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 ىـــــــــداءاإل

 .الدماء الزكية التي استباحتيا التوراةرضنا الفمسطينية و ألى  إ
 .قداسلى  قدس األإ
  .مي التي ترفض االحتبلؿألى  إ
  .لى  روح الشييد عمي دوابشةإ
 

 ىذا الجيد المتواضعىدي أ               
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 كرـــــة شـــكمم

 خراج رسالتيإبصمة في  واترك الذيفكؿ  لىإتقدـ بعظيـ شكري وبالغ تقديري أ
 .لى النورإ ىذه
 

براىيـ حفظو اهلل، المشرؼ عمى ىذا البحث والذي إالدكتور عبد الرحمف حاج 
 .... وتوجيياً رشاداً ا  ... و ، نصحاً تجاىي ثرية بذؿ جيوداً 

 فاقاً آالذي شرح لي صدره وفتح لي  حفظو اهلل، عبد القادر جباريف الدكتور
  تثري التفكير.

المعرفة في كمية الدراسات العميا والبحث العممي في األساتذة األفاضؿ ربابنة 
 برنامج التاريخ. -جامعة الخميؿ

انـ بالدكتورة ىنيدة غ المركز الفمسطيني لمدراسات االسرائيمية )مدار( ممثبلً 
 .والعامميف فيو

 .ادارة مكتبة بمدية راـ اهلل
وتدقيقًا لغويًا  وترجمةً  ، طباعةً صدقاء لما قدموه مف جيد مميزالزمبلء واأل

 واخراجًا.
 وأخيرًا أسرتي التي أمدتني بالدعـ المعنوي. 

 
 .ف يجزييـ عني خير الجزاءأبتيؿ الى اهلل العمي القدير أ 
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 خصــمــم

تجاه عنيفة في جسـ الصييونية الممتد، وىو عممية  خطيراً  يعتبر التيار الديني الصييوني القومي، تكتبلً 
ف أالفمسطينييف، عممية تاريخية ما زالت مستمرة ومف المحتمؿ أف تتحوؿ إلى مسار آخر، أكثر عنفًا، سيما و 

نزياح واضح وممحوظ في المجتمع اإلسرائيمي نحو اليميف الديني المتطرؼ، خاصة لدى الجيؿ إىناؾ 
اؾ رغبة جامحة في تدييف كافة األوجو االجتماعية والسياسية والعسكرية في إسرائيؿ ف ىنأالشاب، كما 

 ، ضعؼ حاد في تأثير الصييونية العممانية.اآلخريقابؿ ذلؾ التحوؿ وعمى الجانب 

المتطرفة، كما يسرع إلى تقبؿ  األصولية تجاهنعطاؼ المجتمع اإلسرائيمي الواسع، يتقبؿ ىذا اإل إف
يدولوجيا الصييونية أ إسقاطاب الييودية التي تحمؿ لواء التطرؼ، وىو ما سيؿ عممية الحركات واألحز 

مؤسسة عمى فكرة  مسيانية، والتي ىي نزعة في إسرائيؿ الدينية في الواقع السياسي والعسكري والمجتمعي
 .لمتوراة مفسرٍ  أفضؿ اإلسرائيميف الجيش أ( و إسرائيؿوفؽ توراة  إسرائيؿلشعب  إسرائيؿرض أ)

تحولت الى عقائد رافقت  ،توراتية أسستمكف مفكروا الصييونية الدينية، مف خمؽ ثوابت صيغت عمى 
 أحدثياشؾ. خاصة تمؾ االنعطافة التي  أدنىودعمت حاضرىا وستييمف عمى مستقبميا دوف  إسرائيؿقياـ 
. وال نقترب مف األرضمرجعية لمسموؾ السياسي والفعؿ النشط عمى  وأصبحت(  ( Kookكوؾ  بالرا

 .جوانبو( تشكؿ رافعة لممشروع الصييوني الحديث في كافة  كظاىرة اعتبرنا الكوكـز ) إذاالمبالغة 

 أطرىاعمؿ الصييونية الدينية، والتي تندرج  وأدواتيدولوجيا وسموؾ أالمثاـ عف  اطةمإلىذه الدراسة  تأتي
تحػت مفيػـو التيػار الػديني الصػييوني القػومي. ومػا يجعػؿ  اإلسػرائيمي( فػي الشػارع وتنظيميػاً  الفاعمة )سياسياً 

ناىضػة  وضرورة حاضػرة، ىػو مػا يمثمػو ىػذا التيػار مػف قػوةٍ  ممحاً  أمراً  -المتطرؼ جداً  -فيـ ىذا التوجو مف 
نتػػػاج ىػػػذا التيػػػار الفكػػػري  أفومتناميػػػة  فػػػي صػػػورة مثيػػػرة لمجػػػدؿ، خاصػػػة وقػػػد تبػػػيف بشػػػكؿ ال خػػػبلؼ عميػػػو، 

لف تقؼ  أنيامف المعاناة لمشعب الفمسطيني، في كؿ تفاصيؿ حياتو وىي معاناة يبدو  اً والسموكي، جمب مزيد
 عند حد.

