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 إسرائيل بني الدين و العلمانية
 دراسة في البعد الديني للنظام السياسي اإلسرائيلي المعاصر

 ) القدس نموذجًا (

 
 
 
 
 

      -:لـالمدخ
إن هدف الصهٌونٌة العالمٌة، هو إقامة دولة دٌنٌة داودٌة سليٌمانٌة  ووووقاايٌلة ، تاوٌلة مسلو،د  ،       

دس الوً حسب الوفسٌاات الويمودٌلة ، هلً قاتلد  االنيلإلس لالسلوٌإل  ، من وواشيٌم / الق(1)وحكم العالم 
تيى العالم ، وإقامة الحكومة العالمٌة ، ووعد دولة إساائٌل النموذج الصهٌونً المصغا لهلذ  الحكوملة ، 
لذلك وحفزت الصهٌونٌة فلً ونفٌلذ مخييهلا الحقٌقلً ، وهلو إقاملة الدوللة الدٌنٌلة الٌهودٌلة فلوس ا ا  

م ، اغللم وسللواها ،العيمانٌللة والدٌمقاايٌللة واليٌ،االٌللة ومللا ٌشللوس مللن 1441فللً فيسلليٌن تللام  المقدسللة
 . (2)معانٌها ، وهً شعااات ماسونٌة )سن،دلها تندما نقٌم مميكونا ( 

ـل يٌلوقاايً  ٌيعلب اللدٌن وو ال،علد اللدٌنً   إن النظام السٌاسً االساائٌيً المعاصا ، نظام دٌنلً         
فً صنع قااا  السٌاسً الوينً وا قيٌمً العالمً ، ولكلً نعلً خيفٌلات هلذا ال،علد اللدٌنً ،  دوااً مهماً 

ال،د لنا من إسوحضاا حقائس دٌنٌة ووأاٌخٌة تن ذلك المواوث المقدس فً ويك ال،قلا  الم،ااكلة ووا  
اللذات ملع الاساالت ومهدها ،  ن الٌهلود حسلموا صلااتهم القلدٌم والحلدٌث ملع ا خلاٌن  )الكفلاا(  و،

ـلل  وللأاٌخً  ،  وون القلدس ومللا حولهللا سلوكون مٌللداناً لهللذا الصللاا  ،  االسلإلم ، تيللى ونللع صلاا  دٌنللً
الوللً حسللب وصللواهم  (3)حٌللث سوشللهد واضللها حا،للاً كونٌللة اييقللوا تيٌهللا إسللم معاكللة ) هام للدون( 

 الووااوً ، هً ،داٌة الخإلص المسٌحانً .
انً ومكلانً ، وملا ال،علد الزملانً فلأنهم ٌلدتون ان اللدخول الفعيلً إن ليصاا  القادم ،عدٌن ، زم         

نللع سللٌكون فللً ا ا  الوسللي وال،قعللة أفٌللع سللٌكون مللع ،للداٌات ا لفٌللة الياليللة ، وومللا ال،عللد المكللانً ، ف
 (4)الم،ااكة تيى وا  الشام وما حولها من مصا والح از والعااس الوً وسموها وا  المٌعاد .

سٌاسلً االسلاائٌيً المعاصلا ، ال ٌعلانً ملن إشلكالٌة العإلقلة ،لٌن اللدٌن والسٌاسللة ، إن الخيلاب ال      
الن السٌاسة فً وصواهم هً إموداد ليدٌن والوفسٌاات الويمودٌة ، والدلٌل تيى ذلك هو المد الدٌنً  فلً 
ذي الم ومع والدولة وال ٌش ، حوى وصل،حت ظلاها  ٌصلعب و اهيهلا ، ووخلذ ٌهلدد نظلامهم العيملانً الل

ٌحاصللون تيللى الظهللوا وو الوظللاها ،للع ومللام الم ومللع الللدولً ،  ،ٌنمللا الواقللع السٌاسللً ٌ كللد ون الللدٌن 
  (5)ٌشكل  وها هذا النظام ، وما ا ،علاد ا خلاف فهلً وا،علة للع . إن ونلامً دوا ا صلولٌة الصلهٌونٌة 

، تقٌللد  وفكلااً ونظامللاً ،  فلً الم وملع االسللاائٌيً ، ٌ سلد هلذ  الحقٌقللة كونهلا دولللة دٌنٌلة ـ يٌوقاايٌلة
 وٌمكن مإلحظة ذلك من خإلل :

الوللً هللً الما عٌللة الدٌنٌللة العيٌللا ليٌهللود ، تيللى الم سسللات السٌاسللٌة  (6)ـلل   هٌمنللة داا الحاخامٌللة     
 حكومًة و،الماناً واحزا،ا .

نٌم ) كويلة ـ  ظهوا وحزاب و ماتات دٌنٌة ذات النهج ا صولً المومييلة فلً : المفلدال ، غلوش إملو    
االٌمان ( ، كاخ وغٌاها ووزاٌد وايٌاهلا الم،اشلا تيلى تميٌلة صلنع القلااا ، ووحولل مناصلب ومقاتلد ، 

 (1)م  2222وقللد وظهللات حمللى سللنة  (7)ولللدٌها  ماتللات ضللغي فللً الم ومللع والحكومللة والكنٌسللت 
ا ،لإل خيفٌلات ، وملن ا ،عاد والمشاتا الدٌنٌة والاوحٌة الوً وق،ع خيلف السٌاسلات الولً ٌظلن النلاس ونهل

المووقلع إزدٌلاد دا لة الوضلو  فلً الي،ٌعلة والا ٌلة الدٌنٌلة ، كيملا ووغيلت تقلااب السلاتة اللى داخللل 
  (4)ا لفٌة اليالية 

هنللاك مسللألة  للد حساسللة ، ٌن،غللً االشللاا  الٌهللا وهللً ان وغيللب سٌاسللٌٌهم ومفكللاٌهم و،للاحيٌهم         
ٌة اودٌنٌلة ٌسلوخدمون ال،علد الولااٌخً ،لدال ملن ال،علد اللدٌنً فلً و،اخوإلف انوما اوهم االٌدٌولو ٌة تيمان

الكيٌا من دااساوهم و،حويهم و،خاصلة االكادٌمٌلة ، مملا ٌوقلع الكيٌلا فلً فهلم خلايم وقاصلا مفلاد  ان 
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ال،عد الوااٌخً غٌا ال،عد الدٌنً اال ان الحقٌقة غٌا ذلك ، الن اٌة قاا   وحيٌيٌة واقعٌة ليفكا الصلهٌونً 
ن ال،عد الوااٌخً ٌسوخدم من ق،لل هل ال  ماادفلاً  لي،علد اللدٌنً فلالحس الولااٌخً هلو حلس دٌنلً ،  وظها ا

