكا   تصر لا  وت ر  ارجية صر ناةيا صلفور أصدر أرثر 

كان  .التصر ح كاسا وعد صلفور عرف ، وددب الي ودي رس رلسنين"يتع د ريم صإةشاء "ونن دومس للشع روتشيلد

ول ررو  اةجلترا وتعيا نائفة الي ود هةاك، مما جعل "لاييا وايتمان " و  مسئ  1868-1937 ليوةيل روتشيلد

 . 106 "ةالومسوكولوف" يتقربون إليم إلدةاعم كالسعس لدى لكومة صر ناةيا لصةاء ونن دومس للي ود رس رلسنين

كعد   و  رلسنين لسلنة ااةتداب الصر ناةس نلب المراصون العالميون من اللكومة الصر ناةية تعيين لجةة  

 . 107 ص يوةية رس رلسنين وتعيين مةدوبي ا السياسيين أع اء ل ا ومن صية ا جيم  روتشيلد

 .  108 من أدموةد روتشيلد أمةت السلنات ااستعمار ة الصر ناةية رس رلسنين لركة هجرة الي ود صدعا مالس كما 

  من كاروةات آل روتشيلد الذي تولى مشار ع ااستينان الي ودية رس 1868-1792ويعتصر أدموةد روتشيلد 

رلسنين أوا ر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشر ن، وكان يلقب كاسا " أصو السكان الي ود رس أرض 

جةيم إسترليةس، ورس  1,600,000لوالس  1899-1883رلسنين ". وصل إةفادم على المستونةين صين أعواا 

اشترى دنعة أرض رس رلسنين سماها كاسا والدتم. كما أس  عدة صةاعات للمستونةين مة ا  1883عاا 

صةاعة التجاج، ت ت الت تون، تأسي  منالن رس ليفا، الماللات رس عتليت، إ ارة إلى صةاعة الةصيذ. ورس 

ستينان الي ودي وددا ل ا مةلة تقدر كأربعة ماليين لول إدارة مشار عم رس رلسنين إلى جمعية اا 1899عاا 
                                                           

 64-54ر، مشار ع ااستينان الي ودي مةذ دياا الثورة الفرةسية لتى ة اية اللرب العالمية األولى ،ملمود105
 80ر،  آل روتشيلد ،كامل106
 193الساصق  ر رجع،  المكار107
 185ر،  آل روتشيلد ،كامل108
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هيئة ك رباء رلسنين و جمعية ااستينان الي ودي رس رلسنين التس ترأ   1921ررةك. كما أس  رس عاا 

مستونةة رس جميع أةلاء رلسنين ليث وصل لجا  30. ودد ُأةشأ ت 1924إدارت ا اصةم جيم  رس عاا 

ا أدموةد أي ا  دعم1900مليون ررةك ذهصس كعد عاا  7 لوالسالمشار ع اإلةفاق على هذه  للمدار   ا  مالي ا  . ددَّ

الص يوةية رس المستونةات كما ددا معوةة مالية للاييا وايتمان إلةشاء الجامعة العصر ة رس القد ، ودعا مالس 

 . 109 لمشار ع أ رى أهم ا مصةى الكةيست رس القد  الذي اتال دائا لتى اليوا 

ودد اعتمد المتارعون الي ود كذلك على الدعا المالس المقدا من أدموةد روتشيلد رس تأسي  اإلتلاد الي ودي  

كاستئجار أرا س در ة ياتور  1886، ليث دامت االياة  عاا 1860العالمس االياة   رس رلسنين عاا 

رلسنين  مدرسة مكفيم يسرائيل  عاا. كما أديمت أول مدرسة تراعية للي ود رس 99القر كة من ليفا لمدة 

 .  110  1870التراعية  رس عاا 

 المستونةات كأسماء كعض أرراد عائلة روتشيلد كمستونةة "ت روب يعقوب" و "متكيرت سميت كعض

 . 111 "كاتيم

دور هذه س" عرراةا  من الدولة الص يوةية صشيكل "اإلسرائيل 500صورة أدموةد روتشيلد على وردة ال كما تعتصر

العائلة رس لركة تونين الي ود على أرض رلسنين. وأصلغ ما يمكةةا ةقلم رس هذا الجاةب هو المثل "اإلسرائيلس" 

 . 112 الذي يقول   للسياسة لاييا وايتمان وللتمو ل روتشيلد 

                                                           
 83-82ص الساصق  رجع،  المكامل109

 47ص، مشار ع ااستينان الي ودي مةذ دياا الثورة الفرةسية لتى ة اية اللرب العالمية األولى ،ملمود110

 185ص  الساصق رجع ،  المملمود111

 110-197ص ،آل روتشيلد ،كامل112
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اا تالف الجغرارس نصيعة رجا  التا والترارسكان كشكل ملربا لجماعات الي ودية امت ان اأن الكالث  و رى 

