
   

  

ا دأا  ا  

 ااإ   

  

  

  در

ا  ا  ر أ  
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  $  #  "       !  

 M  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú

  ç  æ     å  ä  ãâ    á  àL   
  

] درة ا : ا ١١[  
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  $  #  "       !  
  

دي إلـى سبیله،مفـضلنا باإلیمـان علـى جمیـع األجنـاس ، الحمد هللا المعروف بدلیله، الها

وجاعلنا خیـر أمـة أخرجـت للنـاس، اللهـم صـلي وسـلم وبـارك علـى سـیدنا محمـد الهـادي 

ألنوارك ، الجامع ألسرارك ، الدال علیك ، الموصل إلیك، صالة ینفرج بها كل ضیق، 

المخاوف واألوهام، وننال بها كل خیر ، وتشفینا من األوجاع واألسقام ، وتخلصنا من 

  .وتحفظنا في الیقظة والمنام، وتنجینا من نوائب الدهر ومتاعب األیام 

ـــت فـــي هـــذه الدراســـة أثـــر  ـــد تناول ـــسابقة عـــن األصـــولیة الیهودیـــة فق ـــة للدراســـات ال تكمل

  .على الجانب االجتماعي في إسرائیل األصولیة الیهودیة

صــة إذا كــان هــذا األمــر یتعلــق  مــن األهمیــة بمكــان خااألصــولیة الیهودیــةتعــد دراســة 

بــــالمجتمع اإلســــرائیلي الــــذي أصــــبح اآلن شــــوكة فــــي حلــــوق العــــرب والمــــسلمین حیــــث 

اســــتطاع هــــذا المجتمــــع مــــن خــــالل نزعتــــه الدینیــــة أن یوجــــد لــــه موطــــأ قــــدم فــــي أرض 

فلـــسطین متـــذرعا بالتـــاریخ مـــن ناحیـــة والـــدین مـــن ناحیـــة أخـــرى ، ومـــن هنـــا كـــان مـــن 

 والوقـــوف علـــى أبعادهـــا المختلفـــة فـــي هـــذا صـــولیة الیهودیـــةاألاألهمیـــة بمكـــان دراســـة 

العصر الحدیث، ومـن هنـا فقـد قـررت بعـد توفیـق اهللا تعـالى واسـتخارته الكتابـة فـي هـذا 

 للمجتمــع العربــي األصــولیة الیهودیــةالموضــوع وبیــان أبعــاده المختلفــة وتوضــیح حقیقــة 

  .بوجه خاص والمجتمع اإلسالمي بوجه عام

  : على ما یليوقد اشتمل البحث

  .وفصلین تمھید 

  .أما التمهید فقد مهدت فیه للموضوع

.  ل على الناحیة االجتماعیة فى إسرائیة الیهودیة أثر األصولی:والفصل األول فهو عن 

  : هي عدة مباحث  وقد اشتمل على
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زرع : المبحــــث الثالــــث،  تــــشریح الجثــــث:المبحــــث الثــــاني،نقــــل الــــدم : المبحــــث األول

القتــل :المبحث الــسادس،العنــصریة: المبحث الخــامس،الــصحة:ث الرابــعالمبح،األعــضاء

األطعمـــة : المبحث الثـــامن،أثـــر األصـــولیین علـــى الـــدین:المبحث الـــسابع،وســـفك الـــدماء

المبحث الحــــادي ،شــــئون األســــرة: المبحــــث العاشــــر،األخالق: المبحث التاســــع،والــــذبائح

  .یوم السبت : المبحث الثاني عشر،المرأة: عشر

أثـــر األحـــزاب األصـــولیة الیهودیـــة علـــى الناحیـــة االجتماعیـــة فـــي : عـــنلثـــانيالفـــصل او

  :وفیه عدة مباحث          .ل إسرائی

أثر جـوش إیمـونیم علـى : المبحث الثاني،أثر األرثوذكس على المجتمع: المبحث األول

أثــر الحریــدیم علــى : المبحــث الرابــع، أثــر كــاخ علــى المجتمــع:المبحــث الثالــث،المجتمع

أثـــر حـــزب أغـــودات یـــسرائیل و بوعـــالى أجـــودات یـــسرائیل : المبحـــث الخـــامس،عالمجتم

أثــر دیغــل : المبحــث الــسابع،أثــر شــاس علــى المجتمع: المبحــث الــسادس،علــى المجتمع

أثــر الحاخامیــة الرئیــسیة علــى : المبحــث الثــامن،هتــوراه و یهــودت هتــوراه علــى المجتمع

: المبحـث العاشــر،یدیـة علـى المجتمعأثـر حبـاد والطائفـة الحر: المبحـث التاسـع،المجتمع

  .أهم المراجع والمصادر،اتمةالخ،أثر كارتا والستمار واللوبافتش على المجتمع

  

  .وهللا عز وجل أسأل أن ینفع بھذا العمل ویجعلھ خالصا لوجھھ الكریم

***  
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ا دأا    

 ا ا اإ   

و:  

  ادأ ا: ا اول

      ا ا 

اإ  

ما ا : اب أاا 

دا ا  

اإ  ا  
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  ا اول

ا أدا    
اإ  ا ا   

  

و  

  

  م ا : ا اول

ا ام: ا   

ا ء  :ازرع ا  

اا ا:ا  

ا ا :ا :  

  ا و اء:ا ادس

ا ا:ا  ا أ  

ا ا : وا طا  

ا ق: اا  

ا ة: ان ا  

  اأة :  ا ادي

 ما ا :ا   
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  ا اول

ا أدا اإ  ا ا    

:  

إن األصولیین یتحكمون الیوم ، وبشكل شبه مطلق، فى الحیاة الدینیة فـى إسـرائیل فـى 

 الخاصـــة التعلیمیـــة وامـــتالك القـــوى الدینیـــة اإلســـرائیلیة لمؤســـساتها. )١(الوقـــت الحاضـــر

  .)٢(والقضائیة واالجتماعیة وحتى المطاعم والمخابز

 البالد بناء قاعدة اجتماعیة للجیتـو الیهـودى   فى- الدینى–وقد أتاح االنعزال الطائفى 

  .)٣(فى فلسطین

ویرى البروفیسور یورام بیلو، عالم النفس واألنثروبولوجیا بالجامعة العبریة، أن المجتمع 

ر كبیـــر ویفـــور بالغلیـــان كإن هـــذا المعـــس: " لـــك مقومـــات عدیـــدة مـــن القـــوة الحریـــدى یم

ة ، ویزیـد بالتـدریج یوثقته بنفسه تزداد قوة، كما أنه منظم بـشكل مثـالى فـى أطـر مؤسـس

من مجال االسـتقالل الـذاتى واالنغـالق علـى نفـسه، ویتمتـع بنمـو معرفـى لـم یحـدث فـى 

  .)٤(التاریخ التوراتى

                                      

 ) -٢-رس�ائل علمی�ة (مرك�ز االع�الم العرب�ى / ٦ ص/ـ س�ائد خلی�ل ع�ایشالیھودیة األرثوذكسیة ل)١(

  .بفلسطین/ رسالة ماجستیر من كلیة أصول الدین /  م ٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨/ ١ط

/ ٣٥ص / جالل الدین ع�ز ال�دین عل�ى ) / دراسة استكشافیة أولیة(الصراع الداخلي في إسرائیل )٢(

 . . ١٩٩٩/ ١ط/جیة مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتی

)٢) ٣p.org.ahewar.www   

 – ٢٢٤ع��الم المعرف��ة / ٢٩٠ص / رش��اد عب��د هللا ال��شامى / إش��كالیة الھوی��ة ف��ى إس��رائیل ل��ـ د )٤(

سل��سلة كت��ب ثقافی��ة ش��ھریة ی��صدرھا المجل��س ال��وطنى للثقاف��ة والفن��ون /  م ١٩٩٧ - ھ��ـ١٤١٨

 .  الكویت–واآلداب 
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 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

دینیة تصر على إضفاء طابع دینى على الدولة ومن ثم یتم إغالق وال زالت األحزاب ال

المحــال والمطــاعم والمقـــاهى والمؤســسات الثقافیــة ودور الـــسینما والمــسارح أیــام الـــسبت 

ًواألعیـــاد، وتتجلـــى مظـــاهر ســـیطرة المتـــدینین علـــى الدولـــة أیـــضا فـــى أن كافـــة قـــضایا 

وذكــسیة، وتتــشدد المحــاكم الدینیــة ة األرثیــاألحــوال الشخــصیة تنظــر أمــام المحــاكم الربان

فى بعض األحیان فى تطبیق الشریعة الدینیة فتحظر هذه المحاكم زواج أى امـرئ مـن 

نــسل عــائالت الكهنــة مــن أیــة امــرأة مطلقــة، ویــسرى هــذا الحظــر بموجــب مــا جــاء فــى 

 زالـــت هـــذه المحـــاكم مـــاالفـــصل الحـــادى والعـــشرین مـــن ســـفر الالویـــین بالعهـــد القـــدیم، و

  .)١(ى تطبیق بعض أحكام الشریعة التى تعد مذلة بشأن النساء الیهودیاتتتشدد ف

وتــستمد األصــولیة الیهودیــة أهمیتهــا، كقــوة متطرفــة وناشــطة الفعالیــة فــى شــئون الــشرق 

  .)٢( االسرائیلى الشدیدة لالنفجار–األوسط، من قابلیة النزاع العربى 

  

  .)٣(إن المجموعات الدینیة فى إسرائیل تزداد قوة

ن الدولــة قامــت بتمویــل إ. )٤(ن معتنقیهــا یــستطیعون التــأثیر فــى الدولــة بطــرق عدیــدة أل

المؤســسات الدینیـــة والتعلیمیـــة الحریدیــة حتـــى صـــار للحریـــدیم مجتمــع خـــاص بهـــم هـــذا 

                                      

 : ویمك��ن الرج��وع إل��ى١١ ص ٢٠٠٣ین��ایر / ال��سنة التاس��عة  / ٩٧مخت��ارات إس��رائیلیة الع��دد ) ١(

 النشأة واالتجاھات الفكری�ة رس�الة لنی�ل درج�ة الماج�ستیر لھوی�دا ١٩٦٧الصھیونیة الدینیة حتى 

  . ٢٠٠٣/ عین شمس / آداب قسم عبرى / ٢٦١ ص /عبد الحمید مصطفى 

ترجم�ة ح�سنى . إیان س  لوس�تك / من أجل األرض والرب  لـ / ودیة فى إسرائیل  األصولیة الیھ)٢(

 .  م ١٩٩١  – بیروت –الطبعة األولى /  مؤسسة الدراسات الفلسطینیة/   ٨ ص /زینة

)٣ (www.qantra.de.p١ 

)٤ (www.alsharq.com.p١.  
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ًفضال عن أن مبادئ الدیمقراطیة اللیبرالیة التى سارت علیها الدولة قد حالـت دون سـن 

  .)١(قوانین معادیة للدین بشكل عام

ًإن مطالــب هــذه األحــزاب األصــولیة تلقــى تعاطفــا مــن الجمــاهیر، فــضال عــن أن تأییــد  ً

ًاألحــزاب الدینیــة یعــد ضــروریا مــن أجــل تــشكیل أیــة وزارة ائتالفیــة ، لــذا نجــد األحــزاب 

ــا كبیــرا فــى إصــدار عــدد غیــر قلیــل مــن القــوانین  ًالدینیــة تلعــب دورا هامــا، وتــشكل وزن ً ً ً

  .)٢(ن الشریعة الیهودیةالمستمدة م) المدنیة(

 الــشغب الــذى یثیــره شــباب الحریــدیم داخــل المجتمــع اإلســرائیلى، واالزعــاج المــستمر ّإن

 ، فمنــذ فتــرة قــام عــدد مــن شــباب الحریــدیم  بــالغ المــدىالــذى یــسببونه للیهــود التقلیــدیین

بأعمـــال الـــشغب فـــى مدینـــة القـــدس وفـــى ســـاحة المـــسجد األقـــصى وعنـــد حـــائط المبكـــى 

. نیة العربیـــة بتخریـــب الـــسیاراتكًوقـــاموا أیـــضا فـــى األحیـــاء الـــس. ا للـــصالةعنـــدما أتـــو

وتــــدمیر المحــــالت التجاریــــة ، وضــــرب المــــارة فــــى الطریــــق، ویــــصفهم الــــبعض بــــأنهم 

ًخــارجون علــى القــانون فهــم ال یعترفــون بالدولــة وال بالحركــة الــصهیونیة ویمثلــون خطــرا 

المتــدینیین المعتــدلین والیهــود العــرب ، علــى أمــن وســالمة الرجــال والنــساء والعلمــانیین و

  .)٣(بل إنهم یهددون سلطة الحاخامات وهیمنتهم على الطائفة الحریدیة

                                      

ة ف�ى إس�رائیل ودورھ�ا ف�ى دراسة ف�ى األح�زاب والجماع�ات الدینی�/ الدین والسیاسة فى إسرائیل )١(

رس�الة / م ١٩٩٩/ ١ ، مكتب�ة م�دبولى ط٥٣٦ ص الحیاة السیاسیة ل�ـ عب�د الفت�اح محم�د ماض�ى،

  .ماجستیر من جامعة االسكندریة

معھ��د البح��وث / ١١٣ص / ح دكت��ور ف��وزى محم��د طای��ل.ل��واء أ/ النظ��ام ال��سیاسى ف��ى اس��رائیل)٢(

 . م١٩٨٩/ ٤٥سلسلة الدراسات الخاصة / والدراسات العربیة 

مركز الدراسات الشرقیة جامعة القاھرة مجلة دوریة محكم�ة، / رسالة المشرق  : إلى ویمكن الرجوع

أحم��د ف��ؤاد باش��ا ، ورئ��یس التحری��ر محم��د خلیف��ة / نجی��ب الھالل��ى ج��وھر ، د/ اإلش��راف الع��ام د

 .  ٢٦، الصراع الداخلى فى إسرائیل ص . ٧٢ ص ٥ج  ، ٢١حسن، العدد

 ٨م ،الع�دد ٢٠٠٥ / ٢ط/  ٤٥ ص /ى للصراع العربى اإلسرائیلى لـ محمد خلیفة حسنالبعد الدین)٣(

 . ، مركز الدراسات الشرقیة



       

 

 

 

 

٥٤٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

ًإن الــسبعینات مــن القــرن الماضــى شــهدت بــروزا أصــولیا متــصالبا فــى وســط الیهودیــة  ً ً

 فـى ل فعـارفقد ازدادت قوتهم نتیجة لنموهم وأصبح لهم دو. )١(داخل إسرائیل وخارجها 

  .)٢(یاة الیهودیةالح

التى تخرج رجـال ) باشیفا(ففى مدینة القدس المحتلة توجد عشرات من المدارس الدینیة 

. )٣(تـداء القبعـة الـسوداءروا) هاسـیدیم(دین أصـولیین متطـرفین یتمیـزون بتجـدیل الـشعر 

ًلقـــد جعلـــوا مـــن هـــذه المدینـــة مـــالذا خاصـــا للیهـــود المتـــشددین ، ففیهـــا یحـــرم اســـتخدام 

ن وآالت التــسجیل وبیــع الــصحف والنــشرات غیــر الدینیــة، ویمنــع فیهــا اســتخدام التلفزیــو

  .)٤(السیارات یوم السبت

ن علـــى الحیـــاة المدنیـــة للمـــواطنین فـــى إســـرائیل ، ومـــن وویـــسیطر الحاخامـــات األصـــولی

ال یمكــــن دفــــن المیــــت إال بعــــد إعــــالن انتمائــــه " أنــــه : المظــــاهر الــــصارخة علــــى هــــذا 

، بـل إنـه خصـصت مـدافن یـةالدینالفـرق فن مقـسمة، بدقـة حـسب ن المـداإالدینى، حیث 