 . (12)والوا ب الوااٌخً هو وا ب دٌنً 
ومع دخول العالم ،لداٌات االلفٌلة الياليلة ، ،لدات الصلهٌونٌة حميلة واسلعة لوهٌلٌج المشلاتا الدٌنٌلة         

وهٌئلة اذهلانهم فكاٌلا وتقائلدٌا ونفسلٌا ً ، ،وقلو  احلداث ك،لاف  ، ،لٌن الٌهلود والمل منٌن ،هلم ملن خلإلل 
ماو،ية ،حيول ولفٌة  دٌد  ، الوً وعنى لهم ، االقوااب من الٌوم السا،ع ،  وهو الٌوم االخٌا فلً الولااٌ  
الٌهودي ،  وهو تصا ميم ،اللدالالت الدٌنٌلة واالخاوٌلة الولً سلوووج فلً معوقلدهم ،مقلدم يخلا االن،ٌلا  

وإخا لً   وٌعودون الى فيسيٌن ، اا  الاب الموتلود  ) وّانملً  (11)د، وهو المسٌح المنوظا  الٌهو
ٌا،نت صهٌون  نً ها ونذا يوً ووسلكن فلً وسليك ، واللاب ٌ،علث نصلٌ،ع فلً االا  المقدسلة وٌيلأا 

 ان ازاً ليحقٌن معا ً، الحس الوااٌخً والحس الدٌنً .  (12)لنفسع اواشيٌم ( 
دااسلونا هلذ  تيللى القلدس نموذ لاً كونهلا نقيلة الماكللز و،ل ا  االهوملام فلً العدٌلد مللن  سلناكز فلً     

القضاٌا الدٌنٌة ،  وما ٌواولب تيٌهلا ملن نشلايات سٌاسلٌة واقوصلادٌة وتسلكاٌة ، وفٌهلا وووضلح معلالم 
الصلول ال،عد الدٌنً ومدف االوفاس ،ٌن اللدٌنٌٌن والعيملانٌٌن حولهلا ، نهلم ٌنييقلون ملن نفلس اليوا،لت وا

العقٌدٌة والاوحٌة والوااٌخٌة ، وان اخوإلفهم هو فً الوحيٌل والا ٌة والوو ع   . وم وقسلٌم الدااسلة اللى 
 محاوا اا،عة وهً  :

 اوال    :   الحاكة الصهٌونٌة ،ٌن الدٌن والعيمانٌة 
 يانٌا   :   القدس فً الوصوا الإلهووً الٌهودي 

 االساائٌيً المعاصا  ياليا    :  القدس فً الخياب السٌاسً
 اا،عا  :   االسونوا ات  

 

 : الحركة الصهيونية بين الدين والعممانية ولا أ
هناك اخوإلف ،لٌن ال،لاحيٌن حلول موقلف الحاكلة ملن اللدٌن فملنهم ملن ٌلاف انهلا تيمانٌلة واخلاٌن انهلا 

اللدٌن تيٌنلا دااسلة دٌنٌة و،ٌنهما ااي يالث ٌاف انها دٌنٌة سٌاسٌة ولغا  و يٌت موقفهلا الحق،قلً ملن 
 فكا م سسها هاوزل  الذي إنعكس ،وضو   تيى الحاكة فكااً ووهدافاً وونظٌماً .

ٌعد هاوزل االب الاوحً والائٌس الفعيً ليحاكلة وم وماهلا االول اال انلع للٌس اول ملن دتلا اللى      
ن ٌيللف افكللاا  فقللد سلل،قع تللدد غٌللا قيٌللل مللن المفكللاٌن ان الغمللو  كللا  (13)و،نللً الفكللا  الصللهٌونٌة 

وشخصٌوع و،لداٌات وصلوااوع ليصلهٌونٌة فكلا  وحاكلة ودوللة هلل كانلت دٌنٌلة او تيمانٌلة هناللك ااي 
اولهما انع كان تيمانٌا دنٌوٌا ضعٌف االٌملان ،عقٌدولع الٌهودٌلة ومولاياا ،الوصلواات الفيسلفٌة والسٌاسلٌة 

نٌسة فلً الم وملع والدوللة فلً اوا،لا السائد  فً تصا  الذي كان ٌشهد واا عا ليدٌن وانحسااا لدوا الك
وصللعودا ليقومٌللة والدولللة القومٌللة الوللً ،للدات مللع ،للدٌات القللان اليللامن تشللا فكللان شللدٌد الوللايا ،اليقافللة 
القومٌة العيمانٌة النا،ذ  ليدٌن لهذا لم ٌوفس هاوزل مع الحاخامات الذٌن كانوا ٌاون ان ) االخإلص ليلدٌن 

اللااي اليلانً فانلع ٌلاف ان اٌمانلع ،المسلٌح المنوظلا كانلت ملن اللدوافع  املا (14)سٌكون المنقذ الوحٌد ( 
الم،كا   لفكا  انشا  الدولة الٌهودٌة حٌث ادتى فلً احلد الملاات ان المسلٌح ييلب منلع ذللك فلً  ا ٌلة 
ااهللا فللً صللغا  حٌللث قللال لللع المسللٌح  ) اذهللب واتيللن ليٌهللود ،للاننً سللوف اوللً تمللا قاٌللب الخللاج 

 . (15)سدي االتمال العظٌمةلشع،ً فً العالم ،اسا ( المع زات الك،ٌا  وا
وقديمن هاوزل ،هذ  الا ٌة وتمل ،ها يوال حٌاوع مما ٌدلل تيلى انلع كلان مولدٌنا ومولاياا ،االفكلاا      

الووااوٌللة والويمودٌللة  ،  وٌللا ح ،علل  ال،للاحيٌن هللذا الللااي الللى حللد مللا وٌ،ااونللع ،الصللعو،ات الوللً 
لصهٌونً من لدن المودٌنٌن واالصولٌن الٌهود اللذٌن اااد  دٌنلا ًووااوٌلا ال وا هها هاوزل فً مشاوتع ا

تيمانٌا تيى اليااز الغا،ً  ، لذا ل أالى سيية االسلايٌا لووظٌفهلا فلً ونفٌلذ مشلاوتع ، فاخلذ ٌسلوخدم 
هٌكللل ، المفللاهٌم الدٌنٌللة المنوقللا  مللن الوللواا  والوفسللٌاات الويموذٌللة ميللل شللعب   المخوللاا، الوللا،وت ، ال

الخإلص العود  الى اا  الاب ، مما س،س ٌمكن القول ان هاوزل اغم ادتائع ،العيمانٌة اال انع وظلف 
 الدٌن الن از حيمع الصهٌونً مع،اا ،ذلك تن حقٌقة انومائع العقٌدي ليصهٌونٌة دٌناً وحاكًة ودولًة  .