أةشاء و دورا  رعاا  رس دعا  لعصواوجودها. كما أة ا ولدت رؤو  أموال   مة تمثلت رس أش ار كعية ا ل

 المستونةات ك نوة أولى على نر ق أدامة الدولة الص يوةية.
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 والتوصيات الخاتمة

 النتائج:

 :التوظيف الديني

 كالعقود األولى لتأسي  الدولة الص يوةية.مؤسسات الدولة مقارةة تتايد ةفوذ التيار الديةس رس  .1

 م ما تعاظا التيار الديةس على المستوى السياسس رإةم لن يصل لمستوى ت ميش التيار العلماةس . .2

دا ل  إماالصرا  صين التيار ن الديةس والعلماةس ُوجد  لتلقيق تواتن سياسس امتصار ال الرات اللادة  .3

 دا ل العلماةيين أةفس ا.  والتيارات الديةية أ

لركة التةور وكالتالس سيظل هذا  صراعا لديثا صل يعود إلى رترة ةشوءالصرا  العلماةس الديةس لي   .4

 الصرا  ملارظا  على شكلم العاا، كمسمى دولة ديةية الُلب علماةية القشور.

ديولوجيم الديةية على ركر ارتفا  ةسكة المتديةين الي ود  من المؤسسة العسكر ة يعك  مدى سينرة ااي .5

 هذه المؤسسة وهذا يةذر كلرب ديةية مع أعدائ ا رس الدا ل و ال ارج رس المستقصل.

 : السياق التاريخي

  اةتفا ة شميلةكس واإلكادة  اللربين صادر ودوائا موثقة لل لايا رس كالاستغالل عدا وجود م .1

 .وترك الكاب مفتولا  أماا ت و ل عدد ال لايا الةات ة  

كادة اةتفا ة شميلةكس واإل  اللربين  كالتوظيف الي ود لفكرة أة ا الشعب المظلوا وتلو ل ا رس  .2

 على أة ا هدف ولي  نرف.الةات ة  

 است داا مصنلح معاداة السامية لكل من ي الف الي ود أو يشكك رس معتقدات ا. .3
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وربن ما كالتار خ كجتء من الظلا  ااستغالل السياسس لللربين " ميراث شميلةكس " و"اإلكادة الةات ة" .4

 و اإلكادة المتكررة للشعب الي ودي.

 ةشر مصنلح ال ولوكوست واستغاللم معةويا  وماديا  واستيناةيا . .5

رفس األولى استونةوا كجماعات وظيفية ورس  ،الفترتين المةفعة العامة للوجود الي ودي رستناصق  .6

 دولة وظيفية . سسوا ة أالثاةي

 :األخالقيالعامل 

رترات تعادب عصور و  من رجاالكتصدل ولا تم ةة المراصس كان ا تيار ا  مةذ األتل رس الي ود  عمل .1

 .ري ا الجماعات الي ودية  الر اء السياسس والمادي التس عاشت

المجتمع الم يف مما  لق  سمح الةموذج الربوي للجماعات الي ودية كالةفوذ  من ملوك وأمراء .2

 من أجواء المةفعة المتكادلة  صوصا  على الجماعات الي ودية من ةالية العتلة وااستمرار ة. اةوع

 يعد أسانين الربا الي ودي والدا  من أها عةاصر إةشاء الدولة الص يوةية. .3

رس دياا الكيان الص يوةس ، إا اةم ا  كان العامل الوليدا يمكن القول كأن العامل اادتصادي  .4

 الفعالية الكصيرة التس داا ص ا هذا العامل. يمكن إجفال
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 يوصس الكالث كما يلس : التوصيات:

 .توظيف ركرة السامية رس ال ناب العربس واإلسالمس وتوجي  ا كشكل  ار للدول الغربية .1

 وأهدار ا . رهاا نأكمةادشة المشار ع الص يوةية و التوعية  ص دف نالق مودع إلكتروةسأ .2

ةلاء العالا يعرض مجسمات وصور توثق المجاتر الص يوةية مةذ أةشاء معرض متجول رس إ .3

كما كلما ارتكب الكيان جرائا جديدة مع مقارةت ا ري ا ما يعرض  و تجددتأسي  الكيان الص يوةس 

 .ارتكب كلق الي ود

 رس المجتمعات اإلسالمية. لية لللد من تغلغل الصةوك الربويةإيجاد للول مةاسكة وعم .4
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view/-studies.org/ar/daily/mukhtarat135674 