خاصــة للحــاالت الملتبــسة، مثــل الـــذین یعتبــرون أنفــسهم یهــودا ، ولكــن الحاخامـــات ال 

واألمـر األسـوأ فیمـا یخـص الـزواج، فالملحـدون علـیهم الـسفر إلـى الخـارج . یعترفون بهـم

وفـى الـسنوات .  الـزوج وحـدهلیتموا زواجهـم والطـالق یـتم حـسب الـشریعة الیهودیـة بـإرادة

                                      

)١ (www.awan.com  

 ترجم�ة – الق�اھرة –مكتبة مدبولى / ٤٠٤ ص /دیفید النداو / األصولیة الیھودیة العقیدة والقوة لـ )٢(

  . م ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤/ الطبعة األولى / مجدى عبد الكریم 

دروس الماض��ى / أعم��ال ن��دوة الحرك��ة ال��صھیونیة وال��صراع العرب��ى االس��رائیلى ف��ى مائ��ة ع��ام )٣(

عبد الرحمن صبرى / د .أ/ إبراھیم عبد الكریم / أحمد صدقي الدجانى / وأفاق المستقبل تنسیق د

 . م٢٠٠٠/  ھـ ١٤٢١/  ، معھد البحوث والدراسات العربیة ٤٢ ص وآخرون،

الم�سیحیة اإلس�الم إل�ى أی�ن ؟ ، موف�ق العط�ار، /  الشرائع السماویة الثالث الیھودی�ة األصولیة فى)٤(

 .  م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣ / ١ط/ بیروت /  دمشق –  ٥٨ص دار الرشید، 

 



       

 

 

 

 

٥٤٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

األخیـــرة وبعـــد نمـــو العـــالم المتـــدین فـــى إســـرائیل ، تزایـــد تـــدخل األرثـــوذكس فـــى الحیـــاة 

ـــة آالف ، " دان" الیومیـــة، فنجـــد شـــركة  ـــزود حافالتهـــا ، الثالث ـــل الركـــاب ت لحـــافالت نق

المنافـسة " إیجیـد" بلوحة كتبت علیها الصالة الخاصة بأخطار الطریق ، وقامت شـركة 

، " لمراجعة اإلعالنات المكتوبة على السیارات بكل دقة" استشارى أرثوذكسى " یین بتع

بتخـصیص " ، خطوة أخـرى نحـو الغـزل المكـشوف للمتـدینین " ایجید" ثم اتخذت شركة 

خطوط اتوبیس فى القدس یصعد إلیها الرجال من الباب األمـامى، بینمـا تـصعد النـساء 

سات خاصــة بالمتــدینیین فــى كــل شــئون الحیــاة لقــد نــشأت مؤســ.  )١(مــن البــاب الخلفــى

ًتقریبـــا، فهنـــاك مـــدارس وجامعـــات دینیـــة تعمـــل فـــى عزلـــة واســـتقالل تـــام عـــن المـــدارس 

العلمانیــة، وهنــاك بنــوك دینیــة یهودیــة خاصــة بالمتــدینین، كمــا أن هنــاك أحیــاء ســكنیة 

اد خاصة وشركات متخصصة فى إنتاج الطعام الخاص بالیهود المتـدینین، ویفـضل أفـر

جتمـــــاعى مـــــستقل لـــــه خدماتـــــه االمجتمـــــع المتـــــدین فـــــى إســـــرائیل للحیـــــاة داخـــــل إطـــــار 

  .)٢(المستقلة

ًوأصبح الجمیع یخشون من سیطرة الدوائر المتعصبة دینیـا علـى إسـرائیل ومـن تهدیـدها 

" إن تنـــــامى التیــــــار األصــــــولى فــــــى الوســــــط . )٣(ألســـــلوب حیــــــاة المجتمــــــع اإلســــــرائیلى

 النجاحــات التــى حققتهــا األصـــولیة فــى الــسنوات العـــشر ال یــدل فقــط علـــى" اإلســرائیلى

ًاألخیرة، بل یدل أیضا على وجود استعداد شـعبى ومیـل واضـح فـى الوسـط االجتمـاعى 

وســـبق لـــصحیفة . )٤(الیهـــودى إلـــى تأییـــد األفكـــار المتطرفـــة التـــى تتبناهـــا تلـــك األحـــزاب

ــــى  المجتمــــع هــــاآرتس أن حــــذرت مــــن خطــــورة ســــیطرة ثقافــــة المتــــدینین المتطــــرفین عل

                                      

االتجاھ��ات األیدیولوجی��ة ف��ى ال��صحافة الدینی��ة اإلس��رائیلیة خ��الل الت��سعینات رس��الة لنی��ل درج��ة )١(

 . كلیة آداب قسم عبرى عین شمس/ ، ١٠٠ صالماجستیر لـ أحمد فؤاد أنور، 

 . ٨٣البعد الدینى للصراع العربى اإلسرائیلى ص ) ٢(

 . ٧٤ ص ٥رسالة المشرق ج ) ٣(

 . ٦٩األصولیة فى الشرائع السماویة الثالث  ص ) ٤(



       

 

 

 

 

٥٤٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

ًاالســرائیلى حیــث ذكــرت بــأن الثقافــة الدینیــة تــسعى دائمــا إلــى فــرض ســیطرتها المطلقــة 

ظهار قوتهم وفرض هیمنتهم بالقوة فى إویحاول المتدینون . )١(على المجتمع اإلسرائیلى

ًمنـاطق تجمعهـم خــصوصا فـى القـدس، واألمثلــة علـى ذلـك الــصراع المتنـامى والمتبــادل 

عرضـت االكـشاك التـى تبیـع الـصحف العلمانیـة للهجـوم بـالعبوات فقد سـبق أن ت. عدیدة

  .)٢(، فى منطقة براك بالقدسم  ١٩٨٨الناسفة عام 

أمـــا الرجـــال . فبالنـــسبة للملـــبس، البـــد وأن ترتـــدى المـــرأة مالبـــس طویلـــة وتغطـــى رأســـها

 .)٣(فیرتدون البالطو األسود الطویـل ویطلقـون لحـاهم وهـو مـاال یفعلـه الیهـود العلمـانیون

وبالنــسبة للطعــام ، فالــشریعة الیهودیــة تحظــر علــى الیهــودى كاشــیر وهــو مــا ال یفعلــه 

ً یومــا ١٢وبالنــسبة للطهــارة ، تمنــع العالقــات الزوجیــة علــى امتــداد . الیهــود العلمــانیون

علـــى األقـــل خـــالل الـــدورة الـــشهریة للمـــرأة، وفـــى نهایـــة هـــذه الفتـــرة فـــإن علـــى المـــرأة أن 

  .)٤ ()مغطس التطهر(ر تغطس فى بركة میاه التطه

                                      

 . ٧٣ ص ٥رسالة المشرق ج) ١(

 ال��دلیل ال��وطنى ، دار٧١ ص دراس��ات ف��ى ال��صراع العرب��ى االس��رائیلى ل��ـ محم��ود س��عید دمی��ر،)٢(

 . م١٩٩٢ عمان –للنشر والتوزیع 

عم�رو /، د) دراسة ف�ي األدب اإلس�رائیلي(األسطورة الزائفة رحیل الصھیونیة والبحث عن بدیل )٣(

 .م٢٠٠٥/ ١ط/   ، دار العلوم ١٠٢ ص عبد العلي عالم،

ل��وم للن��شر  ، دار الع٦٦ ، ص عم��رو عب��د العل��ي ع��الم،/المجتم��ع اإلس��رائیلي وثقاف��ة ال��صراع د)٤(

 .م٢٠٠٧/ ١ط/ والتوزیع 

 



       

 

 

 

 

٥٤٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

 ا  دا ت اأ  ة م  
ا ا   

  ا اول
ا م  

لقــد طالــب بعــض الحاخامــات وزارة الــصحة اإلســرائیلیة بمنــع نقــل دمــاء غیــر المتــدینین 

ام غیـر شـرعى إلى متدینین، حتى ال تختلط دماؤهم غیر المؤمنـة التـى تكونـت مـن طعـ

أمــا الحاخــام األكبــر الــسابق مردخــاى إلیــاهو، فقــد اكتفــى بتحــریم نقــل . بــدماء المــؤمنین

  .) ١(، ألنها حسب تفسیره ، تؤثر فى تصرفات اإلنسان وروحه" األغیار" دماء 

ما ا  
ا   

 الجثـث نهـا تعـارض تـشریحإقد بلغ التطرف الدینى لدى الجماعات الدینیـة فـى إسـرائیل 

  . ًبعد الوفاة ألنها تعتبر هذا العمل مخالفا للشرع

لـــذلك فـــإن األطبـــاء الـــذین یقومـــون بتـــشریح جثـــث المـــوتى یتلقـــون تهدیـــدات بـــالموت أو 

ـــــات توضـــــع أمـــــام مـــــساكنهم ومكالمـــــات  ـــــة وخطاب ـــــام مـــــن خـــــالل رســـــائل مجهول االنتق

  .)٢(تلیفونیة

                                      

/ األصولیة الیھودیة ف�ي إس�رائیل ل�ـ :، ویمكن الرجوع إلى٣٥الصراع الداخلى فى إسرائیل ص ) ١(

/  ٦٣، ٦٢ ص /ترجم���ة إس���ماعیل محم���ود الفقع���اوي/ ن���ورتن میزفین���سكي/ إس���رائیل ش���احاك

 .م٢٠٠٣ینایر / منشورات مكتبة القادسیة للنشر والتوزیع

 

س�ناء عب�د . الیھودي دراسة لألص�ول الفكری�ة والثقافی�ة والنف�سیة، للمجتم�ع اإلس�رائیلي،  دالجیتو )٢(

 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩/ ١، دار القلم ، دمشق، ط ٤٢١ ص اللطیف حسین صبري،

  : ویمكن الرجوع إلى 

 .١ط/ م ١٩٨٨/  دار الجلیل ،٤٤ ص األحزاب والحكم فى إسرائیل لغازى السعدى،

،  .٤٨٠ ، ال�������دین وال�������سیاسة ف�������ى إس�������رائیل ص ٣٨٠س�������رائیل ص الحال�������ة الدینی�������ة ف�������ى إ

www.thaqafa.org.p٣ 
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

ا ا  

  زرع اء
، ومبـادرة إنـشاء بنـك للجلـد، )١(تهم لعملیات زرع األعـضاءأعرب المتدینون عن معارض

وقــد قامــت الحاخامیــة الرئیــسیة بــإجراء دراســة مستفیــضة حــول مــسألة زرع األعـــضاء، 

وخلــصت إلــى تحدیــد الحــاالت التــى یجــوز فیهــا إجــراء عملیــات الزراعــة والحــاالت التــى 

الـت األحـزاب الدینیـة وماز )٣(وطـالبوا بوضـع ضـوابط لـزرع األعـضاء. )٢(یحرم فیها ذلك

تطالب بـسن قـانون یـسمح بموافقـة حاخـام معتمـد علـى عملیـة زرع عـضو تعـرض حیـاة 

  .)٤(مثل عملیات زراعة القلب والكبدالمریض للخطر 

اا ا  

ا  
ًكـــان یتكــــدس فـــى الحجـــرة نحـــو عــــشرین طالبـــا أو أكثـــر، مختلفـــین فــــى / ر دفـــى الحیـــ

وكـــان هـــؤالء األطفـــال وجـــوههم شـــاحبة وأجـــسامهم األعمـــار متبـــاینین فـــى االســـتعداد، 

ًهزیلة؛ نظرا للجو غیر الصحى الذى یعیشون فیه فى البیت وفى المدرسة أیضا، فكان  ً

ٍالحیدر عبارة عن حجرة صغیرة تقع فى مبنى متداع ، آیل للسقوط، غیـر صـحى علـى 

ق، والبـــرودة اإلطـــالق ، یتمیـــز بالرطوبـــة والعفونـــة والقـــذارة ، واألرض الملطخـــة بالبـــصا

  . الشدیدة فى الشتاء ، وأسراب الذباب الذى ال ینقطع فى الصیف

فى الرابعة من عمرى ذهبت : " ویتحدث إسحاق دویتشر باشمئزاز عن الحیدر، فیقول 

  .)٥( قذر كریه الرائحةجحرإلى المدرسة الدینیة، التى كانت عبارة عن 

                                      

  .٤٨٠الدین والسیاسة فى إسرائیل ص ) ١(

  .٣٨١  ، ٣٨٠الحالة الدینیة فى إسرائیل ص ) ٢(

)٣ (www.thaqafa.org.p٣ 

 . ٣٨١ ، وانظر الحالة الدینیة فى إسرائیل ص ٤٨٠الدین والسیاسة فى إسرائیل ص ) ٤(

 . ٢١٢ الجیتو الیھودى لسناء عبد اللطیف ص )٥(



       

 

 

 

 

٥٥١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

ا ا  

ا  
دى یـسمحون بزراعـة عـضو لغیـر یهـودى فـى جـسم یهـودى كثیر مـن الحاخامـات الحریـ

إلنقاذ حیاة الیهودى، إال أنهم یعارضون زراعـة عـضو لیهـودى فـى جـسم شـخص غیـر 

  )١ (.یهودى

فالرضیع ینشئونه على كراهیة العرب، حتى إذا اشتد عـوده وجـد مـن الطبیعـى، بـل مـن 

إذا : " ًوع الیهودیــة قــائالوقــد أخبــر الحاخــام غینــسبیرغ األســب. )٢(واجبــه أن یقاتــل العــرب

رأیــــت شخــــصین یغرقــــان ، یهــــودى وغیــــر یهــــودى ، التــــوراة تقــــول علیــــك إنقــــاذ الحیــــاة 

ًالیهودیة قبال
)٣(.  

  ا ادس

  ا و اء
ًتـى اقترفوهـا بـدءا مـن محـاوالت احـراق ونـسف للقد قدم األصولیون اعترافـاتهم بـالجرائم ا

یات القتل واالغتیال للشعب الفلسطینى إلـى محـاوالت المسجد األقصى إلى قیامهم بعمل

نسف وتفجیر سیارات رؤساء البلدیات، إلى الهجوم على طلبة جامعة الخلیـل الـى زرع 

                                      

 . ٦٤إسرائیل شاحاك ص / األصولیة الیھودیة ) ١(

 . بدون ذكر للطبعة/ دار الكفاح / ٤٥ص إسرائیل مجتمع عسكرى لـ مازن البندك، )٢(

   : ، ویمكن الرجوع إلى٨٦، ٨٥إسرائیل شاحاك ص / األصولیة الیھودیة ) ٣(

  ١٩netp.arabsys.www، ٣٤ن العلمانیة والدین ص الیھودیة رؤیة فى الصراع بی

/ مراجع�ة محم�د محم�ود أب�و غ�دیر / ترجمة محمد أحمد ص�الح / ، المجتمع االسرائیلى لـ أفیفا أفیف 

دراس��ات ف��ى . مرك��ز الدراس��ات ال��شرقیة جامع��ة الق��اھرة/  ٨ ص تق��دیم محم��د خلیف��ة ح��سن ،

 . بدون ذكر لدار النشر وبدون طبعة /  ١٣٤ ص جمال السید محمد ،/ ریع الیھودى دالتش

 



       

 

 

 

 

٥٥٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

األلغــام فــى الباصــات العربیــة التــى كانــت معــدة لنقــل المــصلین، إلــى غیرهــا مــن أعمــال 

  !القتل واإلرهاب؟ 

الصهیونیة اعترافات مثیرة للمخربین عن بل أكثر من ذلك ، فقد نشرت وسائل االعالم 

أعمال كانوا ینوون القیام بها مثل وضع القنابل فـى مـدرجات المالعـب الریاضـیة اثنـاء 

االحتفاالت المدرسـیة ، أو مباریـات كـرة القـدم، أو زرعهـا فـى الـسیارات المدنیـة، أو فـى 

ون بخطـف األطفـال لقد قـام األصـولی.  )١(مداخل المساجد لتفجیرها أثناء صالة الجمعة

المــسیحیین الــصغار وذبحهــم فــى لیلــة عیــد الفــصح الســتخدام دمهــم فــى طقــوس العبــادة 

  .)٢(التى یقومون بها فى هذا الیوم

  .)٣(إن األصولیین قاموا بقتل أطباء النساء الذین وافقوا على إجراء إجهاض شرعى

                                      

دار ال�صباح عم��ان / عرف�ات حج��ازى( الخی�ار الع�سكرى بع��د الخ�روج الفل�سطینى م��ن بی�روت  ) ١(

 . ٧٩ ، ٧٨ص  / م١٩٨٤ / ١ط/

  . ١٩٩٤/ مكتبة الشروق / ٣ج / ٩٧ص تاریخ الیھود لـ أحمد عثمان، 

  :، ویمكن الرجوع إلى ٥٥ رؤیة فى الصراع بین العلمانیة والدین ص الیھودیة) ٣(

/ بی��روت / مرك��ز األبح��اث منظم��ة التحری��ر الفل��سطینیة / الیم��ین ال��صھیونى ن��شأة وعقی��دة وسیاس��ة 

 ، الیھودی�ة رؤی�ة ف�ى ال��صراع ١٣، ١٢، ال�صراع ال�داخلى ف�ى إس��رائیل ص . ٦٠ص / ١٩٧٨

 ١٢٤إسرائیل ش�احاك ص / األصولیة الیھودیة . ٢٣٣، إشكالیة الھویة فى إسرائیل ص ٣٥ص 

/ ترجمة ناص�ر عفیف�ى. نورتن میزفینسكى/ األصولیة الیھودیة فى إسرائیل لـ إسرائیل شاحاك . 