 أمراً وذلؾ بجعؿ االستيطاف  في الواقع، إسقاطيا سيتـخطوات  إلىسموؾ التيار الديني القومي يشير  إف 
ف قبػؿ التيػار الػديني وبشػكؿ ضػاغط مػ سػرائيؿإلمف خبلؿ طػرح فكػرة ضػـ الكتػؿ االسػتيطانية الكبػرى  ،واقعاً 

الجػرأة فػي  إلػىفي المسػتقبؿ القريػب. ىػذا يقػود  حيز الوجود إلىستخرج  أنياالقومي، وىي فكرة مف الواضح 
مػف المسػتحيؿ، فػي الوقػت  تسوية سياسية، بػؿ تجعميػا ضػرباً  إلىلمتوصؿ  مساعٍ  أيةالتنبؤ  بمخرجات تنيي 

صػػورة ائػػتبلؼ حػػزب البيػػت الييػػودي والحركػػات  إلػػىذاتػػو تعػػزز مػػف فكػػرة وصػػوؿ ىػػذا التيػػار، والػػذي انتيػػى 
 ، وفؽ معظـ التقديرات.إسرائيؿقيادة  إلى جداً  الييكؿ الثالث، قريباً  بإقامةالمنادية 
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التػػػي تظيػػػر بػػػيف مختمػػػؼ شػػػرائح  حقيقػػػة واحػػػدة، أنػػػو ورغػػػـ الخبلفػػػات والمجػػػادالتيػػػدعـ  أفيػػػود الباحػػػث 
 إسػػرائيؿ، إال أنيػػا فػي نيايػػة المطػػاؼ تقػػؼ جبيػة واحػػدة حػػوؿ عقيػدة الحفػػاظ عمػػى ارض اإلسػػرائيميالمجتمػع 

سػرائيؿ أرض إ أرضمحاوالت لمتنازؿ عف شبر واحد منيػا أو المػس بوحػدتيا.  أيةالكبرى، والوقوؼ في وجو 
 ييودية غير قابمة لمنقاش.

مػػػا يطمػػػؽ عميػػػة التيػػػار الػػػديني الصػػػييوني  أووعمػػػى ضػػػوء ىػػػذا الثابػػػت انطمػػػؽ قػػػادة الصػػػييونية الدينيػػػة  
تعػػػيش فػػػي أزمػػػة وجػػػود كيانيػػػة سػػػترافقيا لؤلبػػػد، لػػػذلؾ جػػػاءت  إسػػػرائيؿالقػػػومي، مػػػف قناعػػػة مفادىػػػا أف دولػػػة 

( قائمػػة عمػػى تقػػديس  علتحقيػػؽ الحسػػـ فػػي ىػػذا الصػػرا اإلسػػتراتيجية التػػي اعتمػػدىا تيػػار الصػػييونية الدينيػػة )
منطمقػػػات مركبػػػة عمػػػى نتػػػاج فكػػػري مثمتػػػو  يالقػػػوة العسػػػكرية، وفوبيػػػا االسػػػتيطاف ورفػػػض وجػػػود اآلخػػػر، وىػػػ

الجػيش  سػموؾ البػالغ فػي األثػررافعػة لمسػموؾ الػديني العػاـ، وليػا   -تػزاؿوال  -المدارس الدينية، التي شكمت 
جيش يتديف وصراع  أماـ إننابؿ  .مجتمع لممحاربيف اال تخرج عف كونيإسرائيؿ  أفما يدلؿ عمى  اإلسرائيمي
 يتديف. 

 

  الباحث                                
 ةــــاج عيسى مطريّ رّ ـــــــد ف  محمّ                                

                                       (November 2015  ) 
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 امـــــــــري العــــار النظــاإلط

 ة:ـــــــالمقدم
يدولوجي داخؿ أالصييونية الدينية، أو المتدينوف القوميوف، أو معتمرو القمنسوة المنسوجة، ىـ تيار 

جؿ أالحركة الصييونية، يستمد نيجو مف الفكر الديني التوراتي، ويؤمف أتباعو بالفعؿ البشري النشط مف 
(.  مج بيف ) توراة إسرائيؿ، وشعب إسرائيؿ، وأرض إسرائيؿتحقيؽ سيادة ييودية عمى األرض مف خبلؿ الد

 "ىمزراحي"(، مف خبلؿ حزب  رغـ توجييا العمماني شارؾ تيار الصييونية الدينية في حكومات إسرائيؿ )
، وىذا التيار ممثؿ اليـو "المفداؿ"ثـ باتحاد ىذا الحزب مع ىبوعيؿ ىمزراحي في الحزب القومي الديني 