ٌّز ال،احيون ،لٌن الصلهٌونٌة الدٌنٌلة ، و الصلهٌونٌة القو     مٌلة فلا ولى ماو،يلة ،ال انلب الاوحلً لقد م
الإلهووً حٌث ٌ كد وحد وقيا،ها و هو حاٌٌم واٌزمان ) ان اللدٌن و الشلعوا اللدٌنً هلو مصلدا الحاكلة 
الصهٌونٌة الم،نً تيى وقدم الذكاٌات الوً نشأت فٌها الحٌا  الٌهودٌة ا ولى ، الوً مااست فٌها حاٌوهلا 
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هداف الصهٌونٌة الدٌنٌة و الصهٌونٌة القومٌة ، و إوفاقهملا تيلى ملا و هذا وأكٌد تيى مدف ويا،س و (16)(
 . (17) ا  فً الوواا  ) لنسيك وتيً هذِ  ا ا  من نها مصا النها الك،ٌا نها الفاات ( 

 –إن كللل المحللاوالت  ضللفا  اليللا،ع العيمللانً / الللدنٌوي تيللى حللاكوهم و دولللوهم ، كانللت وكوٌكٌللة    
الوااٌخٌلة فلً حٌنهلا ،  نهلا ظلاها  ياائلة و تااضلة فلً حٌلاوهم المدنٌلة و  ظافٌة إاو،يلت ،ماحيوهلا

، و ون ا وصلولٌة الٌهودٌلة سلوكون  (11)السٌاسٌة ، و هً فً ياٌقهلا اللى ا فلول لٌحلل اللدٌن مكانهلا 
حللإلً وسللياً و ووفٌقٌللاً ،للٌن الللدٌن و العيمانٌللة  نهللا ووكللون مللن م موتللة القللوف السٌاسللٌة الٌهودٌللة الوللً 

نييقللت مللن نزتللة ووفٌقٌللة ،للٌن الللدٌن الٌهللودي و الصللهٌونٌة العيمانٌللة ، و وضللفت تيٌهللا قٌمللة دٌنٌللة ، إ
 . (14)،إحوسا،ها ،داٌة الخإلص المسٌحانً 

خإلصة القول ، إن الصهٌونٌة حاكة دٌنٌلة سٌاسلٌة ، لهلا مصلداان وساسلٌان ٌلدالن تيٌهلا ، و هملا :    
اووكوالت وضعها حكما  الٌهود ، و قد مز ت الحاكلة الصلهٌونٌة الوتد االلهً ،العود  فً الوواا  و ،

القللدس فللً  :انٌللاً ي. (22)،للٌن الللدٌن و السٌاسللٌة ، و إوخللذت الللدٌن اكٌللز  وقللوم تيٌللِع الللدتو  السٌاسللٌة 
 الوصوا الإلهووً الٌهودي :

 
  ثانيا : القدس في التصور الالهوتي اليهودي

تيى ) انع دااسة   وصفاوع وذاوع وتإلقولع ،لالكون   theologyٌعاف قاموس وٌ،سوا الإلهوت    

امللا الإلهووٌللة الٌهودٌللة  ،   (21)وإالنسللان  ، وكللذلك الللدٌن والمعوقللدات الدٌنٌللة الموااكمللة فيسللفة الللدٌن ( 
فانها م موتة االفكاا والوصواات والمعوقدات الدٌنٌة الٌهودٌة  ،  والوً وقوم تيى ااكان خمسة هً  :  

وفلً اد  تيلى   (22،  ) ،  ن،   موسلى قدسلٌة ،ل  لازٌم ، االٌملان ،ٌلوم الدٌنونلة وال،علث  وحدانٌة  
ال وهمنلا هلذ  الدااسلات الإلهووٌلة   (23)وسا الت دٌواانت  حول ا سفاا الخمسلة ٌقلول محملد صل،ٌح  

  الوللً ويخللص خمسللٌن الللف م يللد ،  ولكللن مللا ٌهمنللا هللو الغمللو  الكامللل الللذي احللاي ،منشللأ الوللواا
ووصوااوها تن القدس ، الن وقدٌس الٌهود لهذ  المدٌنة المقدسة  ا  من خإلل اسفاا ونصلوص الولواا  
،  فهللً تنللدهم وواشلليٌم ، وي مدٌنللة السللإلم الوللً منهللا سللٌحكم العللالم وحللت قٌللاد  ميللك السللإلم ، وهنالللك 

مدٌنلة الشلعب المخولاا ،  وسمٌات وخاف لها منها : صهٌون ، مدٌنة االلع ، مدٌنلة العلدل ، مدٌنلة الحلس ،
واائٌل / وسد   ، وواشيٌم ، وكل هذ  الوسلمٌات ونيلوي تيلى معنلى واحلد ، وهلو محلاولوهم للا،ي هلذ  

 . (24)المدٌنة المقدسة ،هم تقٌد  وفكااً ووأاٌخاً 
إن ليقدس فً الإلهوت الٌهودي ، مكانة مسوق،يٌة ،  نها سوصل،ح تاصلمة المسلٌح المخيلص القلادم ،     
( وي الميكللوت الللذي  ذي هللو مللن نسللل داود تيٌللع السللإلم ، لهللذا ٌييقللون تيللى القللدس إسللم ) الشللخٌنا اللل

( )سلٌأوً الٌهلود اللى القلدس وسلٌأخذونها ، وسلوميم  لذواها  سٌحكم منع العالم ، وقد  ا  فلً )اال لاد 
لسـلـما  ومنهلا ٌلوز  ( فنقلاو   ) وواشليٌم المكلان اللذي سلٌفٌ  ،لالخٌا ملن ا الق،اال  ،الياو  ( وما فً )
 . (25)تيى العالم كيع ( 

الوخويلف مكانلة القلدس فلً الوصللوا الإلهلووً الحلدٌث تلن الوصللوا فلً الإلهلوت القلدٌم ، النهللا         
إموداد ي،ٌعً لها ، لهذا ناف ونع لٌس هنالك فً إسلاائٌل تاصلموان ، تاصلمة دٌنٌلة ووخلاف سٌاسلٌة ، 