ح��دود ال��صراع تاریخی��ة .  م٢٠٠٤ - ھ��ـ١٤٢٥ ١ ج مكتب��ة ال��شروق الدولی��ة ط٣ / ٥ ص ٣ج

 /  ٢٨٧ص /  موف�ق ص�ادق العط�اروخفایا الصراع العربى والیھودى الصھیونى اإلس�رائیلى ل�ـ

أن��ا . ١٠٦، ال��صراع ال��دینى العلم��انى داخ��ل الج��یش اإلس��رائیلى ص . ١ط/ م ٢٠٠٥/ األوائ��ل 

عب�د : تألیف فیلی�ب جیلل�ون تق�دیم أن�یس من�صور ، ترجم�ة. صھیونى وأطالب بدولة للفلسطینیین 

، ١٩,٢٠p.net.arabsys.www. .م ١٩٧٨ دار المع�����ارف – ،  ٦ ، ٥ص العظ�����یم حم�����اد، 

التط���رف . ٢,٣comp.moheet.www ، ٣٩ع���اطف عب���د الغن���ى ص / ص���دام األص���ولیات 

= ندوة ف�ى ) تسیس النصوص الدینیة لخدمة التطرف اإلسرائیلى( الدینى والسیاسى فى إسرائیل 



       

 

 

 

 

٥٥٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

ا ا  

ا  ا أ  

  .)١(ًا ساهم فى نسج لحمة الشعب الیهودىًإن الدین لعب دورا مهم

إن األصــولیین یطــالبون بــاحترام الدولــة للــشریعة الیهودیــة ، ویحــاولون اســتغالل الدولــة 

  .)٢(لدعم مشاریعهم االجتماعیة واالقتصادیة والدینیة والتعلیمیة

                                                                                           

، ١ صد محمد خلیفة ح�سن. الشرق األوسط فى جامعة عین شمس مدیر المركز أمركز بحوث=

www.islamon line.net.pمع��ارك ف��ى س��بیل اإلل��ھ الحرك��ات األص��ولیة الدینی��ة ف��ى .  ٧

 ص /ترجمة د فاطمة نصر ، د محمد عن�اس/ كارین أرمسترونج (الیھودیة والمسیحیة واإلسالم 

عات األص�ولیة ف�ى الیھودی�ة والم�سیحیة واإلس�الم ل�ـ النز. كتاب سطور/ م ٢٠٠٠/ ١ط /  ٥٠٩

دار الكلمة للنشر والتوزی�ع / م ٢٠٠٥ط /  ٣٦٨ص /  ترجمة محمد الجورا/ كارین أرمسترونج

 العن���صریة ال���صھیونیة  .١٣٥ ، ١٣٤دراس���ات ف���ى الت���شریع الیھ���ودى ص . ، س���وریا دم���شق

نیة والتاریخی�ة للممارس�ات العن�صریة بحث في الخلفیات الدی:الیھودیة والبعد اإلیدیولوجي الدیني

دار الھادي للطباع�ة  / ٩٨ص/ لـ علي حسن طھ/ للكیان الصھیوني في فلسطین ولبنان وغیرھما

 . ١٧إی��ان س��ى لوس��تك ص /  األص��ولیة الیھودی��ة .م ٢٠٠٢ -ھ��ـ ١٤٢٢/ ١والن��شر والتوزی��ع ط

/ ن العبری�ة إس�ماعیل دب�جترجمة ع�/ الحریدیون والمجتمع والسیاسة فى إسرائیل لـ إیالن شاحر 

، أص�����ول األص�����ولیات .  ١٠٠٠ع�����دد الن�����سخ /  م ٢٠٠٥/ ١ط/ دار كنع�����ان  / ٩١ ، ٩٠ص 

رس�الة الم�شرق . ٥ ، ص ١٩٩٦مكتب�ة ال�شروق ین�ایر / روجی�ة م�اوردى / والتعصبات السلفیة 

 -  ١٩٦٧الح��روب وال��دین ف��ى الواق��ع ال��سیاسى اإلس��رائیلى  ، ٢٤ ص ٤ : ١ع / ١٩٩٨ : ٧ج

/  ھ��ـ ١٤٢٦/ ١ط/ال��دار الثقافی��ة للن��شر /  ، ١٨١ ، ١٨٠ ص /رش��اد ال��شامى/ ل��ـ د / م ٢٠٠٠

 م ١٩٩٩ -   ١٩٩٥أزمة ورجال فى إسرائیل .  ٤٨٣الدین والسیاسة فى إسرائیل ص .  م٢٠٠٥

الھیئ�ة الم�صریة العام�ة  /  ١٠٢ ص /ح�سین ش�ریف/ روبرت أس�اراف ترجم�ة وتعلی�ق س�فیر د

 .٣ین المتدینین والعلمانیین ص  العالقات ب. م٢٠٠٠/ للكتاب 

)١ (addarol.maktooblogh.com.p١ 

ع�الم / ١٣٦ص / رش�اد ال�شامى/ القوى الدینیة فى إسرائیل بین تكفیر الدولة ولعب�ة ال�سیاسة ل�ـ د )٢(

   .  م١٩٩٤/  ھـ ١٤١٤/ المعرفة الكویت 



       

 

 

 

 

٥٥٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

  .)١( بالدینهونةإن حیاة المواطنین فى إسرائیل مر

  .)٢(نف ضد الیهود من أجل فرض االلتزام الدینىلقد استحل األصولیون استعمال الع

بــل لقــد دفعــوا الحكومــة إلــى ســن قــوانین دینیــة كمــا فــى مــسألة الدســتور، قــانون مــن هــو 

ـــام الـــسبت  ، بـــل یـــستغلون الـــسالح فـــى )٣ (.الیهـــودى وقـــانون تغییـــر الـــسفر والتجـــارة أی

المهـاجرین استخدام من هو الیهودى إلضفاء نوع من المصداقیة على رفـضهم تـسجیل 

  .)٤(الجدد كیهود إذا لم یلتزموا بالختان

                                      

 –ن�و ترجم�ة حل�یم طوس��ون بقل�م الكاتب�ة الفرن�سیة م�ارتن مو/ ف�ى المعرك�ة إس�رائیل كم�ا رأیتھ�ا  )١(

 . م١٩٧١الھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر / ٣٣ص / مراجعة محمد عباس سید أحمد

   : ویمكن الرجوع إلى٨الصراع الداخلى فى إسرائیل ص ) ٢(

الحال��ة . ٢٣الم��سیرى ص /  د ٢ الموس��وعة الم��وجزة ج.١٨٨ ، ١٨٧ص /١ع/٢رس��الة الم��شرق ج

 ھ�ـ ١٤١٢رجب / السنة الرابعة والستون  / ٧ج/ األزھر  مجلة  . ٤٧٠الدینیة فى إسرائیل ص 

دراس�ات ف�ى  .  مجل�ة ش�ھریة جامع�ة ع�ن مجم�ع البح�وث اإلس�المیة،٧٧٢ ص  ،١٩٩٢ینایر / 

دار الم�ریخ بالری�اض ، ب�دون /   ١٤٨ ، ١٤٧ص / سید ف�رج راش�د/ الصھیونیة وجذورھا لـ د 

، . ١٤٤ال�صحافة الدینی�ة ف�ى إس�رائیل ص ، ١٠٥عم�رو ع�الم ص / األسطورة الزائفة د.طبعة 

، الق��وى ٤٧ ص ٥ ، رس��الة الم��شرق ج٨٧الحری��دیون والمجتم��ع وال��سیاسة ف��ى إس��رائیل ص 

، العالق�ات ب�ین ٤٥إسرائیل ش�احاك ص = =/،األصولیة الیھودیة  . ٢١الدینیة فى إسرائیل ص 

، النظ���ام ٣٥ ص  ، ف���ى المعرك���ة إس���رائیل كم���ا رأیتھ���ا١٠٧، ٨٢المت���دینیین والعلم���انیین ص 

اإلس��رائیلیون . ٢١٥،  ٢١٤ ص ٥، رس��الة الم��شرق ج١٤١ ، ١٤٠ال��سیاسى ف��ى إس��رائیل ص 

مؤس�سة  /  ٢٣٨ ، ٢١٣ ص /خال�د عای�د وآخ�رون/ ترجم�ة / لـ توم س�یغف / م ١٩٤٩-األوائل 

 . م١٩٨٦ / ١ط/ الدراسات الفلسطینیة 

 ص /ابر مراجع�ة عل�ى رم��ان محم�د الج�/  س�قوط إس�رائیل لب�ارى ش�میس ترجم�ة عم�اد ج�والنى)٣(

 ، ویمك���ن ٣٧٨الحال���ة الدینی���ة ف���ى إس���رائیل ص .  م١٩٩٣ – ھ���ـ ١٤١٣/ ١ط/  األھلی���ة ، ٧٣

، العالق��ات ب��ین ٦١ ، الق��وى الدینی��ة ف��ى إس��رائیل ص ٤٢٤ الجیت��و الیھ��ودى ص :الرج��وع إل��ى

  .١٤٣المتدینیین والعلمانیین ص 

   :ن الرجوع إلى ، ویمك١٨٧ ، ١٨٦ص / ١٩٩٣/ ٢رسالة المشرق ج) ٤(

   . ٦٧، األصولیة فى الشرائع السماویة الثالث ص ٤٥األحزاب والحكم فى إسرائیل ص 

، ٤٢٤ ، الحالة الدینی�ة ف�ى إس�رائیل ص ٣٩٦ ، ٣٩٥ ، ٣٦٥، األصولیة الیھودیة لـ دیفید الندو ص 

٤٣٥، ٤٢٥. 



       

 

 

 

 

٥٥٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

ا ا  

وا طا  

ًنهـــم یتـــشددون فـــى قـــوانین الطعـــام والـــذبح فیمـــا بیـــنهم، ویـــضیقون علـــى أنفـــسهم تنفیـــذا إ

ولقــد حــرم األصــولیون بیــع لحــم الخنزیــر طــوال . )١(ألحكــام شــریعتهم التــى بــین أیــدیهم

  .)٢(العام

  .)٣(یون النار فى ملحمة تبیع لحم خنزیررم األصولأضكما 

  .)٤(ویحرم األصولیون تقدیم فطائر فیها خمیرة فى عید الفصح

  

ا ا  

  اق

لقــد أظهــر األصــولیون الیهــود عــداوة شــدیدة ضــد الیهــود المتمــسكین بــنمط حیــاة جنــسیة 

ـــة . مختلـــف ـــر مـــن الحاخامـــات اإلســـرائیلیین واألحـــزاب الـــسیاسیة الدینی اإلســـرائیلیة فكثی

قامت برد فعل حاد فى التسعینات ضد الرؤیة والقوة المتزایدة لتجمعات اللواط والسحاق 

                                      

 .٣٩٦الحالة الدینیة فى إسرائیل ص ) ١(

)٢ (www.thaqafa.org.p٣ 

  .  ٢٥٣سرائیلیون األوائل ص اال) ٣(

 ٧٤، ٧٣، ویمكن الرجوع إلى سقوط إسرائیل ص ١٤٣العالقات بین المتدینیین والعلمانیین ص ) ٤(

ال�صحافة الدینی��ة ف��ى  . ٤٢، أعم��ال ن�دوة الحرك��ة ال��صھیونیة ص  . ٤٢٠،الجیت�و الیھ��ودى ص 

 ٢٤٥، ٢٤٤ ص ؤاد أن�ور،لـ أحمد ف) بین قضایا الصراع مع العرب والتناحر الداخلى(إسرائیل 

 .م ٢٠٠٦- ھـ  ١٤٢٦/ ١ط/ ، عالم الكتب 



       

 

 

 

 

٥٥٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

كمــا أصــاب الــضرر الجــسدى لفتیــات بالقــدس مــن قبــل حریــدیین بــسبب . )١(فــى إســرائیل

  .)٢(مالبسهن غیر الالئقة فى نظرهم

ا ا  

  ن اة

صیة والــــزواج والطــــالق تمــــارس علــــى كــــل إن ســـلطة رجــــال الــــدین فــــى األحــــوال الشخــــ

ًاســرائیلى مهمــا كــان علمانیــا
إن األصــولیة تـــرفض الــزواج المــدنى الــذى یــتم خـــارج . )٣(

ًوتعــارض الطـالق المــدنى الــذى یلجـأ إلیــه طرفــا " الزنــا الرسـمى" ًالـبالد، وتــراه نوعـا مــن 

. )٤( شــرعیین أبنــاء غیــر جدیــدًالــزواج المــدنى ، وتعتبــر أبنــاء المطلقــة مــدنیا مــن زواج

ــا أیــضا علــى  ــالفرائض ، وأحیان ــاة أفرادهــا وتمــسكهم ب ًوتحــافظ األصــولیة علــى نمــط حی ً

الملـــــبس واللغـــــة والعالقــــــات الجنـــــسیة واألســــــریة والتعلـــــیم واالنــــــضمام إلـــــى معــــــسكرات 

  .)٥(سیاسیة

                                      

 .٥إسرائیل شاحاك ص / األصولیة الیھودیة ) ١(

 ال��صراع : ویمك��ن الرج��وع إل��ى  / ٦٦الیھودی��ة رؤی��ة ف��ى ال��صراع ب��ین العلمانی��ة وال��دین ص ) ٢(

، ١٦٤، ال��صحافة الدینی��ة ف��ى إس��رائیل ص ٢٥٣ ، اإلس��رائیلیون األوائ��ل ص ٤٠ال��داخلى ص 

، ٤٩١، الحال��ة الدینی��ة ف��ى إس��رائیل ص ٣إس��رائیل ش��احاك ص ( ، األص��ولیة الیھودی��ة ١٦٥

 ، اإلتجاھ�ات األیدیولوجی�ة لل�صحافة الدینی�ة ٢٧٢، ٢٧١، إشكالیة الھویة فى إسرائیل ص ٤٩٢