 الييودي، األكثر تطرفًا.بحزب البيت 
عديدوف، يقؼ عمى رأسيـ الحاخاـ أبراىاـ يتسحاؾ ىكوىيف كوؾ  لمتيار الديني القومي في إسرائيؿ أباءٌ 

(، والذي يعتبر المؤسس األوؿ لمقومية الدينية الصييونية، وقد خمفو إتباع كثيروف شكموا  شكنازيأحاخاـ  )
مجاؿ االندماج في الحياة السياسية واالجتماعية والعسكرية، تحت  القوة المركزية في ىذا التيار، ونشطوا في

 . ، والذي ىو واقع عقائدي راديكالي متطرؼ جداً "كوؾ براإلى النسبة " ( Kooksim ) إطار فكر الكوكـز 
مركز صناعة أتباعو الى يرى الباحثوف في الشأف اإلسرائيمي أف فكر الكوكـز توسع وتنامى ووصؿ 

منية الحساسة سرائيمي والدوائر األفي الجيش اإل فاعبًل ومؤثراً  ائيؿ، وصار يشكؿ حضوراً القرار في إسر 
ف كاف نشاطو مقتصرًا عمى التعميـ الديني مف خبلؿ أناىيؾ عف الحضور المجتمعي والسياسي، بعد 

عف تيار )اليشيفوت( والتي شكمت  الحاضنة والمرجعية الدينية لؤلحزاب والحركات والتنظيمات المنبثقة 
الصييونية الدينية، كما ويشيد ليذا التيار بأنو يقؼ خمؼ إنشاء شبكة المستوطنات عمى طوؿ األراضي 

 الفمسطينية والعربية المحتمة.
حبللية استعمارية، شعب إعف فكرة  تعبيراً  -كإطار عاـ -(  Zionism يعد مفيوـ الحركة الصييونية )

ية الييودية، خالصة لمييود. لقد بقي ىذا المفيوـ فضفاضًا رض ىي وفؽ النصوص الدينأبدؿ شعب، عمى 
ف حدث انتصار عاـ أممي داعـ لفكرة الوطف القومي لمييود، الى أجؿ تحقيقو في اطار أتـ العمؿ مف 

رادة الرب، ليشكؿ نقطة التحوؿ الكبرى في تاريخ الحركة إليية تحققت فييا إـ والذي بدا كمعجزة 1967
 ذلؾ بعد صار لزاماً و رض باسـ التوراة، لى تيويد فمسطيف وتدعيـ السيطرة عمى األإدت قاوالتي الصييونية 

دى أالحفاظ عمى المكتسبات العسكرية المتمثمة بالسيطرة عمى مساحات شاسعة في األراضي الفمسطينية، ما 
كبر بكثير مف أد ( بأنيا فكرة قابمة لمتحقيؽ، وىي بالتأكي الكاممة سرائيؿ الكبرى )إرض ألى تصدر فكرة إ

 حدود فمسطيف التاريخية.
 
 



 ل
 

لى تغمغؿ وتنامي تيار إتأتي ىذه الدراسة لبحث التحوؿ في الفعؿ البشري الصييوني، والذي قاد  
سرائيميف، كما ىو سيطرة عمى عمى المساحات الذىنية لمجتمع اإل لتسيطرالصييونية الدينية وأدواتو 

في تاريخ الحركة الصييونية، وىي منطقة صار كؿ شيء  "التخوـ"رض، ولتقؼ الدراسة عمى منطقة ألا
عتقاد السياسة العامة لمدولة، الحراؾ الحزبي والتنظيمي، والجيش اإلسرائيمي. واقع جديد عزز اإل :فييا يتديف

 سرائيؿ وبكافة مؤسساتيا الفاعمة، تسير باتجاه تدييف الصراع.إف أالى 
وصبغيا  ( Herzil ) التي بدأىا ىرتزؿ األولىاستثمار الجيود  فيلقد نجح تيار الصييونية الدينية  

بصبغة دينية مسيانية، أقرتيا كؿ ألواف الصييونية )السياسية واالشتراكية والعممانية(، بؿ أصبحت أداة منفذة 
رض إسرائيؿ الكبرى، ما جعؿ مف المستحيؿ االنسحاب مف أية أراٍض سيطرت عمييا فكرة أإلرادتيا نحو 

تبلقت مع نيج التوسع الذي  ،ائيؿ، إذ أف وصاية الصييونية الدينية عمى فمسطيف كيدية الرب لمييودإسر 
سعت وتسعى إليو الحكومات المتعاقبة في إسرائيؿ. بذلؾ أصبح التيار الديني الصييوني بكافة أشكالو ال 