ٌلة فلً القلدس ، الولً ٌن،غلً ون ال ٌقينهلا إال المولدٌنون ، وإن ،ل تاصمة واحد  موحد  هً تاصلمة دٌن
إسكانهم فً القدس ٌسٌا تيى وفس نسس دٌنً ، ٌاسم معالملع الموشلددون ملن حاخاملات وكهنلة ويلإلب 

 .(26)تيوم دٌنٌة ، وٌقوم تيى إن از  سٌاسٌون وقاد  تسكاٌون
قٌدي والإلهووً القدٌم والحلدٌث ، النهلا مكلان إذاً ، و،قى القدس ااسخة فً الو دان الدٌنً والوااث الع  

)الهٌكل( الذي إوخلذو  املزاً منقوشلاً تيلى العيلم االسلاائٌيً ، ومعلع ن ملة داود السداسلٌة ، وملع دخلول 
العالم ا لفٌة اليالية ، سو،دو فً إساائٌل تميٌة نقل وا،وت العهد الوً صواها سفا الميلوك ا ول ) حٌنئلذ 

ئٌل وكللل ا وس االسلل،اي ا وسللا  ا ،للا  مللن ،نللً إسللاائٌل فللً وواشلليٌم ،  مللع سلليٌمان شللٌوخ إسللاا
 (.27)الصعاد تهد الاب من مدٌنة داود وهً صهٌون ( 

إن إدتللائهم ،للأن الللاب ٌسللكن فللً مدٌنللة وواشلليٌم ، وع،ٌللا تللن مللدف وشلل،يهم ،أقللدس مللا لللدٌهم فللً )      
 لوفاٌي فً مسكن الاب .وا  إساائٌل الك،اف( وهً القدس ، وان وي وفاٌي ،ها ٌساوي ا

 ثالثاا  : القدس في الخطاب السياسي اإلسرائيمي المعاصر



 

4 

 

وحوللل القللدس مكانللة ماكزٌللة فللً الخيللاب السٌاسللً االسللاائٌيً المعاصللا ، فملليإلً فللً ال،انللامج       
السٌاسللً االنوخللا،ً لكويللة اليٌكللود الللذي ٌنللوهج المفهللوم الهاوزلللً السللاائٌل الك،للاف ، وللاوً القللدس فللً 

ولوٌات سٌاسوها ، وقد ت،ا تن ذلك ،كل وضو  زتما  هذ  الكوية ملن وميلال : ،لن كواٌلون  وموشلً ا
ٌُصلنف اليٌكلود ضلمن ا حلزاب العيمانٌلة فلً النظلام  (21)داٌان  ويلون  وشامٌااا  و،ٌغن  وغٌاهم  و

ا وكلون وكيلا الحز،ً االساائٌيً ، وال وخويف الصوا  تند كوية العملل إال فلً ا سليوب واليلا  ، ،ٌنمل
وضللوحاً تنللد ا حللزاب الدٌنٌللة ، وومسللكها ،القللدس وتللدم الونللازل تنهللا ، وون وي وفللاٌي فللً شلل،ا مللن 
ا ا  ، ٌعد فلً وصلواهم خٌانلة وكفلااً ٌسلوحس صلاح،ها القولل ، و  لل ذللك قاملت ا حلزاب الدٌنٌلة 

عللالٌم الولواا  فقللي ، و،لدتم  ملن الحاخامللات ، ميلة ملن النشللايات منهلا ،  علل مدٌنللة القلدس محكوملة ،و
( فلً القلدس وإنوشلاا المظلاها الدٌنٌلة فٌهلا  منهلا :  وكانت من نوائ ها إاوفا  تدد المودٌنٌن ) الحاٌلدٌم

غيس تلدد ملن ا حٌلا  والشلواا  الائٌسلٌة فلً و لع الملاوا ٌلوم السل،ت ، إلوزاملاً ،وعلالٌم الولواا  الولً 
اال لا ات الولً دفعلت ،عل  الوٌلااات العيمانٌلة  هلذ  (24)وحظا وي نشاي غٌا الع،اد  فلً ٌلوم السل،ت 

ن القدس وص،حت معقإلً ليوياف الدٌنً ، الذي ودف الى وناقص تدد الٌهلود غٌلا المولدٌنٌن ‘الى القول ، 
 (32)ومغاداوهم لها ، نظااً لييا،ــع الدٌنـً والقٌـود الوً ٌفاضها المودٌنٌون 

فلً إسلاائٌل ن لا  القلوف وا حلزاب الدٌنٌلة فلً وزاا    ومن و،از نوائج هذا الملد اللدٌنً ا صلولً     
نونٌاهو  فً وسيم س،ع حقائب وزااٌة ، حٌث  ا  ،الماو،ة اليانٌة ،علد حلزب  ،لاااك  إذ قلدموا مشلاوتاً 
ٌدتو الى وي،ٌس الشاٌعة الٌهودٌلة ، ويلال،وا ،لإغإلس كافلة المصلالح الو ااٌلة والوافٌهٌلة ٌلوم السل،ت ، 

يللد الللدولً ومللام حاكللة اليٌللاان الدولٌللة ، كمللا ونهللم يللال،وا وتضللا  الكنٌسللت ويللال الحظللا ميللاا ال
 . (31)،ضاوا  االلوزام ،الوعالٌم الووااوٌة وتدم إاودا  المإل،س القصٌا  والسااوٌل 

ٌوضللح ممللا سلل،س ان الهللدف واحللد لكللل القللوف السٌاسللٌة العيمانٌللة والدٌنٌللة ، إال ون وكوٌكللات العمللل    
مو،اٌنة ، وإن كل الحكومات الموعاق،ة تيى الحكم فً إسلاائٌل منلذ قٌامهلا ال ووعلاا  الحز،ً  مخويفة و

وهللدافها العامللة مللع ياوحللات ا حللزاب الدٌنٌللة المعودلللة وا صللولٌة ، إال فللً الوسللائل ووقللت الونفٌللذ ، 
فللا حزاب ذات الللنهج العيمللانً ، لللٌس وقللل حاصللاً وحماسللاً مللن ال ماتللات وا حللزاب الدٌنٌللة ،كللل 

و اهاوها فً قضلٌة القلدس ، واالسلاا  ،هلدم المسل د ا قصلى ،  يلم ،نلا  الهٌكلل تيلى انقاضلع ، حٌلث إ
ال وشللك لحظللة فللً ون ال للامع ذو الق،للة الذه،ٌللة  )ٌ كللد هللذا الوو للع والللدتو  الحاخللام مللاكوفا ، قللائإلً : 