، الحری�دیون والمجتم�ع وال�سیاسة . ٩٠ ، ٨٩، سقوط إس�رائیل ص ١١٥، ١١٤اإلسرائیلیة ص 

 ١٩٩٣ / ٢، رسالة المشرق ج. ٢٦٩ ، ٢٦٨ات بین المتدینین والعلمانیین  ص  ، العالق٨٩ص 

 . ١٨٧ص 

 . ٢١٦الدولة الیھودیة قرن الحق ص ) ٣(

 . ٤٧٦الدین والسیاسیة فى إسرائیل ص ) ٤(

   : ، ویمكن الرجوع إلى٨٣الیھودیة رؤیة فى الصراع بین العلمانیة والدین ص ) ٥(

 ، ٦٨ ، ٥٩  ، ٥٨ألص��ولیة ف��ى ال��شرائع ال��سماویة ال��ثالث ص  ، ا٤٢٣، ٤٢٢الجیت��و الیھ��ودى ص 

، ال��دین .٣٧، ٣٥، ٣٤ ، ال��صراع ال��داخلى ف��ى إس��رائیل ص ٢٨، الیھودی��ة العلمانی��ة ص ٦٩

  =  ،٣٤، ٣٣، ف��ى المعرك��ة إس��رائیل كم��ا رأیتھ��ا ص ٤٧٦، ٤٧٥ إس��رائیل ص وال��سیاسة ف��ي 



       

 

 

 

 

٥٥٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

  

 ديا ا  

  اأة
  

إدارة الحـائط منـذ  وعلـى رأسـهم الحاخامیـة الرئیـسیة التـى تـشرف علـى -إن األصولیین 

 یرفـــضون الـــسماح للنـــساء بالـــصالة هنـــاك العتقـــادهم ان صـــالة النـــساء – ١٩٦٧عـــام 

الجماعیـــة هنـــاك محرمـــة ، وأنـــه ال یجـــوز للمـــرأة أن تلمـــس التـــوراة أو تقـــرأ منهـــا أو أن 

  .)١(على كتفها) الطالیت(تضع رداء الصالة  

                                                                                           

دینى العلمانى داخل الجیش االس�رائیلى ، الصراع ال٣٦٦دیفید الندو ص /  األصولیة الیھودیة =

 www.islamonline.net.p٧ ، ٣٠، ٢٩ص 

  :، ویمكن الرجوع إلى ٤٨١الدین والسیاسة فى إسرائیل ص )  ١(

 ص كإس�رائیل ش�احا/  ، األصولیة الیھودی�ة ٧٨الیھودیة رؤیة فى الصراع بین العلمانیة والدین ص 

، الحال��ة ١٠٢، األس��طورة الزائف��ة ص ٦ ص ٢إس��رائیل ش��احاك ج/ األص��ولیة الیھودی��ة ،، ٣٤

  . ٨٧ ، الیھودیة العلمانیة ص ٤٠٠الدینیة فى إسرائیل ص 



       

 

 

 

 

٥٥٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

ما ا   

ا   
، أقره الكنیست بضغط من " قانون السبت" ون عرف باسم  قان١٩٥١وقد صدر عام " 

نــه یمنــع تــشغیل العمــال یــوم الــسبت، وفــى أیــام األعیــاد الیهودیــة إاألقلیــة الدینیــة، حیــث 

  .)١(األخرى

  .)٢ ()الحیاة یصیبها الشلل التام وال صوت یعلو على التوراة(فى یوم السبت 

  

                                      

  . ٢٠٩الصحافة الدینیة فى إسرائیل ص )  ١(

 . م١٩٩٨/ ١ط/ محمد رجب مدبولى الصغیر  / ٢٩ ص بنات إسرائیل وأسرار دولة الیھود ،)  ٢(

   :ویمكن الرجوع إلى

 ، اإلس�رائیلیون األوائ�ل ٣٩٢، ٣٩١، الحالة الدینیة فى إس�رائیل ص ٢٦٥ ص ١٥رسالة المشرق ج

، ١٥، األص�ولیة ف�ى ال�شرائع ال�سماویة ال�ثالث ص ٩٣ ، سقوط إسرائیل ص ٢٦٠ ، ٢٥٩ص 

=  . ٢٨٢ ص ٧الم��سیرى ج/ ، الموس��وعة د ٣٥، ٣٤ف��ى المعرك��ة إس��رائیل كم��ا رأیتھ��ا ص 

 ،  ٣٩٦ ص ترجم��ة م��صطفى ال��رز،/ ل��ورانس م��ایر / إس��رائیل اآلن ص��ورة بل��د م��ضطرب =

 ، إشكالیة الھویة ف�ى إس�رائیل ص ٥٨ ، صدام األصولیات ص . ١ط/ م ١٩٩٧/ مكتبة مدبولى 

الجیت�و الیھ�ودى ص = =،٦٦، الیھودیة رؤیة فى الصراع بین العلمانیة والدین ص ٢٩٥، ٢٩٤

،  ٤٢، أعم������ال ن������دوة الحرك������ة ال������صھیونیة وال������صراع العرب������ى اإلس������رائیلى ص . ٤١١

www.thaqafa.org p٣  

، ١١٣، الیھودی��ة األرثوذك��سیة ص ١٥١ ، ١٠٧ ، ١٠٤، العالق��ات ب��ین المت��دینین والعلم��انیین ص 

١١٤.  

تق��دیم / ترجم��ة می�ادة العفیف��ى / إس�رائیل ش��احاك / ثالث��ة آالف ع�ام م��ن الخطای��ا (، الیھ�ود والیھودی��ة 

 . ٧٥ص  / ١ط/ القاھرة  / ٢٠٠٣/ میریت / إداورد سعید 



       

 

 

 

 

٥٥٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

  

ما ا  

ابأا ا دا   

 ا ا اإ   

  

  أ ارذ  ا : ا اول

ما ا :ا  مش إ أ  

ا ا: ا  خ أ  

اا ا : ا  ا أ  

 ا ا : ا داتب أ وأ   ا داتأ   

ا   

  أ س  ا: ا ادس

ا راه: ا د وأ ا  راه دت   

ا ا:ا  ا ا أ    

ا د: ا وأ ا اا    

ا ا :ر ر وأوا اا    

  



       

 

 

 

 

٥٦٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

ما ا  

ابأا ا دا  ا ا   

اإ  

  ا اول

ا  ذرا أ  
، وقـــد ) إســـرائیل(ُتعـــد الیهودیـــة األرثوذكـــسیة التیـــار المـــسیطر علـــى الحیـــاة الدینیـــة فـــى 

لدینیــة علــى المجتمــع اإلســرائیلى، تمتعــت بقــدرة كبیــرة علــى فــرض مبادئهــا ، ونظرتهــا ا

وتمیزت ببعض األمور والتـشریعات الدینیـة ، واسـتطاعت أن تطبقهـا مـن خـالل نفوذهـا 

  .)١ ()إسرائیل(القوى فى 

إن بعـــض األرثـــوذكس خولـــوا أنفـــسهم الـــسلطة لفـــرض مفهـــومهم للـــشرائع التوراتیـــة علـــى 

ًاآلخــرین قــسرا، ووصــوال لهــ ً ســیرا علــى األقــدام فــى ًفهم فــإنهم یمــسحون الــشوارع مــسحادً

  .)٢(سریة تامة وعند اللزوم یلجأون للعنف

                                      

 .   ١١١یھودیة األرثوذكسیة ص ال) ١(

 فى عقر دیار التطرف الیھودى فى فرن�سا واس�رائیل والوالی�ات المتح�دة األمریكی�ة ل�ـ عم�ا نوی�ل )٢(

إش��راف / س��میرة دمی�ان ، فوزی��ة ض�رار ، مراجع��ة إح�سان م��صطفى الزی�ات/ ترجم�ة /ھیم�ان  

 . مات الھیئة العامة لالستعال/ وزارة اإلعالم  / ٨٠ ص /بھى الدین تغیان/

   : ویمكن الرجوع إلى

/ ، الموس�وعة د٣٣ ، س�قوط إس�رائیل ص ٧٩، القوى الدینیة فى إس�رائیل ص ٤٢بنات إسرائیل ص 

، جمھوریة مصر العربیة وزارة ال�دفاع ھیئ�ة ، فى قلب األصولیة الیھودیة٧٨ ص ٥المسیرى ج

ودى محاض�رات المل�ل المعاص�رة ف�ى ال�دین الیھ�. ٨١، ٨٠ ، ٧٧ ص ١ ج،. البحوث العسكریة

، معھ��د ٨٤ص اس�ماعیل راج�ى الف��اروق عل�ى طلب�ة البح��وث والدراس�ات الفل�سطینیة، / ألقاھ�ا د

ی�وم هللا الحرك�ات األص�ولیة .  م١٩٦٨البحوث والدراسات العربی�ة بجامع�ة ال�دول العربی�ة س�نة 

=  ط  /١٩٣ ، ١٩٢ ص /جی��ل كیی��ل ترجم��ة ن��صر م��روة / المعاص��رة ف��ى ال��دیانات ال��ثالث ل��ـ 



       

 

 

 

 

٥٦١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

  األخالق 

األرثــوذكس ال یتــرددون فــى الخــروج مــن أحیــائهم ، لفــرض أخالقیــاتهم علــى اآلخــرین ، 

فقـد أحرقـوا بعــض محطـات األتــوبیس، ألنهـا حملـت إعالنــات بهـا صــور نـساء بمالبــس 

قنبلة على أحد متاجر الجنس فى القدس، لیس بالقدر الكافى من االحتشام، كما ألقیت 

ًنظــــرا ألن التــــساهل فــــى موضــــوعات الجــــنس هــــو أحــــد االهتمامــــات الخطیــــرة لهــــؤالء 

  .)١(المهووسین باألخالق الحمیدة

  شئون األسرة 

ولهــذا تكــون أســرهم " ًكــن خــصبا وكثیــر النــسل" ًیلتــزم األرثــوذكس حرفیــا بوصــیة اإللــه 

نجــــاب األوالد ویحــــرم اً أیــــضا، یــــرفض تنظــــیم "الــــرب" وبــــسبب مــــصلحة . كبیــــرة العــــدد

ًاإلجهاض عندهم، فیظـل معـدل الـوالدة مرتفعـا وبالتـالى یـسجلون أعلـى معـدل إصـابات 

بمرض المنغولیا فى إسـرائیل، ویمنـع اإلجهـاض حتـى لـو اكتـشف فـى رحـم المـرأة كـائن 

ًغریب، كأن یكون مثال خروفا من خراف مرتفعات جنوب بریطانیا ً
)٢(.  

                                                                                           

 ، اإلتجاھ�ات األیدیولوجی�ة ٢٠٩ال�دین وال�سیاسة ف�ى إس�رائیل ص . م١٩٩٢/ األول�ى  عربی�ةال=

 .  ٧٢ ،ص ب، ج ، ٢، فى قلب األصولیة الیھودیة ج١١٣للصحافة الدینیة ص 

  :الصحافة الدینیة فى إسرائیل ویمكن الرجوع إلى)  ١(

 ٥الم��سیرى ج/ وعة د، الموس��٧٣ ص ١، ف��ى قل��ب األص��ولیة الیھودی��ة ج٩٣ص��دام األص��ولیات ص 

 .  ٨٦، ٨١ ، ٨٠، فى عقر دیار التطرف ص ١٠٢لوجیة ص یو ، االتجاھات األید٣٨٤ص 

الیھود الحسیدیم نشأتھم تاریخھم عقائ�دھم تقالی�دھم  : ویمكن الرجوع إلى٧٥سقوط إسرائیل ص )  ٢(

 -ھ��ـ ١٤١٥/ ١دار القل��م دم��شق ط/ ال��دار ال��شامیة بی��روت/  ٢٧٥ ص /ل��ـ جعف��ر ھ��ادي ح��سن

، م�ن ھ�و .٣٨٥ ص ٥الم�سیرى ج/  ، الموسوعة د٤٠١الحالة الدینیة فى إسرائیل ص .م١٩٩٤

في عقر دیار التطرف .  م٢٠٠١ ٢ط/ دار الشروق  / ٨٢عبد الوھاب المسیري ص/ الیھودي د

 .١٢٠، ١١٩، الیھودیة األرثوذوكسیة ص٩٤، ٩٣ص



       

 

 

 

 

٥٦٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

  الدین 

تسیطر الیهودیة األرثوذكسیة على الحیاة الدینیة فى إسرائیل ، فهى تسیطر علـى دار و

:  ، وعلى األحزاب الدینیة ، مثـل )٢(،  وعلى وزارة الشئون الدینیة)١(الحاخامیة الرئیسیة

 ساشـــمزراحــى ، وعمـــال مزراحـــى ، وأجـــودات إســرائیل ، وعمـــال أجـــودات إســـرائیل ، و

  .)٣(ودیجیل هاتوراه والمفدال

 تــشریح المــوتى ومعارضــة زرع ةى كمعارضــخــرولقــد أثــروا علــى المجتمــع فــى أشــیاء أ

األعـــضاء ومنـــع عملیـــات اإلجهـــاض والعنـــف والقتـــل فـــى فـــرض آرائهـــم علـــى المجتمـــع 

وتعــــریفهم للیهــــودى بأنــــه مــــن ولــــد ألم یهودیــــة ورفــــضهم التنقیــــب علــــى اآلثــــار وحمــــل 

                                      

 ٧٧ق�ر دی�ار التط�رف ص  فى ع: ، ویمكن الرجوع إلى٢٨٥حدود الصراع لموفق صادق ص )  ١(

  . ٧٣ ص ١، فى قلب األصولیة الیھودیة ج

دار / ٢٣ ص /ال������سفیر ط������اھر ش������اش/ التط������رف اإلس������رائیلي ج������ذوره وح������صاده ل������ـ )  ٢(

 .  م١٩٩٧- ھـ ١/١٤١٧ط/الشروق

 . ٣٨٨ ص ٥المسیرى ج/ وانظر الموسوعة د

أحمد / د.أ/ ان والنحلدراسات في األدی : ، وانظر١٥٥ ص ٢المسیرى ج/ الموسوعة الموجزة د) ٣(

 .الشركة الدولیة للطباعة/ م٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨/ ٢ط/مؤسسة الرسالة/ ٤٤٣ ص /أحمد غلوش

 /منظمات تربیة الشباب اإلسرائیلى لـ محمد السید محمد محمد م�صطفى ح�سونة :ویمكن الرجوع إلى

بل�د إس�رائیل اآلن ص�ورة . م١٩٨٢ - ھ�ـ ١٤٠٢/ تربیة عین ش�مس / رسالة ماجستیر / ١٦ص 

. ١ط/ م ١٩٩٧/ مكتبة مدبولى  ، ٤٠٥ص ترجمة مصطفى الرز ، / لورانس مایر / مضطرب 

دراس�ة ف�ى (ال�سیف األحم�ر  . ١٠٢، من ھو الیھودى ص . ٨٥یوم هللا الحركات األصولیة ص 

/ ٢ط/  ص��فحات للدراس��ات والن��شر  /٦٥ ص /جم��ال الب��درى/ األص��ولیة الیھودی��ة المعاص��رة د

 .  م٢٠٠٧

، الناش�ر  ٥٨ ص جمال الب�درى،/ زاب الدینیة اإلسرائیلیة فلسفة التاریخ والمعاصرة لـ د الجسر األح

 .  ١٠٥ الیھودیة األرثوذكسیة ص . م ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠/ مدبولى الصغیر 



       

 

 

 

 

٥٦٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

ــــالتزام الــــشریعة فــــى األطعمــــة والــــزام اإل ــــى حرمــــة ٕالحكومــــة ب ســــرائیلیون بالمحافظــــة عل