ىداؼ الدولة اإلحتبللية منفذًا لدى الحكومات ويتمقى الدعـ والرعاية لتحقيؽ أ يخرج عف كونو ذراعاً 
في بوتقة واحدة تحت الشعار  اإلحبللية. كما نجح تيار الصييونية الدينية في صير الفكر الصييوني العاـ 

لذلؾ ليس مف المستيجف أف نمحظ أية إسرائيمي  .رض إسرائيؿ لشعب إسرائيؿ وفؽ توراة إسرائيؿأالتوراتي: 
  ف كاف ال يمارس طقوس العبادةا  مية الدينية الصييونية، و لمقو  والتي صارت رمزاً  ،يعتمر قبعة منسوجة

الحمـ بأرض إسرائيؿ كاممة، خالية مف أي فمسطيني في  يتمثؿأف اإلطار العاـ لمفكر الييودي  وىذا يعني
 وىذا ما نجح في تجذيره التيار الديني في المجتمع اإلسرائيمي العاـ. 

ىيمف عمى العبلقة بيف التيار الديني والتيار العمماني، ويعود ىذا  انسجاماً ف، اف السابقاشيد العقد
التصالح إلى تأثر بعض التيارات واألحزاب الدينية بالخطاب الصييوني وبالحالة السياسية والمجتمعية في 

لشعارات إسرائيؿ، تمامًا كما تأثرت األحزاب العممانية والشرائح المجتمعية المختمفة في إسرائيؿ، بالمفردات وا
الدينية التوراتية في ذلؾ الخطاب. فقد استطاع التيار الديني الصييوني مف خبلؿ تواجده في النظاـ 
السياسي، أف يعزز الخصائص اليمينية في الخطاب اإلسرائيمي، وأف يؤثر في توجيات شرائح واسعة مف 

( تأخذ  ر أرض إسرائيؿ التوراتيةتحت شعا المجتمع، مما جعؿ شكؿ العبلقة بيف الديف والسياسة والمجتمع )
  بعدًا معقدًا في توجيات إسرائيؿ السياسية تجاه قضايا عديدة، يبرز مف بينيا مستقبؿ عممية التسوية

التيار الديني الصييوني القومي  إف والسموؾ الحربي في الحمبلت العسكرية، وبالذات ما يتعمؽ بقطاع غزة.
ىذه الدراسة ستترجـ  .د مف الخطر عمى مستقبؿ القضية الفمسطينيةوتعاظـ واضح، ينذر بمزي ىو في تناـٍ 

صعود مقولة أرض اسرائيؿ واقع التيار الديني الصييوني العممي والعقدي، واألدوات التي يعمؿ بيا، منذ 
سيشكؿ نو أوالذي تشير التقديرات  كآخر اصدار لمصييونية الدينية الى ائتبلؼ حزب البيت الييودي الكبرى
بتدعيات ىذا التنامي عمى مؤسسات دولة اسرائيؿ  سرائيؿ، مروراً إالسياسي في  النظاـفي  فاعبلً  حضوراً 

لتفكيؾ وتحميؿ منيج الصييونية الدينية مف الباحث وانعكاسات ذلؾ عمى الواقع الفمسطيني، في محاولة 
 قع اإلسرائيمي.( التي تعتري الوا التدييف مستقبؿ في ظؿ ظاىرة )لم اً كثر خطرًا، واستشرافألا
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 إشكالية الدراسة
ف معظـ إ، فإسرائيؿ نزياح نحو اليميف يضع تساؤالت حوؿ ىوية دولةاما يكتنؼ المجتمع اإلسرائيمي مف 

سرائيؿ بشكؿ عاـ إطة السياسية واالجتماعية في ريالباحثيف المختصيف بشأف التيار الديني القومي والخ
ف المجموعات أ، وعمى الرغـ مف في كثيٍر مف جزئياتيا الشريعة مف المحتمؿ أف تتوجو نحويصفونيا بأنيا 

نو يوجد أال إالرئيسية داخؿ المجتمع اإلسرائيمي تبدو في صراع حوؿ طبيعة وىوية إسرائيؿ ومستقبميا، 
ىناؾ تطابؽ لمقومية مع الديف، وفي ىذه الحالة تطرح الدراسة إشكالية رئيسة تتمثؿ في: كيؼ سيكوف سموؾ 

 تجاه قضايا الصراع المركزية، فيما يرتبط بمستقبؿ العبلقة مع الفمسطينييف، والسموؾ عمى األرض. إسرائيؿ 
 

 أىمية الدراسة
تنبع أىمية الدراسة كونيا تبحث في ظاىرة عمى درجة عالية مف الخطورة، مثيرة لمجدؿ، وتنذر بمزيد مف 

في  اً وفمسفات وسموكيات جديدة، أحدثت تغير  نزياح نحو اليميف، فقد أنتجت ىذه الحالة تراكيبالتطرؼ واال
شكؿ خندؽ العدو، فمـ تعد الصييونية العممانية البلعب المتفرد في قيادة إسرائيؿ، بؿ تنافسيا في ذلؾ 