مجلاااااة الدراساااااات   المتاااااديةون والعلمااااااةيون راااااس "اسااااارائيل" جااااادل الولااااادة والصااااارا ، 1997عاياااااد،  الاااااد  .4

 http://www.palestine-، اساااااترجعت مااااان114  صااااافلة 30  العااااادد  8الفلسااااانيةية، المجلاااااد 

act/studies.org/ar/mdf/abstr34638 

http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/203736
http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/203736
http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/37809
http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/37809
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135674
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135674
http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/135674
http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/34638
http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/34638
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فارض اللال ساتيناةية و توجام لاسرائيل ي ودية يميةية إمل ر تةفيذي ةلو ترسيخ   2016جاةا، هةيدة   .5

 http://bit.ly/ 2m9iiCr، استرجعت من 13، صفلة ستراتيجستقر ر مدار اإللادي، األ

 إلااى الصاا يوةيةل ااور الاادين رااس اللاارب علااى جااتة:من تاادين  ول األ، كاااةون 2014مصاانفى، م ةااد   .6

المركاات العربااس للدراسااات   ،3 ملااف ردااا 2014ساارائيلية علااى جااتة تاادين الصاارا ، دااراءات رااس اللاارب اإل

 http://bit.ly/ 2lan6U3،استرجعت منااجتماعية التنصيقية

  ةفااااااوذ االااااااتاب الديةيااااااة رااااااس إساااااارائيل ساااااايظل دويااااااا، م تااااااارات ماااااان الصاااااالف 2011هاااااااصر، ايتااااااان  .7

 ،اسااااااااااااترجعت ماااااااااااان  21-12-2011  لروةااااااااااااوتأةشاااااااااااارت رااااااااااااس يااااااااااااديعوت   ، 1317العصر ة العاااااااااااادد

view/-org/ar/daily/mukhtaratstudies.-http://www.palestine135727 

، مجلاااااة المساااااالا ةظر ااااااات الفائااااادة الربا  راااااس الفكاااااار اادتصاااااادي  1980-وهكاااااة، ملماااااود عاااااارف أيلول .8

 http://bit.ly/ 2lVn0Cpمن 1/3/2017استرجعت صتار خ،  23المعاصر العدد
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 لكترونية :المواقع اال 
كقةااااااااااااااااااة، مودااااااااااااااااااع صرةااااااااااااااااااام  األمااااااااااااااااااا المتلاااااااااااااااااادة للتوعيااااااااااااااااااة كال ولوكوساااااااااااااااااات علااااااااااااااااااى ااةترةاااااااااااااااااات  .1

http://www.un.org/ar/holocaustremembrance/ 

الفلساانيةس مدار المركاات ،مسااارات متغياارة للعلمةااة وااسااتقناب لاادى ي ااود إساارائيل  2004كقةة، ديساامصر/ .2

  https://goo.gl/hZFsU0، من22/2/2017للدراسات اإلسرائيلية، استرجعت صتار خ 

، اساااااااترجعت علمااااااااء أثاااااااار يتسااااااااءلون عااااااان لقيقاااااااة إسااااااارائيل  2017-التميماااااااس، عااااااات الدين ساااااااصتمصر .3

 http://bit.ly/2mmmTgI،استرجعت من 22/2/2017صتار خ

، اسااترجعت صتااار خ أةكاااء عاان دصااف إساارائيل م تةااا للسااالح داارب دمشااق  2017/الجت اارة ةاات  رصراياار .4

 http://bit.ly/2ordI05من  20/4/2017

ماااان  28/2/2017، اسااااترجعت صتااااار خ تعوي ااااات ألماةيااااة جدياااادة للي ااااود  2012الجت اااارة ةاااات ةورمصر/ .5

http://bit.ly/2lPMfnZ 

، صااااااليفة الصياااااااان اإللكتروةيااااااة، اسااااااترجعت صتاااااااار خ ألفااااااااد شااااااايلوك  2016داود، رشاااااااد ةورمصر، أصااااااو .6

-http://www.albayan.ae/opinions/articles/2016-11-25ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان  2/3/2017

1.2775636 
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، استرجعت صتار خ استنال : موانةو إسرائيل ها أكثر علماةية وليصرالية  2014دكم،عامر سصتمصر/ .7

  http://bit.ly/2mmwXX8،من22/2/2017

رصراياار  26، التجديااد العربااس، اسااترجعت صتااار خ أوكامااا و ناااب الملردااة، اصر اال  2012الااترو، ةااواف   .8

 http://bit.ly/2m2zZmfمن  2017

، مدار المركت الفلسنيةس ربع اللر ديا رس إسرائيل يعيشون رس السر لياة علماةية  2014اير/ اهر ية .9

 http://bit.ly/ 2mjVjk1للدراسات اإلسرائيلية، استرجعت

، اساترجعت الجايش اإلسارائيلس ية اار.. هاروب و اعف واةتلاار 2016، ةاور الادين اصر ل/ةدالل .10

 http://islamonline.net/16465من  22/2/2017صتار خ
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