  .)١(السبت

ما ا  

ا  مش إ أ  

ًلقــد أثــرت هــذه الحركــة تــأثیرا جوهریــا فــى نــسیج المجتمــع اإلســرائیلى، بطرائــق تتخطــى  ً

ســـاحة الـــسوق الـــسیاسیة، وتتعلـــق بقلـــب المجتمـــع اإلســـرائیلى، وأن دور غـــوش إیمـــونیم 

لریـادة، والفكـر الحـى، الثقـة الملهمـة، قـد عملـت علـى نقـل م األراضى واضالمركزى فى 

المنظور األصولى إلى مجموعات واسعة من المجتمع اإلسرائیلى ، المتدینة منها وغیر 

  .)٢(المتدینة

  القتل وسفك الدماء 

ًحاخام غوش إیمونیم أنه إذا مـا نـوى طفـل غیـر یهـودى اقتـراف القتـل مـثال / أكد أفنیر 

" ًة مــارة فــإن ذلــك الطفــل غیــر الیهــودى یعتبــر مــضطهدا للیهــودبقــذف حجــر علــى ســیار

  . ویجب قتله

                                      

  :انظر فى ھذا )  ١(

 ، الیھودیة األرثوذكسیة ص ٧٧، فى عقر دیار التطرف ص ٧٣ ص ١فى قلب األصولیة الیھودیة ج

، ٢٧٥ ص ٦٧ ، ال����صھیونیة الدینی����ة حت����ى ٤٣٢دین وال����سیاسة ف����ى إس����رائیل ص ، ال����١٢٣

، من ھو الیھودى ص ٣٨٥ ص ٥المسیرى ج/  ،الموسوعة د١٥٣ ص ٢وعة الموجزة جسالمو

٢ ، ٦٦p.com.almustaqbal.www 

  : ویمكن الرجوع إلى ١٨٧ ، ١٨٦حمر ص  ، السیف األ٢٢٢الجسر األحزاب الدینیة، ص )  ٢(

   . ١٢٥، ١٢٤ ، فى عقر دیار التطرف ص ١١٠، األصولیة الیھودیة إسرائیل شاحاك ص 

  .١٩٧، العالقات بین المتدینیین والعلمانیین ص 



       

 

 

 

 

٥٦٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

ً ذاكرا میمون كمرجع له أن قتل الطفل غیر الیهودى فـى هـذا المثـال ضـرورة فنیروأكد أ

  .)١(إلنقاذ حیاة یهودیة

  محاوالت نسف المسجد األقصى 

ًإن محاوالت نسف المسجد األقصى لم تتوقف منذ أكثر من خمـسین عامـا
مـن قبـل . )٢(

 ، ١٩٧٩ ، ١٩٦٩ ، ١٩٦٧حركـــة جــــوش إیمـــونیم وذلــــك بمحـــاوالت كثیــــرة فـــى ســــنة 

  . لكن اهللا عز وجل حفظه من مكائدهم .  )٣( ١٩٨٥، ١٩٨٤، ١٩٨٣ ، ١٩٨٠

ا ا  

ا  خ أ  
  لقد قامت كاخ بعملیات إرهابیة عدیدة منها 

  .محاولة االستیالء على المسجد األقصى - ١

                                      

  ، ویمكن الرجوع إلى ١٠٢إسرائیل شاحاك ص / األصولیة الیھودیة ) ١(

  . ٥٠ ، ٤٩، التطرف األصولى ص ١٧٧ الثالث ص یوم هللا الحركات األصولیة فى األدیان

، ٣٦٦ ، النزع��ات األص��ولیة ص ٥٠٧، مع��ارك ف��ى س��بیل اإلل��ھ ص ٦١، ص��دام األص��ولیات ص 

٣٦٧  . 

 .  ٧٨صدام األصولیات لعاطف عبد الغنى ص ) ٢(

  :انظر فى ھذا ) ٣(

ل لـ إیان سى لوس�تك ، األصولیة الیھودیة فى إسرائی١٧٩یوم هللا الحركات األصولیة فى األدیان ص 

 ، الدین وال�سیاسة ف�ى إس�رائیل ١١٢، ١١١، التطرف اإلسرائیلى جذوره وحصاده ص ٨٠ص 

 ، معارك ف�ى س�بیل ٣٩ ، ٣٨ ، أعمال ندوة الحركة الصھیونیة والصراع العربى ص ٥٠٥ص 

  . ١٧٩اإللھ ص 

لعرب�ي األورب�ى مرك�ز الدراس�ات ا/ ، القدس من ب�ن غوری�ون إل�ى نتنی�اھو ل�ـ أحم�د یوس�ف القرع�ى 

االس�تیطان االس�رائیلى .  ٤٨ ، األصولیة فى الشرائع السماویة الثالث ص ٢٨ ص ١٩٩٧/ ١ط

ًجغرافی��ا وسیاس��یا ل��ـ  /  عم��ان –   ٧٠ص /ترجم��ة دار الجلی��ل / ألی��شع إیف��رات / البروفی��سور / ً

 . م١٩٩١/ الطبعة األولى 



       

 

 

 

 

٥٦٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

 .  تفجیر قبة الصخرةخطة - ٢

 . إطالق النار على المصلین فى الصخرة - ٣

 . إمیل غر بنسفایج) السالم اآلن(قتل عضو حركة  - ٤

 .على باص عربى قرب جبل هرتزلاالعتداء  - ٥

 . سلسلة القنابل المفخخة فى منطقة القدس - ٦

 .  فى حى أبو طورةإحراق السیارات العربی - ٧

 .)١(غتیالهماربیة ومحاولة االعتداء على رؤساء البلدیات فى الضفة الغ - ٨

                     

اا ا 

ا  ا أ  

ن الطائفة التى اعتادت منذ وقت مبكر من تاریخ االسـتیطان الـصهیونى فـى فلـسطین إ

على القیام بممارسات تندرج ضمن اإلكراه الـدینى كانـت ومـا زالـت مـن طائفـة الحریـدیم 

ًالمتشددة دینیا
ً ویتشدد هؤالء الحریدیم جـدا فـى مـسألة االلتـزام بـالزى التقلیـدى الـذى . )٢(

  .)٣(اعتادوا إرتدائه منذ أن كانوا فى شرق أوربا حتى اآلن

                                      

ترجم��ة واع��داد / ب س��یمون رفائی��ل     ل��ـ فیلی��/ م��ائیر كھان��ا وغ��الة التط��رف األص��ولى الیھ��ودى )١(

   :ویمكن الرجوع إلى. دار األوائل / م ٢٠٠٣/ ١ط ، ٣٣، ٣٢ ص /عائدة عم على 

 ، ال�دین وال�سیاسة ف�ى إس�رائیل ص ٣٧٢، النزع�ات األص�ولیة ص ٥١٤معارك فى سبیل اإلل�ھ ص 

سلسلة / ٨٢ ص /الخیار العسكرى بعد الخروج الفلسطینى من بیروت لـ عرفات حجازى  .٥١٢

 . م١٩٨٤ / ١ط/  األردن –دار الصباح عمان / التوعیة الفلسطینیة 

 ، ص����دام ٢٠٤ ، الیھودی����ة األرثوذك����سیة ص ١٨ ، ١٧ص / ٢ف����ى قل����ب األص����ولیة الیھودی����ة ج

 . ٦٨األصولیات ص 

 .  ٢٧٣ ص ١٩٦٧الصھیونیة الدینیة حتى ) ٢(

 . ١٥١القوى الدینیة فى إسرائیل ص ) ٣(



       

 

 

 

 

٥٦٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

ًأیــضا لهــؤالء الحریــدیم قــانون خــاص ومحــاكم خاصــة تــسمى المحــاكم الحاخامیــة، وأیــة 

الرادعـة التـى تـصل مخالفة لهذا القـانون الـصارم داخـل العـالم األرثوذكـسى لهـا عقوبتهـا 

إلى الحرمان الدینى ، أى المقاطعـة الكاملـة إلـى حـد المنـع مـن دخـول المعبـد أو الطـرد 

  .)١(خارج البالد

  شئون األسرة 

باســــرائیل ال مثیــــل لهــــا ألن العدیــــد مــــن " مجتمــــع الدارســــین" إن مــــشكلة اإلســــكان فــــى 

ى إطار القوانین التـشریعیة فالزواج بین الیهود یتم ف.  )٢(الهاریدیین یتعلمون وال یعلمون

  .)٣(" من األصولیین" لحاخامات الدولة 

  المرأة 

رجـــال غیـــر (تمـــزح مـــع اآلخـــرین .. إن المـــرأة فـــى الحریـــدیم فـــى العمـــل نجـــدها ســـعیدة 

فــى اتــصالها الحــر معهــم فتقــول النكــت وتــضحك وتنــادیهم بأســمائهم األولــى ) هاریــدیین

كفئــة علــى ن، أمــا فــى المنــزل فهــى محتــشمة موتــستخدم اللغــة العامیــة بمفرداتهــا الجدیــدة

ًولو زارهم أحدا من أصدقاء زوجها فى المنزل فإنها تحییه سریعا بعیون تتجنـب . نفسها ً

  .)٤(النظر إلیه ثم تنسحب إلى المطبخ

                                      

   : ویمكن الرجوع إلى٨٩ ص صدام األصولیات) ١(

، األح�زاب الدینی�ة واالنتخاب�ات االس�رائیلیة ٢١٥یوم هللا الحركات األصولیة فى األدی�ان ال�ثالث ص 

، ٤٤٤ ، الحال��ة الدینی��ة ف��ى إس��رائیل ص ٥٠دیفی��د الن��دو ص / ، األص��ولیة الیھودی��ة ٧١ص 

  .  ٢٥٩إشكالیة الھویة فى إسرائیل ص 

 . ٣٤١دیفید الندو ص األصولیة الیھودیة لـ )  ٢(

  . ٤٩المرجع السابق ص )  ٣(

   ویمكن الرجوع إلى ٣٤٦المرجع السابق ص )  ٤(

 . ٥٢ ، األصولیة الیھودیة لدیفید الندو ص ٢٠العالقات بین المتدینیین والعلمانیین ص 



       

 

 

 

 

٥٦٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

  األخالق 

 سار على رأس ١٩٧٤الذى رحل عام " امرام بیل " إن زعیم الطائفة الحاخام الكاریزى 

ًاحتجاجا على افتتاح حمامات سباحة مشتركة للرجال والسیدات فـى  مع أتباعه ةمظاهر

  .)١(المدینة المقدسة

  الطب 

تواظب الصحافة الهاریدیة على نقـل أحـدث مـا ظهـر فـى مجـال الطـب وتفـرد مـساحات 

أكبــــــر بكثیــــــر بالمقارنــــــة بالــــــصحف األخــــــرى لقــــــضایا الــــــصحة ویخــــــصص األخبــــــار 

  .)٢( بمشكالتهم الصحیةساعات طویلة لتوعیة األفراد" والحاخامات 

ا ا  

ا داتب أ وأ ا داتأ    

ا  

  على المجتمع  أثر حزب أغودات یسرائیل: أوال

تصر أغودات یـسرائیل علـى مراعـاة الـشرائع الدینیـة بحـذافیرها ودون تـساهل فـى جمیـع 

ى اســـتبدال المحـــاكم المدنیـــة بمحـــاكم وتـــدعو إلـــ. مرافـــق الدولـــة ومیـــادین الحیـــاة العامـــة

  .)٣(شرعیة ودینیة

                                      

   ، ویمكن الرجوع إلى ٢٢٨األصولیة الیھودیة لـ دیفید الندو ص )  ١(

  . ١٦٧ ص ٦٧ الصھیونیة الدینیة حتى

   ، ویمكن الرجوع إلى ٣٢٨ ، ٣٢٧دیفید الندو ص " األصولیة الیھودیة لـ )  ٢(

  . ٤٠ ، ٣٩ بین المتدینین والعلمانیین ص اتالعالق

ـــــ د )٣(   /١٦٤ ص /أســــعد رزوق / قــــضایا الــــدین والمجتمــــع فــــى إســــرائیل ل
 .جامعة الدول العربیة/ م ١٩٧١/ معهد البحوث والدراسات العربیة 



       

 

 

 

 

٥٦٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

لقـــد ركـــز الحـــزب علـــى معاركـــه الدینیـــة داخـــل المجتمـــع االســـرائیلى ومناهـــضة التیـــارات 

 فى األسس الخاصـة بـالیهود والتـى قامـت علیهـا – كما أسماه –العلمانیة التى تتساهل 

ات الدینیـة ، وتـدعیم ورأى الحـزب ضـرورة تـدعیم المؤسـس. دولتهم مثل تعریف الیهودى

 لًویـسعى الحـزب دومـا لتعـدی. )١(مركز الحاخامیة فى اسرائیل ومجلس العلمـاء التـوراتى

  .)٢(القوانین المدنیة بما یتفق مع أحكام الشریعة الیهودیة

  أثر بوعالى أجودات یسرائیل على المجتمع : ثانیا     

ًكــون طابعــا دینیــا صــرفا وفقــا بالنــسبة للطــابع العــام للدولــة الیهودیــة فهــو یــسعى لكــى ی ً ً

ٕلتعالیم التوراة وأحكامها ویسعى الحزب بشتى الوسائل لزیادة نفوذ المؤسسة الدینیة والى 
ًفــرض تعـــالیم التـــوراة وفقــا للتیـــار األرثوذكـــسى فــى الدیانـــة الیهودیـــة علــى جمیـــع ســـكان 

  .)٣(إسرائیل

                                      

 .   ، مرجع سابق١٤٧ ص ٩جرسالة المشرق ) ١(

  سابق ویمكن الرجوع إلى مرجع ، ٧٣األحزاب الدینیة واالنتخابات االسرائیلیة ص )  ٢(

، ١٦٢ص / تألیف عزی�ز حی�در وآخ�رین تحری�ر ص�برى ج�ریس، أحم�د خلیف�ة / دلیل إسرائیل العام 

 ، ٣٣٠دینی�ة ف�ى إس�رائیل ص الحال�ة ال. م ١٩٩٦بی�روت  / ٢ط/مؤس�سة الدراس�ات الفل�سطینیة 

معھ��د البح��وث والدراس��ات العربی��ة   ، ١١٦ص / النظ��ام ال��سیاسى اإلس��رائیلى ل��ـ كم��ال الغ��الى 

، النزع��ات ٥٠١، مع��ارك ف��ى س��بیل اإلل��ھ ص ٢٣١ع��ودة إل��ى الت��اریخ المق��دس ص . م١٩٦٩

 ، النظ�ام ال�سیاسى ف�ى إس�رائیل ص٢٥٥، الدین والسیاسة ف�ى إس�رائیل ص ٣٦٢األصولیة ص 

 – ١٩٤٨(تط��ور النظ��ام الحزب��ى ف��ى إس��رائیل  ، ١٥٠ ، الق��وى الدینی��ة ف��ى إس��رائیل ص ١٥٠

كلی��ة /  ٢٠٤، ٢٠٣ ص /رس��الة لنی��ل درج��ة ال��دكتوراه ل��ـ محم��ود س��عید عب��د الظ��اھر) م١٩٦٧

 . ٩٧ :٩٥سقوط إسرائیل ص . م١٩٩١/ اآلداب قسم تاریخ عین شمس

/ الصھیونیة العالمیة وإس�رائیل ل�ـ د : لرجوع إلى ، ویمكن ا١٦٦القوى الدینیة فى إسرائیل ص )  ٣(

 الھیئ��ة العام��ة  /٢٠٣ ، ٢٠٢ص / محم��د ف��تح هللا الخطی��ب / د/ د عائ��شة رات��ب/ ح��سن ظاظ��ا 

سنوات ، . ٢٠٧تطور النظام الحزبى فى إسرائیل ص . م١٩٧١للكتب واألجھزة العلمیة القاھرة 