 عمىسيكوف ليا تداعيات و تيارات دينية قومية انتجت ظواىر ليا بالغ األثر عمى أكثر مف مستوى، 
دارتوالصراع تدييف ف التعاليـ الدينية ىي أقوى محرؾ نحو أإلى العنؼ، ايمانًا مف  ميبلً كثر بصورة أ ، وا 

محـر ل ةكثفمال القتحاماتجميا الحفاظ عمى الكتؿ االستيطانية اضافة الى اأ، والتي يترتب مف معالـ الدولة
ساطير. تجيء ىذه لى األإاد، ليس بصورة مسيانية فحسب، بؿ بطروحات قومية تستند دمتإالقدسي ك

سة استمرارًا لدراسات سابقة تناولت الموضوع محاولة التركيز عمى المتغيرات في المجتمع اإلسرائيمي الدار 
دوات التيار الديني ومؤسساتو، لمخروج أونظامو السياسي بفعؿ التيار الديني القومي، وتسميط الضوء عمى 

وترفد طمبو العمـ بشيء مف بمعطيات حديثة تمد المكتبة العربية، بمادة تفيد البحث في ىذا اإلطار، 
 التفصيؿ والتحميؿ لواقع يؤشر لخطر قادـ، وشكؿ جديد لمصراع .

 
 أىداف الدراسة
ف دراسة ىذا ، وأف تنامي نفوذ التيار الديني القومي، مف أكثر القضايا إثارة لمكتابة والبحثأيرى الباحث 

اليمينية المتنامية، والمؤسسة لحالة رفض الشأف يشكؿ إطبللة عمى سيكولوجيا الجميور اإلسرائيمي، وقوتو 
في ممحوظًا في تأثير الصييونية الدينية في الحيز العاـ  كامؿ لآلخر الفمسطيني، خاصة وأف ىناؾ اتساعاً 

يتمثؿ ذلؾ بكؿ وضوح في تزايد انخراط المتدينيف في الجيش اإلسرائيمي، كما ويعتبر ىذا التيار  إسرائيؿ 
صنع القرار في إسرائيؿ، وبما ينعكس سمبًا عمى مستقبؿ عمى ًا عمى السياسة و أحد أكثر التيارات تأثير 

الشعب الفمسطيني، ما استدعى النظر والتدقيؽ. وسيسعى الباحث إلى تقديـ خبلصات واستنتاجات تفيد 
 ستشرؼ المستقبؿ، بما يحقؽ روح المنيج التاريخي في البحث.تالقارئ و 
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 سئمة الدراسةأ
 جابات حوؿ التساؤالت التالية:  إلتحميؿ، وامبحث ل ياإخضاع موضوع بعدقدمت الدراسة 

  ( مف خبلؿ التيار الديني القومي؟ رض اسرائيؿأتوراة، وشعب، و  ي مدى تحقؽ الدمج بيف )ألى إ -
 القومي في ذلؾ؟الديني سرائيؿ ذاىبة باتجاه تدييف الصراع، ومدى تاثير التيار إىؿ  -
 التيار القومي عمى المؤسسة االمنية والجيش، وتبعات ذلؾ؟ي مدى قد تصؿ سيطرة ألى إ -
 كيؼ يمكف اف يتعاطى الفمسطينيوف مع واقع ديني قومي صييوني، خاصة في موضوع االستيطاف؟ -
 ما مدى حضور الديف في الحمبلت العسكرية لجيش إسرائيؿ في العقود األخيرة؟ -
 سرائيؿ؟إضـ الكتؿ االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية لدولة في  الصييوني ىؿ ينجح التيار -
 لى وقتنا الحاضر؟إ( ـ 1967) في النظاـ السياسي االسرائيمى منذ عاـ  ىذا التياري مدى تطور ألى إ -
 القومي، وما مستقبمو في الحمبة السياسية؟ دينيالتيار ال في توحيدىؿ نجح حزب البيت الييودي  -
 الحـر القدسي؟في ظؿ التوجيات القومية نحو ة في السنوات القادمة ما ىو شكؿ المعرك -
 

 منيج الدراسة
( تجاه  واجتماعياً  وسياسياً  دينياً  يدولوجيا الصييونية الدينية القومية )تعرضت الدراسة لممستجدات في األ

 بالرا فمسفةقضية الصراع، كما سمطت الضوء عمى التغيرات التي اعترت واقع التيار الديني المؤسس عمى 
 ، مروراً وكوؾ، ابتداًء مف حقبة الستينيات حتى الوقت الحاضر، وذلؾ بدراسة جذور الفكر القومي ومدارس

، وعبلقة ىذا التيار بواقع السياسة والجيش بالمنيج التعميمي الديني المستند إلى المصادر الدينية الييودية
ىذه الموضوعات وغيرىا، تـ بحثيا وفؽ تسمسؿ  ورعايتو ومسؤوليتو عف إنشاء واقع االستيطاف المرير.