انٌلة فلً الولااٌ  القلدٌم ، والمقام تيى الصخا  نفسها الوً وقام تيٌها الميك سليٌمان ، ماكلز الع،لاد  الع،ا
. وما ياوحلات (32)هذا ال امع سٌدما لٌقام مكانع هٌكل القدس ال دٌد ، الذي سٌعاد ،نا   ،كل فخاموع ( 

الحاخام موشٌع لٌفنعا فأنها وشلد ويافلاً تنلدما قلال : )  إن   وهلب وا  فيسليٌن ليٌهلود ، للذا ٌن،غلً 
ذٌن لللدٌهم الحللس االلهللً ، وإذا لللم ٌوافقللوا تيللى ذلللك تيللى العللاب ون ٌوخيللوا تللن وااضللٌهم ليٌهللود اللل

 . (33)فسنأخذها ،القو  ( 
إن ونلامً دوا داا الحاخامٌلة وووسلع نفوذهلا لدا للة ون الدوللة و،كلل م سسلاوها ال وسلويٌع معااضللة   

وواما وفواوي داا الحاخامٌة الموعيقة ،ٌلوم السل،ت ويقلوس ا يعملة الشلاتٌة ، وون دواهلا للم ٌقوصلا 
الحٌا  المدنٌة فحسب إنما إمولد اللى داخلل و هلز  وسلييات النظلام السٌاسلً ، فضلإلً تلن معال وهلا تيى 

 .(34)ليقضاٌا السٌاسٌة من منظوا دٌنً
إن سٌيا  داا الحاخامٌة تيى الم ومع والدولة من خإلل فاضلها ليقلٌم الدٌنٌلة اتيوهلا مسلاحات         

و إ ،ااهلا تيلى االنقٌلاد  لهلا ولميال،هلا ، ال سلٌما ونهلا  واسعة لممااسة الضغي تيى الم سسة السٌاسٌة
 (.35)وحظى ،الوأٌٌد الشع،ً و،خاصة من ا حزاب الٌمٌنٌة القومٌة وا صولٌة الصهٌونٌة 

حسب اوي ،ع  ال،احيٌن ، إن الصاا  ،ٌن الوٌلااٌن اللدٌنً والعيملانً ٌسلوند اللى حقٌقلة انقسلام         
% الموللدٌنون الوينٌللون 1ة م موتللات ائٌسللٌة ، وهللً الغللإل  )الحللادٌم( الم ومللع االسللاائيً الللى اا،علل

%  ، وٌشلللكل الحلللادٌم والمولللدٌنون الوينٌلللون  معلللاً  ا قيٌلللة 25%  العيملللانٌون 52%  الوقيلللدٌون 17
ا ايودكسٌة الوً وومسك ،سيية الشاتٌة )الهإلخا (  وومااس الفلاائ  الدٌنٌلة العميٌلة ،  فلً حلٌن ان 

مينللٌن ٌشللكيون االغي،ٌللة غٌللا المودٌنللة الوللً وحللافظ ،شللكل انوقللائً تيللى  للز  مللن الشللعائا الوقيٌللدٌن العي
 -م  ، حدد احمد خيٌفة المإلحظات االوٌة  :  1446فً وحيٌيٌع لنوائج االنوخا،ات تام   (36)الدٌنٌة
 
 انزالس ،او ا  الٌمٌن والوياف السٌاسً . -
 مل فً مقا،ل االحزاب الصغٌا  .ضموا فً قو  الحز،ٌن الك،ٌاٌن اليٌكود والع -
 وعاظم فً قو  االحزاب االينٌة والقومٌة والدٌنٌة . -
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 حٌث ووصل الى نوائج منها : ـ          
،  شللاس  تللود  معسللكا الٌمللٌن القللومً والللدٌنً ،  حٌللث حصلليت احزا،للع ) الكٌيللود  ،     ولٌللت ، - 

حصلليت تيٌللع احللزاب   52مقعللدا مقا،للل  75 (  فللً هللذ  االنوخا،للات تيللى  ٌهللدوت هوللواا   ،المفللدال 
 معسكا الٌساا .

المفلدال ،  ٌهلودت هولواا ( الول ملا  فلً ولااٌ  االنوخا،لات  شلاس ، وعاضم دوا المعسلكا اللدٌنً ) - 
 .(37)تيى هذ  النوائج 

،ٌنملا   (31)ٌقول اا،ٌن ان )  القدس الك،لاف الموحلد  سلوظل تاصلمة الســلـاائٌل  ،لد ا ،لدٌن(         
م ان اواشيٌم هلً تاصلمة اسلاائٌل الموحلد   1446ٌعين نونٌاهو امام تضا  الكونغاس االماٌكً تام 

) ان كلل  م قلال1447فً مقا،ية مع صلحٌفة ٌلدٌعوت احانلوت تلام   (34)الى ا ،د،  قالها يإلث ماات 
 . (42)حيمً هو ان ا،نً القدس واتماها ،المسووينات ( 

وناسلب   (41)مة السلـاائٌل ،لدون القلدس وال قٌملة  ليقلدس ،لدون الهٌكلل ( إ ن وادٌد ت،ااات ) ال قٌ    
منيقٌا مع النظا  الدٌنٌة الموصاتد  داخل اساائٌل ، فالحمائم ووحاٌل وومايل من ا ل الونازل تلن شلم 
او ش،ع شم  ،  والصقوا و ادل لكلً ال ٌلوم الونلازل تلن شلم ، و،لٌن وفاهلة الونلازل وتنلف المعااضلة 

،ٌعة النفسٌة الٌهودٌة والعقٌدٌة الٌهودٌة فوف ات االزملة وحلٌن وسلمع ان احلد الصلقوا ٌنلادي انكشفت ي
،قوللل او ا،للاد  او يللاد الفيسلليٌنٌن ، فللاتيم ان الحمللائم ال وخالفللع فللً ذلللك اال فللً الياٌقللة واالسلليوب 

 والوقت .
قدملع اللى الحاخلام ملائٌا  لقد  سد الوٌاا الدٌنً ، العنصاٌة الٌهودٌة فً مشاو  حزب كاخ اللذي       

 -م ، المسمى قانون ال نسٌة االساائٌيٌة و و،ادل السكان حٌث وكد تيى : 1415كهانا سنة  
لللٌس اغٌللا الٌهللوداي حقللوس سٌاسللٌة و دسللوواٌة مللن الوصللوٌت و الواشللٌح   النوخا،للات الكنسللٌت وو  -