، بدون طبعة وب�دون ٥٧ص لكیالنى ،بقلم موسى زید ا/ م ١٩٦٥ – ١٩٤٨االغتصاب إسرائیل 

 .دار للنشر



       

 

 

 

 

٥٦٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

  ا ادس

ا  س أ  

ًنها متعصبة جدا بكل ما یتعلـق بتـشریع القـوانین الدینیـة للمحافظـة من الناحیة الدینیة فإ

 النقل والتحرك فى أیـام الـسبت واألعیـاد إلـى لعلى حرمة السبت ، وعدم السماح لوسائ

واســتمرار الحركــة علــى التركیــز فــى برنامجهــا االنتخــابى . )١(غیــر ذلــك مــن عقائــد دینیــة

حیــث تــشرف الحركــة علــى شــبكة . اسىعلــى البعــد االجتمــاعى والــدینى أكثــر مــن الــسی

خدمات اجتماعیة واسعة تغطى نشاطات دینیة وتعلیمیة وتربویة عالوة على حضانات 

ُوتظهـــــر االحـــــصاءات الرســـــمیة أن عـــــدد مـــــن . مجانیـــــة لخدمـــــة األمهـــــات العـــــامالت 

ًیتعـــــاملون یومیـــــا مـــــع مختلـــــف المؤســـــسات التـــــى یـــــدیرها الحـــــزب یتخطـــــى مائـــــة ألـــــف 

  .)٢(اسرائیلى

  

                                      

  .  ٣٢٧األحزاب والحكم فى إسرائیل ص ) ١(

  :، ویمكن الرجوع إلى ١٥١ ص ٩رسالة المشرق ج) ٢(

  . ١٦٥، دلیل إسرائیل العام ص ٧٥األحزاب الدینیة واالنتخابات اإلسرائیلیة ص 

 ، ٢١٩ك��������سیة ص ، الیھودی��������ة األرثوذ٢٦٥، ٢٦٤ ال��������دین وال��������سیاسة ف��������ى إس��������رائیل ص 

www.islamemo.pاإلتجاھات األیدیولوجی�ة ص ٦٨  ، الصحافة الدینیة فى إسرائیل ص ٢ ،

 ٣٤١ : ٣٣٨ ، الحالة الدینیة ف�ى إس�رائیل ص ١٩٦ ، ١٩٥ ،القوى الدینیة فى إسرائیل ص ٣٧

/ مرك��ز دراس��ات الوح��دة العربی��ة/ الیھ�ود ال��شرقیون ف��ي إس��رائیل الواق��ع واحتم�االت الم��ستقبل، 

 /م�روان دروی�ش/وري أدیب،عبد الرحمن مرعي، راسم خمایسي، محم�د أم�ارة، س�عید زی�دانيأ

 ، ٨٦ ، ٨٥س���قوط إس���رائیل ص .م٢٠٠٣س���بتمبر / ، بی���روت، أیل���ول ١ ط ، ١٨٥ : ١٨٣ص 

  ١,٢p.org.thaqafa.www ، ٢٦٨السیف األحمر ص 

 ٨٧، العنصریة الصھیونیة الیھودی�ة ص ٩٣لصھیونیة والصراع العربى ص ، أعمال ندوة الحركة ا

 . ٧٩ ، األصولیة فى الشرائع السماویة الثالث ص ٩٦ ، ٨٨، 



       

 

 

 

 

٥٧٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

اا   

    ا دت راه وأ د راه

  أثر دیغل هتوراه على المجتمع :                   أوال

الهــدف الرئیــسى للحــزب هــو ترســیخ دور الــدین فــى المجتمــع فقــد نــادى الحــزب بالعدالــة 

المحــاكم " و " اإلعتنــاق" وتمریــر قــانونى . ٕاالجتماعیــة وانــصاف الحریــدیم فــى المجتمــع

، ومنــع اإلباحیــة والرذیلــة والتــصدى للمنظمــات التبــشیریة المــسیحیة، ومنــع " الحاخامیــة

 أي أنه یتمیز بالتشدد علـى الـصعیدین )١(إجراء الحفریات األثریة، ومنع تشریح الجثث 

  .)٢(االجتماعي والتربوي

  

  أثر یهودت هتوراه على المجتمع:ثانیا

ومنع " المحاكم الحاخامیة" و " االعتناق"  یهودت هتوراه إلى تمریر قانونى –لقد دعى 

الرذیلــة والتــصدى للمنظمــات التبــشیریة المــسیحیة ومنــع إجــراء الحفریــات ومنــع تــشریح 

  . وقد تحقق له قدر من االستجابة.)٣(الجثث

  

                                      

 .٢٦٧الدین والسیاسة في إسرائیل ص)  ١(

أطل��س اس��تقرائى تعری��ب یوس��ف / لمی��ا راض��ى / ًفل��سطین غ��دا ل��ـ فلی��ب لوم��ا رش��ان / إس�رائیل )  ٢(

 . م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩ / ١ط/ر الجیل بیروت  دا،١٦٤ ص /ضومسط 

   :ویمكن الرجوع إلى

 .٧٤ ، األحزاب الدینیة واالنتخابات فى إسرائیل ص ٨٧ ، ٨٦سقوط إسرائیل لبارس شمیس ص 

 األح��زاب الدینی��ة واالنتخاب��ات :، ویمك��ن الرج��وع إل��ى٣٤٥الحال��ة الدینی��ة ف��ى إس��رائیل ص )  ٣(

 . ٨٤اإلسرائیلیة ص 



       

 

 

 

 

٥٧١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

ا ا  

ا  ا ا أ  

ائیل حیـث تمتـد سـلطتها إلـى تمثل دار الحاخامیة مركز قوة مـن الدرجـة األولـى فـى إسـر

  .)١(نواح عدیدة من حیاة المواطن العادى كما أنها تتمتع بصفة قانونیة رسمیة

   أثر وزارة الشئون الدینیة على المجتمع :والأ

فـى المطـاعم والفنـادق ) الكاشـیر(وللوزارة سلطات تتعلـق بمراقبـة تطبیـق شـرعیة الطعـام 

، وهــى تــشرف ) الیــشوفوت(ارس الدینیــة والمؤســسات العامــة، ولهــا ســلطات علــى المــد

س، وتـــنظم عملیـــة دفـــن المـــوتى، وتغطـــى نفقـــات الطقـــوس الدینیـــة ، یًأیـــضا علـــى الكنـــ

ٕوتؤمن توزیع كتب التوراة، وهى مسئولة أیضا عن تنظیم وادارة حائط المبكى، وتـشرف  ً

كمــــا تــــؤمن الــــوزارة الخــــدمات الدینیــــة ألتبــــاع ) مجلــــس مراقبــــة الــــسبت(علــــى نــــشاطات 

  .)٢(ورى كارتا، والسامریین ، والمسلمین والنصارى والدروزناط

   أثر المجالس الدینیة على المجتمع :ثانیا

تـــسجیل حـــاالت الـــزواج، ومراقبـــة : ووظیفتهـــا تـــوفیر الخـــدمات الدینیـــة للمـــواطنین مثـــل 

ٕ، وانـشاء المـسالخ ، واختیـار الحاخامـات للوظـائف الدینیـة ، ) الكاشـیر( شرعیة الطعام 

                                      

كلی���ة /  جامع���ة الق���اھرة  ، ١٦٧ ص /لنظ���ام محم���ود برك���ات / اكم���ة ف���ى إس���رائیل النخب���ة الح)  ١(

 . م١٩٧٧/ رسالة ماجستیر / االقتصاد والعلوم السیاسیة 

   :ویمكن الرجوع إلى

، الدین وال�سیاسة ف�ى إس�رائیل ٢٩١ ، الحالة الدینیة فى إسرائیل ص ١٧٨الیھودیة األرثوذكسیة ص 

، الصحافة الدینیة ف�ى إس�رائیل ص ٤٤كم فى إسرائیل ص ، األحزاب والح.   ٢٨١ ، ٢٨٠ص 

٢٤٥ . 

  . ١٧٦الیھودیة األرثوذكسیة ص )  ٢(



       

 

 

 

 

٥٧٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

 وتنظیمهــا ، واإلشــراف ییجهاالحمامــات الدینیــة ومراقبتهــا، وصــیانة المقــابر وتــسٕواقامــة 

  .)١(المسئولة عن دفن الموتى) قادیشا(على جمعیات 

   أثر دار الحاخامیة العسكریة على المجتمع:ثالثا

ممارســـــة مـــــسئولیة التربیـــــة واإلرشـــــاد الفكـــــرى ، ) : الحاخامیـــــة العـــــسكریة(أصـــــبح دور 

  .)٢(الجیش اإلسرائیلىوالنشاط الدینى فى 

فتـــشرف الحاخامیـــة العـــسكریة علـــى توزیـــع الكتـــب الدینیـــة ، والنـــشرات الدوریـــة ، وحـــل 

ـــــــدی ـــــــود المت ـــــــى تواجـــــــه الجن ـــــــع المـــــــشاكل الت ـــــــضایا نینجمی ـــــــة الق ـــــــى كاف ـــــــاء ف  ، واإلفت

  .)٣(والمعضالت

ا ا  

    اا ا وأ د

  ثر حباد على المجتمع أ :أوال                   

وتـــرى الحركـــة أن جـــوهر رســـالتها الیـــوم یكمـــن فـــى الحفـــاظ علـــى الوجـــود الیهـــودى مـــن 

ٕجانـب، واعـداد العـالم لقـدوم المـسیح المخلــص مـن جانـب آخـر وتتمحـور نـشاطات حبــد 

وظهــر نــشاطها بــین الطــالب ، وفــى الجامعــات . )٤(م خــدمات دینیــة للجمهــوریحــول تقــد

                                      

  . ١٨٠المرجع السابق ص )  ١(

 . ٢٣٤ السیف األحمر ص : ، وانظر٢٨٤الجسر األحزاب الدینیة ص )  ٢(

  . ١٨٠ ، ١٧٩الیھودیة األرثوذكسیة ص )  ٣(

  . ١٨٩لعلمانیة والدین ص الیھودیة رؤیة فى الصراع بین ا)  ٤(



       

 

 

 

 

٥٧٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

الــدخول إلــى الــسجون لــوعظ المــسجونین ، ولهــم اتــصاالت بهــا واألســواق ویــسمح ألتباع

  .)١(مباشرة بالسلطة الحاكمة فى إسرائیل

  یدیة على المجتمع رأثر الطائفة الح: ثانیا

وهم یدعون إلى اإلنصیاع ألوامر الحاخامیة ومحكمة الطائفة ، وعـدم تنـاول أى طعـام 

اس العفیـف، وتقـدیم الطائفـة أو شراب غیر مصرح به من الطائفـة والمحافظـة علـى اللبـ

مجموعة من الخدمات الطائفیة ألتباعها عن طریـق عـدد مـن المؤسـسات مثـل المحـاكم 

الدینیــــة والمطــــاعم والمــــسالخ وأمــــاكن التثقیــــف والتــــسلیة وصــــندوق لتمویــــل المؤســــسات 

ًالتربویـــة بـــدال مـــن أمـــوال الحكومـــة ولمـــساعدة العـــائالت الفقیـــرة ، ولجـــان للحفـــاظ علـــى 

  .)٢(لتوراةم ایتعال

وهــم یتــدخلون فــى حیــاة اآلخــرین، وكــل الوســـائل بالنــسبة لهــم مــشروعة، بمــا فــى ذلـــك 

  .)٣(استخدام سالح االعتداء والمتفجرات ضد الیهود اآلخرین الضالین

  

                                      

دوریة ن�صف س�نویة محكم�ة تعن�ى بالدراس�ات ال�شرقیة ف�ى مج�االت / مجلة الدراسات الشرقیة )  ١(

الع�دد  ، ٢٤٢ص / د زاكی�ة محم�د رش�دى .رئیس التحری�ر أ/ الحضارة والتراث واألدب واللغة 

 . م٢٠٠٤یولیو  / ٣٣

 ، األصولیة الیھودی�ة لدیفی�د الن�دو ص ١٣٨صعودة إلى التاریخ المقدس : ویمكن الرجوع إلى     

   . ٥١٩ ، ٥١٧، الدین والسیاسة فى إسرائیل ص ١٢٤

  ٣p.com.moqatel.www ، ٢٧٧ ، ٢٧٦ ، ٢٦٣، ٢٦٢، القوى الدینیة فى إسرائیل ص 

  . ٢٣٠ : ٢٢٨، الیھودیة األرثوذكسیة ص 

 . ٥٢٢، ٥٢١فى إسرائیل ص الدین والسیاسة )  ٢(

  : ، ویمكن الرجوع إلى ٣٠٢، ٣٠١القوى الدینیة فى إسرائیل ص )  ٣(

 .  ٢٣٢الیھودیة األرثوذكسیة ص 



       

 

 

 

 

٥٧٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

ا ا  

ر ر وأوا ا  ا  

  أثر كارتا على المجتمع :أوال

ـــــاع الحركـــــة تظـــــاهرات ـــــنظم أتب ـــــة ضـــــد انتهاكـــــات العلمـــــانیین ی  – ومـــــسیرات احتجاجی

كتــــدنیس الــــسبت ونــــشر ( لتعــــالیم التــــوراة –ومؤســــسات الدولــــة وموظفیهــــا بــــشكل عــــام 

  .)١(والتى تسبب حوادث عنف فى بعض األحیان) اإلباحیة واالختالط وغیرها

  أثر الستمار على المجتمع: ثانیا

 یفصل بین الجنسین سوى  ال حیثس واختالط الرجال والنساء فیهایهاجموا وضع الكن

حاجز قلیل االرتفاع ال یحجب الرؤیا بینهمـا وهـذا باعتقـادهم مخـالف للـشریعة، وانتقـدوا 

ًأیضا لباس النساء الذى وجدوا فیه ابتعادا عن الحشمة والحیاء كما انتقدوا عدم ارتداء . ً

لعبــــادة الكثیــــرات مــــن النــــساء غطــــاء لرؤوســــهن فــــى الكــــنس واســــتخدام الكنــــیس لغیــــر ا

كــالرقص والغنــاء أثنـــاء أداء بعــض الـــشعائر الدینیــة، كمـــا انتقــدوا حفـــالت الــزواج التـــى 

ًتأخذ طابعا مخالفا للتقالید الیهودیة والتى هى أقرب إلى االندماج بالتقالید الغربیة
)٢(.  