ارتأى  ،تاريخي جمع المعطيات المؤلفة لموضوع الدراسة، ونظرا لطبيعة الدراسة التي تستدعى سياقا تاريخياً 
 التالييف: يفجالباحث االعتماد عمى المني

 المنيج التاريخي:
ورصػػد واقػػع وتطػػور جتماعيػػة، التطورات السياسػػية واإلبػػ يػػالمتطػػورات واالحػػداث، وربط حيػػث شػػكؿ سػػرداً 
 منذ نشأة الصييونية الدينية الى الوقت الحاضر. ،في سياؽ الحركة التاريخيةالصييونية الدينية 

 المنيج الوصفي التحميمي:
الظاىرة موضوع الدراسة، ووصػؼ طبيعتيػا ونػوع العبلقػة بػيف متغيراتيػا  عمى أساس تحديد خصائص قاـ

عػػالج شػػكؿ العبلقػػات بػػيف الصػػييونية الدينيػػة ومؤسسػػات و وأسػػبابيا واتجاىاتيػػا لموصػػوؿ إلػػى نتػػائج حوليػػا، 
 العمماني والتوافؽ بينيما. -الصييوني الصراع الديني ةوكذلؾ حال ،الدولة
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 الدراسات السابقة
في الدراسات  كماً ف ىناؾ أب ،مف خبلؿ االطبلع عمى المصادر والمراجع ذات الصمةظير لمباحث 

مف المقاالت والدوريات المست كنو  نو صدر عنيـ عدداً أف اذكر أالسابقة لموضوع البحث، ومف الحؽ 
 جبلء حقيقة تيار الصييونية الدينيةإاستطاعت  وىي جيود، وانفراداً  واىميةً  قيمةً  وأعطتوالموضوع، 

 الى مستوى البحث العممي سيما تمؾ الدراسات التي ارتقتتباعيا، أوالمنطمقات العقدية التي تغذي سموؾ 
(  في قبضة الحاخامات ( وكتاب ) دعامة عرش الرب حمد رفيؽ عوض )أطروحة الدكتور كأ، وبشكؿ راؽٍ 

لمدراسات  "مدار"رات مركز ااصدوكذلؾ صدره الباحث ميند مصطفى، ألمباحث صالح النعامي، وما 
ف ىناؾ دراسات تناولت أ. كما الصييونيصحاب اختصاص في فكر التيار الديني أسرائيمية، وجميعيـ اإل

كتمؾ التي كتبيا الدكتور عبد وتعتبر عماد االختصاص في ىذا الشأف، الصييونية كمفيوـ شامؿ وموسع، 
اطت المثاـ عف ماضي أمرات التي االصدا تمؾ الباحث الى كؿ أالوىاب المسيري، ونحوه. لذلؾ التج

كترونية والحوارية التي تتابع تنامي حضور التيار الديني القومي المواقع اإلو وحاضر ومستقبؿ التيار الديني، 
ذ يعتمد عمى مثؿ ىذا النتاج ليرجو إف يضيؼ لبنة إلى البناء الفكري  الخطر والمثير لمجدؿ. والباحث وا 

 نية. الذي يفسر واقع الصييونية الدي
  

 أىم مصطمحات الدراسة 
 المعاني التالية:لبعض مفردات الدراسة سيكوف  
 
(، تستخدـ لئلشارة ألرض  سرائيؿإأرض  عبارة عبرية ذات داللة دينية، تعني حرفيًا ) آريتس يسرائيل: -

فمسطيف وما حوليا، وحدودىا غير معروفة عمى وجو الدقة؛ ألنيا مقولة دينية ثابتة، وليست مقولة 
 جغرافية متغيرة. 

 
لى جانب ييوديتو ا  كياف استيطاني بجميع خصائصو الجوىرية، مف حيث الشكؿ والمضموف. و  إسرائيل: -

(  لى حد كبيرإ وجيتو السياسية واالجتماعية والعسكرية )يدولأقصائي نموذجي، صاغ إحبللي إىو كياف 
مف منطمقات االسترجاع الغيبي. يفضؿ استخداـ اسـ دولة إسرائيؿ، بداًل مف دولة الييود، إليجاد تناسؽ 

(، واسقاط الصفة القومية في اسـ إسرائيؿ عمى الصفة  أرض إسرائيؿ بيف اسـ الدولة، واالسـ الديني )
الييود وعميو فإف دولة إسرائيؿ: ىي اصطبلح سياسي محدد يمكف أف يمتد عمى كؿ  الدينية في لفظة

أرض إسرائيؿ أو عمى جزء منيا، أوعمى أجزاء ليست تابعة ألرض إسرائيؿ. دولة إسرائيؿ ىي اإلطار 
 الحاسـ بالنسبة لممبدأ الصييوني.
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المقدسة، ويعمف التزامو بأداء العبادت : ىو الذي يؤمف بكؿ ما جاء في كتب الييود المتدين الييودي -
( أمرًا 613، ويخضع ِؿ )، ويؤمف بعقيدة أرض إسرائيؿ الكبرىوالطقوس الدينية وفؽ الشريعة الييودية

 دينيًا.
 