 غٌاها . تيٌهم وقع الوا ،ات فقي لدفع الضاائب و -  الوعٌن فً منصب سٌاسً .
 إن ياد كل تا،ً ال ٌسيم ،سٌاد  الٌهود المييقة تيى وا  إساائٌل ٌعد وا ،اً  -
 . (42)دٌنٌاً   
إ مللاالً نللاف ون وعللاظم دوا الللدٌن و ا حللزاب الدٌنٌللة فللً إسللاائٌل ، حالللة لٌسللت غاٌ،للة تيللى هللذا     

دٌث ،إوخلذت اللدٌن و العقٌلد  الكٌان الذي وسس وصإلً تيى الدٌن ، كأول دولة يٌوقاايٌة فً العصا الحل
 .(43)الدٌنٌة اكٌز  وقوم تيٌع الدتو  السٌاسٌة 

 رابعاا : اإلستنتاجات 

مما وقدم ، ناف ون هنالك شواهد تد  ودل تيى ون قضلٌة القلدس ، و ،اللذات المسل د ا قصلى سلوكون   
سٌاسلٌة و تسلكاٌة فلً ، ا  االهومام من القضاٌا الدٌنٌلة ، و ملا ٌواولب تيٌهلا ملن نشلايات و فعالٌلات 

تالمنا العا،ً االسإلمً ، و لهذا فإنهم ٌسوع يون فً ،نا  ) هٌكل سيٌمان (  نلع فلً وصلواهم سلٌقاب 
 موتد نزول المسٌح المنوظا .

إن إساائٌل لٌست هً الوً سوعين نهاٌة العالم ، و إنما تود  قيا  تاٌ  من الٌهود الى اللدٌن هلً    
إن  ماتللات واسللعة مللن الشلل،اب الٌهللودي ،للداوا ٌعللودون الللى الوللواا  و  و (44)الوللً سللو دي الللى ذلللك 

وعالٌمها ، و صاا لهم يقيهم و وأيٌاهم تيى الم ومع و الدولة ، و هم تيى شكل كوائب من حمية الولواا  
مولأياٌن ،للنص ويمللودي ٌقللول ) ٌ لب تيللى كللل ٌهللودي ون ٌ،قلى  ن وظللل السلليية فللً ا ا  المقدسللة 

، و ق،ل ون ٌحكم الٌهود نهائٌاً ،اقً ا مم ٌ لب ون وقلوم الحلاب تيلى قلدم وسلاس ، و  ليٌهود دون سواهم
لهلذا ماتلادت قضلٌة القلدس    .(45)ٌهيك ييلث العلالم و سلٌأوً المسلٌح الحلس و ٌحقلس النصلا القاٌلب ( 

تسلللكاٌة ،  ٌخلللوص ،هلللا السٌاسلللٌون والقلللاد  -امنٌلللة -،النسللل،ة لإلحلللزاب االسلللاائيٌة مشلللكية سٌاسلللٌة 
كاٌون،  ،ل انهلا مشلكية دٌنٌلة اوال واخٌلااً  ، نا،علة ملن وعلالٌم اللاب فلً الولواا  الولً وتيلت فلً العس

اتوقللادهم الحللس االلهللً ليٌهللودي فللً فيسلليٌن ،  لللذا كللان الشللعاا الماكللزي لإلحللزاب والقللوف السٌاسللٌة 
لعيمانٌلللة وال خلللإلف ،لللٌن هلللذ  االحلللزاب الدٌنٌلللة او ا( 46)االخلللاف هلللو )اا  اسلللاائٌل لإلسلللاائٌيٌن( 

الموناو،ة تيى نظام الحكم تيى المشلاو  االسلاائٌيً الك،ٌلا اللذي تاصلموع القلدس ،  للذا ملن الخيلأ ان 
 .(47)ٌووهم ال،ع  ان سٌاسة اساائٌل ،النس،ة ليقدس سووغٌا وحت اي ظاف

ان االا  الوً ٌييقون تيٌهلا اا  الموتلد او االا  المخولاا  ، هلً فلً الواقلع االا  الولً       
تدها   ليصالحٌن من ذاٌة ا،ااهٌم تيٌلع السلإلم ، لٌ ملوا منهلا العلالمٌن ملن ت،لاد  المخيصلٌن ليلدٌن و

الحس الم،ٌن والمنهج الاسالً القوٌم،  قال وعالى )قال انً  اتيك ليناس إماملا ً قلال وملن ذاٌولً ،  قلال 
للع حلس ولااٌخً او دٌنلً فلً  فمن حاد تن هلذا الملنهج الاسلالً  فيلٌس  (41)ال ٌنال تهدي الظالمٌن ( 
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هللذ  االا  المقدسللة حوللى لللو ولللد فٌهللا او تللاش فٌهللا ا للداد  ، الن هللذ  االا  لٌسللت ميكللا تاقٌللا او 
وااٌخٌاً  حد  من ،نً ال،شا،  ،ل ان ومكٌنها ممنو  لواية الموقٌن من ت،لاد  ، قلال وعلالى )ان االا  

 . (44)( هلل ٌوايها من ٌشا  من ت،اد  والعاق،ة ليموقٌن 
ٌوضح مما س،س ان اصااا الٌهود تيى اقامة دولوهم فً فيسيٌن هو ونفٌذ لوعالٌم الولواا  ،  والقلدس     

تندهم قضٌة حاسمة فهً مدٌنة   ، والهٌكل هو ،ٌت   المذكوا فً الن،و ات وال خٌاا وال وفكٌلا ،لل 
اال  ً  وهاهلا ويلوٌا ك،ٌلا لمفهلوم )ال و ود الخا ، لهلذا اقلاموا دوللوهم تيلى ماوكلزات دٌنٌلة هلً فل

نوظاا (تند الٌهود ، ووماد تيى االنوظاا السي،ً لعود  المسٌح او المسٌا او الماشٌح ، حوى ٌكفلاوا تلن 
ذنو،هم وافسادهم فً االا  وقويهم لإلن،ٌا  لذلك قال تنهم الاب )انلً ،سل،ب زنلى الماولد  اسلاائٌل قلد 

ودنسلت االا  وحلت سلكانها  نهلم وعلدوا  لعقو،لة ملا  اخلاف  )ييقوها فاتيٌوهلا كولا،يإلس ( ووكلاا ا
حوى وحققلت ن،ل   الولواا   (52)(  الشاائع ونقضوا الحكم ونكيوا العهد اال،دي فيذلك اكيت اليعنة االا 