                                      

  =      ٥p.com.moqatel.wwwالدین والسیاسة فى إسرائیل وانظر )  ١(

www.moqatel.com.p٦ ,   www.awan.com.p٢ 

الق�وى الدینی�ة ف�ى . . ١٩١ ی�وم هللا الحرك�ات األص�ولیة ف�ى األدی�ان ال�ثالث ص :ویمكن الرجوع إلى

ال��دین وال��سیاسة ف��ى إس��رائیل ص . ١٨٣ ، ع��ودة إل��ى الت��اریخ المق��دس ص ٣١٩إس��رائیل ص 

ص " دیفی�د الن�دو "  األصولیة الیھودیة ل�ـ .. ٣٣٦، ٣٣٥حالة الدینیة فى إسرائیل ص  ، ال٥٢٧

 .م٢٠٠٧ الدار الحدیثة دمشق أیار  ،٥٢ ص /یھود ضد الصھیونیة لـ محمد نمر المدنى  . ٢٢٦

 . ١١٥، النظام السیاسى االسرائیلى ص 

   :جوع إلى، ویمكن الر٣٥، ٣٤األصولیة فى الشرائع السماویة الثالث ص )  ٢(

  . ٢٦١ ، ٢٥١ ، ٢٥٠الیھود الحسیدیم ص 



       

 

 

 

 

٥٧٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

  افتش على المجتمع بأثر اللو: ثالثا

ألغــانى ل بــأن –م اآلخــرین  وهــم فـى هــذا مثــل بقیــة الحـسیدی–یـرى الحــسیدیم اللوبــافتش 

والرقص أهمیة دینیة وقیمة تهذیبیة وأخالقیة ، ویقولون بأن االهتمام بهما إنما هو شئ 

ـــة ـــشفیات ، . )١(موجـــود فـــى الیهودی ـــزورون المست ـــافتش نـــشیطون فـــى إســـرائیل ، ی واللوب

ـــبس التفلـــین ، ویلقـــون المحاضـــرات  ویـــذهبون إلـــى حـــائط المبكـــى لحـــث الیهـــود علـــى ل

  .)٢(االجتماعات لنشر أفكارهم ویعقدون 

  

  

 

                                      

 . ٢٣١جعفر ھادى حسن ص / الیھود الحسیدیم  د )  ١(

 . ٢٤١ ، ٢٤٠المرجع السابق ص )  ٢(



       

 

 

 

 

٥٧٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

ا  
ن األصولیین یتحكمون بشكل مطلق فى الحیاة الدینیة بعد هذه الجولة یتبین أ

والمجتمع اإلسرائیلى ویزدادون قوة وأصبح لهم دور فعال فى الحیاة الیهودیة 

ویتمثل هذا التأثیر فى نقل الدم، تشریح الجثث ، الصحة ، العنصریة ، القتل 

ك الدماء، الدین ، األطعمة والذبائح ، األخالق، شئون األسرة، المرأة ، یوم وسف

  . ، وغیرهاالسبت

وأكبــر دلیــل علــى تحكــم األصــولیین الیهــود فــي المجتمــع اإلســرائیلي مطــالبهم المتعــسفة 

   :ومن هذه المطالبمن الحكومة 

  . فى مدینة القدس أیام السبت واألعیاد" النیبار إ" إغالق شارع  -١

مــن الــسكان یحــافظون علــى الحرمــة الدینیــة فــى یــوم % ٩٠الق أى شــارع بــه إغــ -٢

 .السبت

 . تشریع قانون ضد االعالنات اإلباحیة -٣

وهـــو تحـــریم العمـــل یـــوم الـــسبت، وقـــانون مطابقـــة : تطبیـــق التـــشریع الـــدینى القـــائم  -٤

األطعمــة للــشریعة الیهودیــة ، وقــانون الطعــام المختمــر المحظــور أكلــه عنــد الیهــود 

 . تربیة الخنازیروتحریم

 . تعزیز مكانة الحاخامیة الرئیسیة والمحاكم الربانیة -٥

تعـــدیل قـــانون تغییـــر الـــدین حتـــى یمكـــن ألى متهـــود الحـــصول علـــى تـــصدیق مـــن  -٦

 . الحاخامیة

 .دعم المجالس الدینیة  -٧

 . تعدیل قانون التبنى بحیث یحظر بین األطفال غیر الیهود -٨



       

 

 

 

 

٥٧٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

  .)١(المقابرعمل تشریع یمنع إجراء حفریات أثریة فى  -٩

 

                                      

   : ، ویمكن الرجوع إلى٥١٢ ص ٩٥ إلى األول ٩٤ ، األعداد من الثانى ٤، ٣رسالة المشرق ج) ١(

آالن دوت�ى الوالی�ات / الدولة الیھودی�ة ق�رن الح�ق ، ٨٣البعد الدینى للصراع العربى اإلسرائیلى ص 

الھیئ�ة العام�ة لالس�تعالمات  / ٢٢٧منى فرغلى، ص / السید عمر /  ترجمة د–م ١٩٩٨المتحدة 

/ صدام األصولیات نھایة إسرائیل أونھایة العالم لـ عاطف عب�د الغن�ي.  ) ٨٤٠( كتب مترجمة –

 ، ٢٦٢ ، ٢٦١ ص ٦٧ونیة الدینی���ة حت���ى ال���صھی.  م٢٠٠٠  ١ دار الخی���ال ط ، ٩٤ ، ٨٨ص 

 ، الجیت��و ١٢٧ال��سنة التاس��عة ص  / ٢٠٠٣م��ارس  / ٩٩الع��دد /  مخت��ارات إس��رائیلیة . ٢٧٠

عل�ي لیل�ة المكت�ب /تقدیم د/عبد الغفار الدویك.الحالة الدینیة في إسرائیل لـ د .  ٤١٧الیھودى ص 

 في طبیعة العالقة بین ال�دین دراسة تحلیلیة(م ٢٠٠٤، ینایر ١ ، ط٣١١ ص المصري الحدیث ،

.  مراجع�ة د –الیھودیة العلمانیة لـ یعقوب ملك�ین ترجم�ة وتعلی�ق د أحم�د كام�ل راوى ). والدولة

سل��سلة الدراس��ات الدینی��ة / ، مرك��ز الدراس��ات ال��شرقیة  ٥٠ ، ٤٩ ص /عب��د الوھ��اب وھ��ب هللا 

، ال�صراع .٢٧٧سرائیل ص ، إشكالیة الھویة فى إ.  م٢٠٠٣/  ھـ١٤٢٤) ٢٥(والتاریخیة العدد 

موس��وعة الیھ��ود والیھودی��ة وال��صھیونیة ل��ـ د عب��د الوھ��اب . ٢٨، ٢٧ال��داخلي ف��ي إس��رائیل ص

. دار ال��شروق/  م ٢٠٠٦/ ٣ط/  ، الموس��وعة الم��و ج��زة ف��ى ج��زأین  ٤٩٨ص،٢ جالم��سیرى،

 ٧ج/ ل�ـ د عب�د الوھ�اب الم�سیرى/ موسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة نموذج تفسیرى جدی�د 

 ، ٣٧٣الحال��ة الدینی��ة ف��ى إس��رائیل ص .  أج��زاء ٨/ م ١٩٩٩ / ١ط/ ، دار ال��شروق ٨٢٣ص 

/ ترجم��ة / ی��شعیاھو لیفم��ان / العالق��ات ب��ین المت��دینین والعلم��انیین ف��ى إس��رائیل إع��داد وإش��راف 

/ المجل�س األعل�ى للثقاف�ة  / ٢٠ ص /مراجعة وتقدیم إبراھیم البح�راوى/ محمد محمود أبو غدیر

الصراع الدینى العلمانى داخل الجیش االسرائیلى لـ محم�د . م٢٠٠٠/  القومى للترجمة المشروع

/ ، مرك�ز الدراس�ات ال�شرقیة جامع�ة الق�اھرة ١٥٤، ١٥٣، ١١٥، ١١٤ص محمود أب�و غ�دیر، 

. ٦ص  / ٢٠٠٣ / ٩ال�سنة  / ٩٧مخت�ارات إس�رائیلیة ع . سلسلة الدراس�ات / م ٢٠٠٠/ ٦العدد 

 ٣٣٦ ، ٣٠٥ ، ٣٠٣ ، ٣٠٢ ص /لنبیة ب�شیر/ دس الحریدیة والصھیونیة عودة إلى التاریخ المق

 أعمال ندوة الحرك�ة ال�صھیونیة وال�صراع العرب�ى ص . م ،قدمس للنشر والتوزیع١/٢٠٠٥ط/ 

٣٣٤ . 



       

 

 

 

 

٥٧٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

  أ اا وادر

  : ًأوال  

  القرآن الكریم  -١

 المتخصصة والعامة:ًثانیا المصادر

 .١ط/ م ١٩٨٨/ دار الجلیل / األحزاب والحكم فى إسرائیل لغازى السعدى .٣

 . بدون ذكر للطبعة/ دار الكفاح/ إسرائیل مجتمع عسكرى لـ مازن البندك  .٤

دراسة في األدب (والبحث عن بدیل األسطورة الزائفة رحیل الصهیونیة  .٥

 . م٢٠٠٥/ ١ط/ دار العلوم /  د عمرو عبد العلي عالم )اإلسرائیلي 

 ٢٢٤عالم المعرفة / رشاد عبد اهللا الشامى / إشكالیة الهویة فى إسرائیل لـ د  .٦

سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس /  م ١٩٩٧ -  هـ١٤١٨ –

 . الكویت –الوطنى للثقافة والفنون واآلداب 

المسیحیة اإلسالم إلى أین ؟ / األصولیة فى الشرائع السماویة الثالث الیهودیة  .٧

 . م٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٣ / ١ط/ بیروت / ق  دمش–موفق العطار دار الرشید (

/ أعمال ندوة الحركة الصهیونیة والصراع العربى االسرائیلى فى مائة عام  .٨

إبراهیم / صدقي الدجانى أحمد / دروس الماضى وأفاق المستقبل تنسیق د

عبد الرحمن صبرى وآخرون، معهد البحوث والدراسات / د .أ/ عبد الكریم 

 . م٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١/ العربیة 

م ٢٠٠٥ / ٢ط/ البعد الدینى للصراع العربى اإلسرائیلى لـ محمد خلیفة حسن .٩

 . ، مركز الدراسات الشرقیة٨،العدد 

/ ١ط/ مدبولى الصغیر /  رجبمحمد/ بنات إسرائیل وأسرار دولة الیهود  .١٠

 . م١٩٩٨

 . ١٩٩٤/ مكتبة الشروق / ٣ج/تاریخ الیهود لـ أحمد عثمان  .١١



       

 

 

 

 

٥٧٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

دار / السفیر طاهر شاش/ التطرف اإلسرائیلي جذوره وحصاده لـ  .١٢

 .  م١٩٩٧- هـ ١/١٤١٧ط/الشروق

جمال / الجسر األحزاب الدینیة اإلسرائیلیة فلسفة التاریخ والمعاصرة لـ د  .١٣

 . م ٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠/  مدبولى الصغیر البدرى الناشر

الجیتو الیهودي دراسة لألصول الفكریة والثقافیة والنفسیة، للمجتمع  .١٤

/ ١لم ، دمشق، طقسناء عبد اللطیف حسین صبري، دار ال .د اإلسرائیلي، 

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩

 علي لیلة المكتب/تقدیم د/ الدویكعبد الغفار.الحالة الدینیة في إسرائیل لـ د .١٥

دراسة تحلیلیة في طبیعة العالقة بین  (م٢٠٠٤ ینایر ١ط/ مصري الحدیث ال

 .)الدین والدولة

حدود الصراع تاریخیة وخفایا الصراع العربى والیهودى الصهیونى  .١٦

 . ١ط / ٢٠٠٥/ األوائل / اإلسرائیلى لـ موفق صادق العطار 

/  د لـ/ م ٢٠٠٠ -   ١٩٦٧الحروب والدین فى الواقع السیاسى اإلسرائیلى  .١٧

 .  م٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦/ ١ط/رشاد الشامى الدار الثقافیة للنشر 

/ الخیار العسكرى بعد الخروج الفلسطینى من بیروت لـ عرفات حجازى  .١٨

 . م١٩٨٤ / ١ط/  األردن –دار الصباح عمان / سلسلة التوعیة الفلسطینیة 

/ ٢ط/مؤسسة الرسالة/ أحمد أحمد غلوش/ د.أ/ دراسات في األدیان والنحل .١٩

 .الشركة الدولیة للطباعة/ م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

بدون ذكر لدار النشر / جمال السید محمد / دراسات فى التشریع الیهودى د .٢٠

 . وبدون طبعة 

دراسات فى الصراع العربى االسرائیلى لـ محمود سعید دمیردار الدلیل  .٢١

 . م١٩٩٢ عمان –الوطنى للنشر والتوزیع 

دار المریخ بالریاض /  سید فرج راشد /دراسات فى الصهیونیة وجذورها لـ د  .٢٢

 .، بدون طبعة 



       

 

 

 

 

٥٨٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

بقلم موسى زید الكیالنى ، / م ١٩٦٥ – ١٩٤٨سنوات االغتصاب إسرائیل  .٢٣

 .بدون طبعة وبدون دار للنشر

/ جمال البدرى/ دراسة فى األصولیة الیهودیة المعاصرة د(السیف األحمر  .٢٤

 .  م٢٠٠٧/ ٢ط/ صفحات للدراسات والنشر 

بین قضایا الصراع مع العرب والتناحر (ة فى إسرائیل الصحافة الدینی .٢٥

 .م ٢٠٠٦-  هـ  ١٤٢٦/ ١ط/ لـ أحمد فؤاد أنور ، عالم الكتب ) الداخلى

دار / ونهایة العالم لـ عاطف عبد الغنيأصدام األصولیات نهایة إسرائیل  .٢٦

 . م٢٠٠٠  ١الخیال ط

الدین عز جالل ) / دراسة استكشافیة أولیة(الصراع الداخلى فى إسرائیل  .٢٧

 . م١٩٩٩/ ١ط/مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة / الدین على 

الصراع الدینى العلمانى داخل الجیش االسرائیلى لـ محمد محمود أبو غدیر  .٢٨

 سلسلة الدراسات / م ٢٠٠٠/ ٦العدد / مركز الدراسات الشرقیة جامعة القاهرة 

محمد / د/ د عائشة راتب/ ظاظا حسن / ٕالصهیونیة العالمیة واسرائیل لـ د  .٢٩

 . م١٩٧١الهیئة العامة للكتب واألجهزة العلمیة القاهرة / فتح اهللا الخطیب 

 بحث في الخلفیات:العنصریة الصهیونیة الیهودیة والبعد اإلیدیولوجي الدیني .٣٠

في فلسطین ولبنان  الدینیة والتاریخیة للممارسات العنصریة للكیان الصهیوني

/ ١ط دار الهادي للطباعة والنشر والتوزیع/  حسن طهلـ علي/ وغیرهما

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢

غازي . العنصریة واإلبادة الجماعیة في الفكر والممارسة الصهیونیة لـ د .٣١

 .م٢٠٠٢اب العرب دمشق ّتحاد الكت، إحسین 

 م ١/٢٠٠٥ط/ لنبیة بشیر/ عودة إلى التاریخ المقدس الحریدیة والصهیونیة  .٣٢

 .یع،قدمس للنشر والتوز

مركز الدراسات / أحمد یوسف القرعى /القدس من بن غوریون إلى نتانیاهو  .٣٣

 . م١٩٩٧: ١العربى األوربى ط



       

 

 

 

 

٥٨١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

معهد البحوث / أسعد رزوق / قضایا الدین والمجتمع فى إسرائیل لـ د  .٣٤

 .جامعة الدول العربیة/ م ١٩٧١/ والدراسات العربیة 

رشاد /  السیاسة لـ د القوى الدینیة فى إسرائیل بین تكفیر الدولة ولعبة .٣٥

 .  م١٩٩٤/  هـ ١٤١٤/ الشامى عالم المعرفة الكویت 

عمرو عبد العلي عالم دار العلوم /المجتمع اإلسرائیلي وثقافة الصراع د .٣٦

 .م٢٠٠٧/ ١ط/ للنشر والتوزیع 

اسماعیل راجى / الملل المعاصرة فى الدین الیهودى محاضرات ألقاها د .٣٧

سات الفلسطینیة معهد البحوث والدراسات الفاروق على طلبة البحوث والدرا

 .  م١٩٦٨العربیة بجامعة الدول العربیة سنة 

 .  م٢٠٠١ ٢ط/ دار الشروق / عبد الوهاب المسیرى / من هو الیهودى  .٣٨

معهد البحوث والدراسات / النظام السیاسى اإلسرائیلى لـ كمال الغالى  .٣٩

 . م١٩٦٩العربیة   

معهد / ح دكتور فوزى محمد طایل.ألواء / النظام السیاسى فى اسرائیل .٤٠

 . م١٩٨٩/ ٤٥سلسلة الدراسات الخاصة / البحوث والدراسات العربیة 

منظمة التحریر / صبري جریس/الیمین الصهیوني نشأة وعقیدة وسیاسة  .٤١

 .م ١٩٧٨ ،الفلسطینیة مركز األبحاث بدمشق

 ي حسند نشأتهم تاریخهم عقائدهم تقالیدهم لـ جعفر هاالیهود الحسیدیم .٤٢

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥/ ١لم دمشق طقدار ال/ الدار الشامیة بیروت