ذ تعتبر العودة إلى الييود كجماعة دينية، إ "التراث الديني الييودي"تشير الكممة في  الصييونية الدينية: -

فكرة محورية في النسؽ الييودي الديني، وىي غير الصييونية السياسية والتي ىي حركة  "صييوف"لى إ
لى تناغميا إمسؤولة عف االستعمار االستيطاني في فمسطيف بدعـ غربي، وترجع قوة الصييونية الدينية 

لنظر عف مع الفكرة السياسية لتبلقي المصمحة العامة بينيما. وتنتمي المدارس الصييونية كميا، بغض ا
ارتباطاتيا األيديولوجية، إلى المنظمة الصييونية العالمية، ما يدؿ عمى أف الخبلفات شكمية، وال تمس 

 الجوىر في أية حاؿ. 
 

عودة الييود الى أرض الميعاد يجب أف  أفىو التيار الذي يرى  القومي:-التيار الديني الصييوني -
نتظاره، وليس العكس، لذا تحالؼ ىذا التيار مع المخمص، وعدـ االكتفاء با "الماشيح"يسبؽ نزوؿ 

خطر في الساحة االسرائيمية سرائيؿ. وىو التيار األإالحركة الصييونية، واندمج في مؤسسات دولة 
لى ثقمو السياسي إقامة واقع االستيطاف وتغمغمو في صفوؼ المؤسسة االمنية، اضافة إليتو عف و لمسؤ 

(.  البرلماف سرائيمية، أو غالبية في الكنيست )عمى راس الحكومة اإل ف يجعمو مستقببلً أوالذي يمكف 
 والتيار الديني القومي اسـ مرادؼ لمصطمح الصييونية الدينية.

 
وفؽ تفسيرات الحاخامات.  ( سفرًا تشمؿ النبوءات والكتابات والتاريخ 37 ) تعني العيد القديـ كمو توراة: -

نوف أو الشريعة، وقد شاع ىذا االستخداـ في األدبيات الدينية الييودية ويشار إلى التوراة أيضًا بأنيا القا
 حتى أصبحت كممة توراة مرادفة تقريبًا لكممة شريعة.

 
تشير إلى النسؽ الديني الييودي ككؿ، أي الشريعة، وىي في واقع األمر تفسيرات الحاخامات  ىالخاه: -

 شريعة شفوية.فيي التي جمعت في التممود، 
 
الثمرة األساسية لمشريعة الشفوية، المفسرة لمتوراة. ويخمع عمى التممود روح القداسة؛ باعتبار أف  التممود: -

(. والتممود مصنؼ لؤلحكاـ الشرعية  ودشكروح ى كممات عمماء التممود وحي مف الروح القدس )
 .، وىو قسماف: جماراه، ومشناهوالقوانيف الفقيية

 



 ف
 

ـ المعرفة بالتأويبلت الباطنية وبالفيض اإلليي، وىي مرجعية عمـ التصوؼ الييودي، وعم كابااله: -
 سقاطيا  في الواقع.إساطير التي تستند الييا الصييونية الدينية وتعمؿ عمى األ

 
(، ومف ناحية اصطبلحية تعني الفقيو في الديف  كممة عبرية تعني ) الرجؿ الحكيـ أو العاقؿ حاخام: -

(، يتصؼ بقدرتو عمى تفسير التوراة وتبحره في العمـو  راب ويمكف أف يطمؽ عمى الحاخاـ مصطمح )
 الدينية وتصديو لمفتوى. 

 
ف دينيًا. وتشير تيمف الكممات المألوفة في الخطاب اليومي في إسرائيؿ. تعني الييود المتزم حريديم: -

ؿ األسود المعطؼ الطوي الكممة بمعناىا المحدد إلى الييود المتدينيف مف شرؽ أوربا الذيف يرتدوف )
(، ويرسموف ذقونيـ إلى صدورىـ، وتتدلى عمى آذانيـ خصبلت مف الشعر المقصوع.  والقبعة السوداء

ف يحدد شكؿ أ( القبعات المنسوجة دوف  موضوع البحث بالمقابؿ يرتدي اتباع التيار الديني القومي )
 المباس، فيو زي يرتديو المتديف والعمماني والجندي، الخ.