. خإلصلة  (51)) فافع ٌد  مقسما لٌسووينهم فً ال،اٌة وٌسووين ذاٌوهم فً االمم وٌ،ددنهم فلً الل،إلد (
ئٌل هً اول دولة دٌنٌة فً تالمنا المعاصا،  وانها نولاج الن،لو ات الووااوٌلة والويمودٌلة ،  القول ان اساا

ممزو ة ،االسايٌا والخاافات و،اوووكوالت حكملا  صلهٌون ت،لا الولااٌ   ،  لهلذا فلان و كيلا شلاا  
لقلدس ، الوواا  واالن ٌل ، ال ٌاوا،ون فً ان قٌام )الا سلة( هلو قٌلام دوللة ا سلة مخا،لة تيلى اا  ا

ولللدٌنا شللهاد  مهمللة مللن الٌهللود انفسللهم وقللول ان دولللة اسللاائٌل الحالٌللة هللً دولللة دولللة )الا سللة ( او 
 .(52))ا سة الخااب(

 الهوامش :

 
) بيتروت    ، األجزاء األربعة ، دار اإلستتقل  4(  عجاج نويض ، بروتوكوالت حكماء صييون ، ط 1)

 . 483م ( ص  1996

 . 217تت  216( المرجع نفسو ، ص 2)

 ( ينظر  3)

 9م( ص 1999م ، دار الستميم لمنرتر ) الريتاض    2222( عبدالعزيز مصطفى كام  ، حمى  سنة 4)
ستتفر بتتن عبتتدالرحمن المتتوالا ، يتتوم الراتت   ت   يتتراءب تفسيستترية  لنبتتيات التتتوراب عتتن نيايتتة    :  وكتتذل 

 . 15ت ت ، ص   ،  طبعة مصر ،  د ت ن ، د 2دولة إسرائي  ت ط 

( نتتديم عيستتى ،متتص ، األصتتولية الصتتييونية والتستتوية ، مجمتتة مركتتز صتتلا التتدين األيتتوبا لدراستتات 5)
 . 51م ، جامعة تكريت ، ص  2221لسنة  1القدس ، ع

 1994رتتباط  2/  2 -1( متتومون كيتتوان ، الحا،اميتتة ومكانتيتتا يتتا إستترائي  ، مجمتتة األرض، عتتدد 6)
 .61ص 

 . 131ع سبق ذكره ، ص م ، مرج 2222( كام  ، حمى سنة 7)

 . 25( المرجع نفسو  ، ص  8)

ايمانوئي  ىيمان ، األصولية الييودية   -، لتفصيلت أكثر يراجع 42( المرجع نفسو ، ص  9)
أيان لوست  ، األصولية  -. 122المصرية العامة لمكتا  ) القاىرب   د ت ت ( ص  ، الييئة

 (_ 1991دراسات الفمسطينية ) بيروت الييودية يا إسرائي  ، ترجمة حسين زينة ، ال
Amnon Rubinstein , The Zionist Dream , Rivised From Herzl to 

Gush Emunim  ،( New York : 1984 )  P. 105-  Gerhard . Y. Rad , 

Old Testment Theology ( london : 1973 ) Vol 1 , P.99  _ George  
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E. Mendenhall , The Tenth Generation , The Origin Of The Biblical 
Tradition ( Bill . Timor : 1973 ) pp. 7- 31 

 وما بعدىما . 12و   9م ،  مرجع سابق ، ص  2222(  كام  ، حمى سنة 12)

 .48( الحوالا ، مرجع سابق  ، ص 11)

 . 3/9، سفر يورع    13تت    1/2( صحاا زكريا  12)
أياتتًا  ينظتتر    18م ( ، ص  1983يتتة الصتتييونية ، ) الكويتتت   (عبتتدالوىا  المستتيري ، األيدلوج13)

سترائي   55نوييض ، بروتوكوالت صييون ، مرجع ستابق ، ص  ت   ىتانا الصتفدي ، حتو  الصتييونية وائ
ت  أبكتتتار الستتتقاص ، إستتترائي  وعقيتتتدب األرض الموعتتتودب ) بيتتتروت    111م(  ص  1969، ) بيتتتروت   

الت،طيط الصييونا من اللىوتيتة التى الصتييونية ، بيتت الحكمتة  ت  ،مي  الطيار ، 346( ص   1967
م   ص   1975ت  صتتتابر طعيمتتتة ، التتتتوري  الييتتتودي العتتتام ، بيتتتروت     39( ص  1992) برتتتداد   

114 
  44(  الطيار ، مرجع سابق ، ص 14)
 .  6م  ص   2222(   ينظر   كام  ، حمى سنة 15)
ير الميسسة لمسياسة اإلسرائيمية ، تعري  حياب الحوبيت  ، مطتابع ( ينظر   روجيو غارودي ، األساط16)

 17م ( ص   1997جريدب الدستور ) عمان 
عبتتتد الستتتميع اليتتتتراوي ، الصتتتييونية بتتتين التتتتدين و السياستتتة ، الييئتتتة المصتتتترية لمكتتتتا  ، ) القتتتتاىرب    - 

  12( ص م  1987حسن ظاظا ، الفكر الدينا الييودي ، دار العمم ) دمرق   -(  1977
حتتو  المقتتاء بتتين البابتتا بيتتوس العارتتر و ىرتتتز  ، ينظتتر   نتتوييض ، برتوكتتوالت حكمتتاء صتتييون ص  -

165  
 . 21  - 18/  15( سفر التكوين / اإلصحاا   17)
 . 24( كام  ، مرجع سابق ، ص 18)
 . 3  - 1( نديم عيسى ، مرجع سابق ، ص 19)
و كتتذل  أحمتتد عطيتتة اق ، القتتاموس السياستتا ،   1964و  1926( دائتترب المعتتارص البرطانيتتة ، ط 22)

ريترتتتتارد .   . روبنرتتتتتين ، تتتتتوملت يتتتتا التتتتدين و السياستتتتة ،  -لتفصتتتتيلت أكثتتتتر ينظتتتتر      917ص 
مركتتتز اإلنمتتتاء القتتتوما ) بيتتتروت  57  - 56تعريتتت  مصتتتطفى الم،تتتتار ، الفكتتتر العممتتتا المعاصتتتر ، ع 

 .   122م ( ص  1982

  Webster Contemporary Dictionary ( U.S.A ) P. 763( ينظر  21)
لتتيس كتت  الييتتود متفقتتين عمتتى ىتتذه األركتتان ال،مستتة ،  يقتتط الستتتتتتتامريون ويرتتاركيم الصاتتتتتتتتتدييون  - (22)

 444نتوييض ، بروتوكتوالت حكمتاء صتييون ، مرجتع ستابق ، ص   -ىم الذين ييمنتون  بيتا ، ينظتر   
 ( 1982مركتتز األبحتتام ، منظمتتة التحريتتر الفمستتطينية )بيتتروت زوق ، التممتتود والصتتييونية ،  / أستتعد -

 . 35يوسص الحاج ، ىيك  ، مكتبة صادر ، د ت ت ، ص   -44-41ص
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( ص  1972) اإل سكندرية     1محمد صبيح  ، القدس ومعاركنا الكبرى ، دار القدس ، ج ( 23) 
234 .  