مركز دراسات / الیهود الشرقیون في إسرائیل الواقع واحتماالت المستقبل .٤٣

مارة، أمحمد  یسي، راسم خماأدیب،عبد الرحمن مرعي،ري أو/ الوحدة العربیة

 .م٢٠٠٣سبتمبر / ، بیروت، أیلول ١ط/ مروان درویش/سعید زیداني

الدار الحدیثة دمشق أیار /  الصهیونیة لـ محمد نمر المدنى یهود ضد .٤٤

 .م٢٠٠٧

  



       

 

 

 

 

٥٨٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

  الكتب المترجمة: ًا ثالث

 م روبرت أساراف ترجمة ١٩٩٩ -   ١٩٩٥أزمة ورجال فى إسرائیل  .٤٥

 . م٢٠٠٠/ الهیئة المصریة العامة للكتاب / حسین شریف / وتعلیق سفیر د

ًاالستیطان االسرائیلى جغرافیا وسیاسیا لـ  .٤٦ / ألیشع إیفرات / البروفیسور / ً

 . م١٩٩١/ الطبعة األولى /  عمان –ترجمة دار الجلیل 

أطلس استقرائى / لمیا راضى / ًفلسطین غدا لـ فلیب لوما رشان / إسرائیل  .٤٧

 . م١٩٩٨ -  هـ ١٤١٩ / ١ط/دار الجیل بیروت / تعریب یوسف ضومسط 

ترجمة مصطفى الرز ، / لورانس مایر /  اآلن صورة بلد مضطرب إسرائیل .٤٨

 . ١ط/ م ١٩٩٧/ مكتبة مدبولى 

خالد عاید / ترجمة / لـ توم سیغف / م ١٩٤٩- اإلسرائیلیون األوائل  .٤٩

 . م١٩٨٦ / ١ط/ وآخرون مؤسسة الدراسات الفلسطینیة 

 مكتبة الشروق/ روجیه جارودى / أصول األصولیات والتعصبات السلفیة  .٥٠

 .م  ١٩٩٦ینایر 

 القاهرة –مكتبة مدبولى / دیفید النداو / األصولیة الیهودیة العقیدة والقوة لـ  .٥١

 . م١٩٩٤ -  هـ ١٤١٤/ الطبعة األولى /  ترجمة مجدى عبد الكریم –

إیان س  / من أجل األرض والرب  لـ / األصولیة الیهودیة فى إسرائیل  .٥٢

 –الطبعة األولى /  الفلسطینیةمؤسسة الدراسات / ترجمة حسنى زینة. لوستك 

 .  م ١٩٩١  –بیروت 

. نورتن میزفینسكى/ األصولیة الیهودیة فى إسرائیل لـ إسرائیل شاحاك  .٥٣

  .  م٢٠٠٤ -  هـ١٤٢٥ ١ ج مكتبة الشروق الدولیة ط٣ترجمة ناصر عفیفى 

تألیف فیلیب جیللون تقدیم أنیس . أنا صهیونى وأطالب بدولة للفلسطینیین  .٥٤

 . م ١٩٧٨ دار المعارف –ة عبد العظیم حماد منصور ، ترجم

ترجمة عن / الحریدیون والمجتمع والسیاسة فى إسرائیل لـ إیالن شاحر  .٥٥

 .  ١٠٠٠عدد النسخ /  م ٢٠٠٥/ ١ط/ دار كنعان / العبریة إسماعیل دبج 



       

 

 

 

 

٥٨٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

 ترجمة –م ١٩٩٨آالن دوتى الوالیات المتحدة / الدولة الیهودیة قرن الحق  .٥٦

 كتب مترجمة –الهیئة العامة لالستعالمات /  فرغلى منى/  عمر السید/ د

)٨٤٠ . ( 

محمد الجابر مراجعة / سقوط إسرائیل لبارى شمیس ترجمة عماد جوالنى .٥٧

 .  م١٩٩٣ – هـ ١٤١٣/ ١ط/ األهلیة / على رمان 

ترجمة د محمد محمود أبو / الصهیونیة الدینیة مدخل تاریخى لـ أنیتا شابیرا  .٥٨

 . جامعة القاهرة–مركز الدراسات الشرقیة / ة حسنتقدیم محمد خلیف. غدیر 

یشعیاهو / ٕالعالقات بین المتدینین والعلمانیین فى إسرائیل إعداد واشراف  .٥٩

مراجعة وتقدیم إبراهیم البحراوى / محمد محمود أبو غدیر/ ترجمة / لیفمان 

 . م٢٠٠٠/ المشروع القومى للترجمة / المجلس األعلى للثقافة 

بقلم الكاتبة الفرنسیة مارتن مونو ترجمة / ئیل كما رأیتها فى المعركة إسرا .٦٠

الهیئة المصریة العامة /  مراجعة محمد عباس سید أحمد –حلیم طوسون 

 . م١٩٧١للتألیف والنشر 

فى عقر دیار التطرف الیهودى فى فرنسا واسرائیل والوالیات المتحدة  .٦١

 فوزیة ضرار ، سمیرة دمیان ،/ ترجمة /األمریكیة لـ عما نویل هیمان  

/ وزارة اإلعالم / بهى الدین تغیان/إشراف / مراجعة إحسان مصطفى الزیات

 . الهیئة العامة لالستعالمات 

لـ فیلیب سیمون رفائیل     / مائیر كهانا وغالة التطرف األصولى الیهودى  .٦٢

 . دار األوائل / م ٢٠٠٣/ ١ط/ ترجمة واعداد عائدة عم على / 

مراجعة / ترجمة محمد أحمد صالح / ـ أفیفا أفیف المجتمع االسرائیلى ل .٦٣

مركز الدراسات الشرقیة / تقدیم محمد خلیفة حسن / محمد محمود أبو غدیر 

 .جامعة القاهرة



       

 

 

 

 

٥٨٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

معارك فى سبیل اإلله الحركات األصولیة الدینیة فى الیهودیة والمسیحیة  .٦٤

/ ١ط/ ترجمة د فاطمة نصر ، د محمد عناس / كارین أرمسترونج (واإلسالم 

 .كتاب سطور/ م ٢٠٠٠

/ النزعات األصولیة فى الیهودیة والمسیحیة واإلسالم لـ كارین أرمسترونج .٦٥

دار الكلمة للنشر والتوزیع ، سوریا /  م ٢٠٠٥ط /ترجمة محمد الجورا  

 .دمشق

تقدیم / لـ إسرائیل شاحاك / الیهود والیهودیة ثالثة آالف عام من الخطایا  .٦٦

القاهرة / میریت للنشر والمعلومات / ة العفیفى ترجمة میاد/ إدوارد سعید 

 . م٢٠٠٣

 –الیهودیة العلمانیة لـ یعقوب ملكین ترجمة وتعلیق د أحمد كامل راوى  .٦٧

سلسلة / مركز الدراسات الشرقیة / عبد الوهاب وهب اهللا . مراجعة د 

 .  م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٤) ٢٥(الدراسات الدینیة والتاریخیة العدد 

جیل كییل / األصولیة المعاصرة فى الدیانات الثالث لـ یوم اهللا الحركات  .٦٨

 . م١٩٩٢/ ط العربیة األولى / ترجمة نصر مروة 

 

  

 الرسائل العلمیة الغیر منشورة: ًرابعا 

االتجاهات األیدیولوجیة فى الصحافة الدینیة اإلسرائیلیة خالل التسعینات  .٦٩

داب قسم عبرى عین كلیة آ/ رسالة لنیل درجة الماجستیر لـ أحمد فؤاد أنور 

 . شمس

رسالة لنیل درجة ) ١٩٦٧ – ١٩٤٨(تطور النظام الحزبى فى إسرائیل  .٧٠

/ كلیة اآلداب قسم تاریخ عین شمس/ الدكتوراه لـ محمود سعید عبد الظاهر

 . م١٩٩١



       

 

 

 

 

٥٨٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

 النشأة واالتجاهات الفكریة رسالة لنیل درجة ١٩٦٧الصهیونیة الدینیة حتى  .٧١

/  عین شمس / آداب قسم عبرى / صطفى الماجستیر لهویدا عبد الحمید م

 . م٢٠٠٣

منظمات تربیة الشباب اإلسرائیلى لـ محمد السید محمد محمد مصطفى  .٧٢

 . م١٩٨٢ -  هـ ١٤٠٢/ تربیة عین شمس / رسالة ماجستیر / حسونة

كلیة / جامعة القاهرة / لنظام محمود بركات / النخبة الحاكمة فى إسرائیل  .٧٣

 . م١٩٧٧/  رسالة ماجستیر /االقتصاد والعلوم السیاسیة 

  

 رسائل علمیة منشورة :ًخامسا 

دراسة فى األحزاب والجماعات الدینیة فى / الدین والسیاسة فى إسرائیل  .٧٤

إسرائیل ودورها فى الحیاة السیاسیة لـ عبد الفتاح محمد ماضى مكتبة مدبولى 

 .رسالة ماجستیر من جامعة االسكندریة/ م ١٩٩٩/ ١ط

رسائل (مركز االعالم العربى / یة لـ سائد خلیل عایشالیهودیة األرثوذكس .٧٥

رسالة ماجستیر من كلیة /  م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨/ ١ط ) - ٢-علمیة 

   .بفلسطین/ أصول الدین 

  

  

  الموسوعات والتقاریر العلمیة : ًسادسا

تسیس النصوص الدینیة لخدمة ( التطرف الدینى والسیاسى فى إسرائیل  .٧٦

 مركز بحوث الشرق األوسط فى جامعة عین ندوة فى) التطرف اإلسرائیلى

 . د محمد خلیفة حسن.شمس مدیر المركز أ

تألیف عزیز حیدر وآخرین تحریر صبرى جریس، / دلیل إسرائیل العام  .٧٧

 . م ١٩٩٦بیروت  / ٢ط/مؤسسة الدراسات الفلسطینیة / أحمد خلیفة 



       

 

 

 

 

٥٨٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

 محكمة مركز الدراسات الشرقیة جامعة القاهرة مجلة دوریة/ رسالة المشرق  .٧٨

أحمد فؤاد باشا ، ورئیس التحریر / نجیب الهاللى جوهر ، د/ اإلشراف العام د

 ، االعداد من الثانى ١٩٩٨ یولیو ٢١  ، العدد ١٢، ٤ ،٢محمد خلیفة حسن

 ، ٧، ج٥  ، ج١ج /المجلد الرابع / المجلد الثالث  /١٩٩٥ إلى االول ٩٤

 .١٥ج   ، ٩ ، ج٨ج

جمهوریة مصر العربیة وزارة الدفاع / ء  جز٢فى قلب األصولیة الیهودیة  .٧٩

 . هیئة البحوث العسكریة

موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة لـ د عبد الوهاب المسیرى الموسوعة        .٨٠

  .دار الشروق/  م ٢٠٠٦/ ٣ط/ جزة فى جزأین  المو

لـ د عبد / موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة نموذج تفسیرى جدید  .٨١

   . أجزاء٨/ م ١٩٩٩ / ١ط/ دار الشروق / ىالوهاب المسیر

  

  

  المجالت والدوریات العلمیة: ًسابعا

 ، ١٩٩٢ینایر /  هـ ١٤١٢رجب / السنة الرابعة والستون  / ٧ج/ األزهر  .٨٢

 .مجلة شهریة جامعة عن مجمع البحوث اإلسالمیة

دوریة نصف سنویة محكمة تعنى بالدراسات / مجلة الدراسات الشرقیة  .٨٣

د .رئیس التحریر أ/ جاالت الحضارة والتراث واألدب واللغة الشرقیة فى م

 . م٢٠٠٤یولیو  / ٣٣العدد / زاكیة محمد رشدى 

السنة العاشرة / مركز الدراسات السیاسیة واالستراتیجیة/ مختارات إسرائیلیة  .٨٤

السنة التاسعة العدد  / ٢٠٠٣ مارس ٩٩العدد ،  / ٢٠٠٣ ینایر ٩٧العدد / 

 / ٢٠٠٣ یولیو ١٠٣العدد  / ٢٠٠٣ یونیو ١٠٢عدد  ، ال٢٠٠٣ إبریل ١٠٠

  .٢٠٠ ٤ ینایر١٠٩العدد    /٢٠٠٣ دیسمبر ١٠٨العدد 

  



       

 

 

 

 

٥٨٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

  ) االنترنت(مواقع على شبكة المعلومات الدولیة : ًثامنا

  

٨٥. http://www.arabsys.net 
٨٦. http://www.moheet.com 
٨٧. http://www.islamonline.net/arabic/ 
٨٨. http://www.ahewar.org/debat 
٨٩. http://www.awan.com 

٩٠. http://www.almustaqbal.com/ 
٩١. http://www.thaqafa.org/main 
٩٢. http://www.qantara.de/webcom/show-article.ph 
٩٣. http://www.moqatel.com/openshare/Behoth 



       

 

 

 

 

٥٨٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

س اا  

اع  ا  

  ٥٣٩                                                                    مقدمة  

 على الناحیة ة الیھودیةأثر األصولی:الفصل األول

  ل         االجتماعیة فى إسرائی

٥٤٢  

  ٥٤٣  تمھید                                         

  ٥٤٩                                          نقل الدم : المبحث األول

  ٥٤٩                                      تشریح الجثث:المبحث الثاني

  ٥٥٠                                     زرع األعضاء: المبحث الثالث

  ٥٥٠                                         الصحة:المبحث الرابع

  ٥٥١                          :             ریةالعنص: المبحث الخامس

  ٥٥١                         القتل وسفك الدماء:المبحث السادس

  ٥٥٣                          أثر األصولیین على الدین:المبحث السابع

  ٥٥٥                            األطعمة والذبائح : المبحث الثامن

  ٥٥٥                                           األخالق: المبحث التاسع

  ٥٥٦                             شئون األسرة: المبحث العاشر

  ٥٥٧                                      المرأة : المبحث الحادي عشر

  ٥٥٨                             یوم السبت: المبحث الثاني عشر



       

 

 

 

 

٥٨٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد

 أثر األصوليني اليهود عىل الناحية االجتامعية يف إرسائيل

اع  ا  

 على الناحیة ة الیھودیة األصولی األحزابأثر:فصل الثانيال

  ل إسرائیياالجتماعیة ف

٥٥٩  

  ٥٦٠                        أثر األرثوذكس على المجتمع : المبحث األول

  ٥٦٣                         أثر جوش إیمونیم على المجتمع: المبحث الثاني

  ٥٦٤                                     أثر كاخ على المجتمع:المبحث الثالث

  ٥٦٥                                  أثر الحریدیم على المجتمع : المبحث الرابع

 بوعالى  وأثر حزب أغودات یسرائیل: المبحث الخامس

  أجودات یسرائیل على المجتمع

٥٦٧  

  ٥٦٩                              أثر شاس على المجتمع: المبحث السادس

 یھودت ھتوراه على  وأثر دیغل ھتوراه: المبحث السابع

                المجتمع

٥٧٠  

  ٥٧١                  أثر الحاخامیة الرئیسیة على المجتمع:المبحث الثامن

  ٥٧٢                الطائفة الحریدیة على المجتمع وأثر حباد: المبحث التاسع

اللوبافتش على  والستمار وثر كارتاأ: المبحث العاشر

                   المجتمع

٥٧٤  

  ٥٧٦                                اتمةالخ

  ٥٧٨أھم المراجع والمصادر                                                 

  ٥٨٨  الفھرس العام                               

 