(24)-  Ismail Raji AL-Faruji , Trialogue of Abrahmic Faith , Int  
,  Islamic publishing House , ( Virginia : 1991 ) P.29  

   122ت     119م ، مرجع سابق ، ص  2222(   كام  ، حمى سنة  25)
 122(   المرجع السابق  ، ص26)
 .  6(   سفر الممو  األو      اإل صحاا / 27)
 . 1972/  12/  19ريص ،  ا(   مع28)
  1997/  1/  16ة ،  (   ييكارو الفرنسي29)
  1996/  5/  19(    نيوزوي   ،   32)
 . 1996/ 7/ 1يا   857(   مجمة المجمة ، ع 31)
 .  122(   إيمانوئي  ىيمان ، مرجع سابق ، ص 32)
م(   ص 1986(   ىرام التدجانا ونصتر رتمالا ، األحتزا  والكتت  السياستية يتا إسترائي  ) دمرتق 33)

23 . 
بيتتت  -المرجعيتتة الدينيتتة العميتتا يتتا إستترائي  -ص ،  دار الحا،اميتتة  يتتا إستترائي  (   نتتديم عيستتى ،متت34)

 . 159م (  ص  2221) برداد     1الحكمة  ط
 . 166المرجع نفسو  ،  ص  (35)
(  أسامة الرزالا حر   ، مستتتتقب  الصراع العتربا  ت  اإلستتترائيما ، مركتز دراستات الوحتدب العربيتة ) 36)

 . 159ص    ( م1987بيروت   
 لفمستتطينية ، عا(  أحمتتد ،ميفتتة ، حركتتة كتتاش يتتا المرتتيد السياستتا اإلستترائيما ، مجمتتة الدراستتتتتتتتتتتتات 37)

 . 188ص   1994،  18
 . 123م ، مرجع سابق ، ص 2222(  نقًل عن   كام  ، حمى 38)
 . 124(  المرجع نفسو ،  ص39)
 . 1997(  يديعوت أحرنوت ، 42)
 . 124م ، مرجع سابق ، ص 2222مى ( كام  ، ح41)
،  2( متت   1985( يتستتماق رتتور ، مقترحتتات كيانتتا يتتا مقابتت  يتتوانين النتتازيين ، ) عتت  ىمرتتمار   42)
. لتفاصتتي  أكثتتر ينظتتر   أحمتتد يستتميت الحتتداوي ، مجمتتة العمتتوم القانونيتتة و  63ص  985نيستتان   1ع

( حيتتم يقتتو  يتتا  1988رتتمس ) مصتتر    ، كميتتة الحقتتوق ، جامعتتة عتتين 3، الستتنة  1اإليقتصتتادية ، ع
) إن يتتانون الجنستتية اإلستترائيمية ، ال يو،تتذ بحتتق التتدم أو  بحتتق األيمتتيم ، أو بتتالحقين معتتًا يتتا  157ص 

يتترض جنستتيتيا ،ليتتًا كمتتا ىتتو متبتتع يتتا يتتوانين دو  العتتالم ، إنمتتا يو،تتذ باليويتتة الدينيتتة كوستتاس لفتترض 
ادىء المقبولتة ييتو بريتة إاتفاء الجنستية عمتى كت  ييتودي يتا الجنسية ، و يعتبر إزدواج الجنسية من المبت

 ( من يانون الجنسية اإلسرائيمية . 14العالم ) م / 
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. أيظتتًا ينظتتر   عزمتتا برتتارب ، دوامتتة التتدين و الدولتتة  917( أحمتتد عطيتتة اق ، مرجتتع ستتابق ، ص 43)
 .   39(  ص  1992) يبرص    3يا إسرائي  ، مجمة الدراسات الفمسطينية . ع 

 . 39( إيمانوئي  ىيمان ، مرجع سبق ذكره ، ص 44)
 . 52م ( ص  1988( مظفر الدين ،ان ، التممود   تاري،و و تعاليمو ، دار النفائس ) بيروت 45)
(  دانتتتتا رونرتتتتتاين ، غتتتتوش إيمتتتتونيم ، الوجتتتتو الحقيقتتتتا لمصتتتتييونية ، ترجمتتتتة غتتتتازي الستتتتعدي ، دار 46)

 . 87م ( ص   1988عمان     ) الجمي  ،
 . 42(  كيت ماجواير ، تيويد القدس ، د ت ن ، د ت ت ، ص 47)
 . 124( البقرب   48)
 . 128( األعراص   49)
 .  8   3( سفر أرمياء    52)
 ( . 27،  26داود     ) 126( المزمور   51)
) إن رجستتة ال،تترا   72ومتتا بعتتدىا  حيتتم يقتتو  يتتا ص  77الحتتوالا ، مصتتدر ستتبق ذكتتره ، ص  (52)

كتابا عند الييود والنصارى ، ولو ترجمات بتالمعنى مثت  )معصتية ال،ترا  ( والمعصتية المتدمرب  مصطمح
 بمعنى أواح وىو ) المممكة ال،اطئة (. . وجاء
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Abstract:- 

 
   This study “ Israel between religion and secularism “ deals with religious 

dimension of contemporary policy of Israel. 

 

   To conceive this policy we have to unveil the historical and religious 

background of Israel as thought and state, because Israel presented itself to the 

world as liberal and secular state, while on the contrary , Israel is a religious 

state based upon Zionist ideology which has no relation with Judasim as 

Abrahamic faiths.  

   

Finally, this study will focus upon following points: 

 

1- Zionist movement between religion and secularism. 

2- Al- Quds in Jewish theology. 

3- Al- Quds in contemporary policy of Israel. 

4- The role of Jewish fandamentalism in Israel society and state. 

 
 
 