 
يؤمنوف ويمارسوف تعود أصوليـ إلى روسيا وبولونيا وشرؽ أوروبا، مصطمح يعني الييود الذيف  شكناز:أ -

( وىـ تيارات  طقوس وعادات وتفاسير توراتية تـ تطويرىا مع الزمف ) المعتقدات الدينية االشكنازية
التفصيمية نيـ مف رسـ حدوده وخطوطو إبؿ ، شكناز ليسو فقط مف قاد المشروع الصييونيواأل متعددة،

ثروا أرض الواقع، وىـ الذيف استأعمى كافة المستويات السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية عمى 
ختمفة. ويرتبط التيار الديني الصييوني القومي بيذا التصنيؼ مبمقدرات اسرائيؿ وشكموا عماد نخبيا ال

 ارتباطًا وثيقًا، ما اقتضى التعريؼ.
 

عمى السوقة  ، وتدؿ وفؽ التراث الييودي"األغياريود، يقابميا في  العربية لفظ "تعني غير الي جوييم: -
غير  اً يعلئلشارة إلى الناس جم الييوديةخصصتو العنصرية فيو مصطمح  .واألشرار بصفة خاصة

 الفمسطينيوف. خصوصاً  الييود
 
تميزىا عف باقي توصيؼ لؤلصؿ في العموـ اإلنسانية لمجموعة بشرية ليا خواص مشتركة  ثنية:إ -

حدد كذلؾ مف خبلؿ حدد مف خبلؿ اأُلسس الثقافية والمغوية والدينية المشتركة، وتُ المجموعات البشرية، وتُ 
 إعتراؼ اآلخريف بخصائص تمؾ المجموعة.

 
 .الييودي الطوائؼ الدينية المتمسكة بالقوالب القديمة أو األصمية لمديف رثودكس:الييود األ  -

 



 ص
 

ئـ في أوساط الييود منذ عصور قديمة جدًا بقدوـ مخمص في آخر العالـ يخمص إيماف قا المسيانية: -
شعب إسرائيؿ، وىو في التراث الديني الييودي شخصية ييودية بحتو، والواضح أنو كمما ازدادت 
مبلحقات الييود كاف يتعمؽ اإليماف بالمسيانية. وتجددت الحركة المسيانية مع ظيور الصييونية التي 

اؿ الييود بتجديد الخبلص بواسطة اليجرة إلى فمسطيف واالستيطاف فييا تمييدًا لظيور عبرت عف آم
 ـ.1967. تنامت النزعة المسيانية بعد حرب عاـ "الماشيح"
 
أىـ البلىوتييف الييود (،  موسى بف نحماف ( والرمباف ) الرمباـ ) موسى بف ميموف الرمبام والرمبان: -

(، يرجع الييما الفتاوى  الثقافية الحضارة االسبلمية ) -التوالي عمى –، عاصرا في العصور الوسطى
ىما بقدسية ىائمة في اكمميا، وتحظى فتاو ألى استيطاف فمسطيف بإالموغمة في التاريخ والتي دعت 

 يما.يسسات رسمية ىامة في اسرائيؿ تحمؿ اسمؤ ف مألى وقتنا الحاضر. كما إالذىنية الييودية 
 
يي االعتقاد بأف اإللو يحؿ في بعض بني اإلنساف ف، ( اهلل يحؿ في الذات )تعني وحدة الوجود  حمولية: -

، وكذلؾ عرفت في المسيحية والصييونية الدينيةالفمسفة اليندية واالغريقية و وقد عرفت ىذه الفكرة في 
   .اإلسبلـ

 
 لو وفقا التكمـ أو السياسي لمواقع الجذري لمتغيير واليادؼ والمتطرؼ الصمب التوجو بيا يقصد راديكالية: -

 ".السياسي المعتقد موضوع في متصمب مذىب كؿ" فيي بذلؾ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 الصييونية الدينيــــــــــــة 

 "بين االعتقاد والواقع"
  

 

 

إن اهلل يفضل أن يعيش أبناؤه في أرضيم حتى ولو لم ينفذوا 
 عمى أن يعيشوا في المنفى وينفذوا تعاليميا. ،تعاليم التوراة

                            
 "موىيميفر"                                

 من مفكري الصييونية الدينية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

1 
 

 توطئة

يفتػػرض فػػي أي تحميػػؿ لمتعػػاليـ الدينيػػة الييوديػػة مػػف مصػػادرىا أف يقػػود إلػػى أربعػػة عناصػػر فكريػػة ُتّكػػِوف 
التي تمثؿ اإلطار العاـ لمصييونية الدينية: صييوف أو أرض الميعاد، بنو إسرائيؿ كشعب اختاره اهلل، التوراة 

التقاليد واألعػراؼ ممثمػة لػنمط السػموؾ. وتفػرض الديانػة الييوديػة الػتبلـز والػتبلحـ بػيف  الدعوة الفكرية، وأخيراً 
ىػػذه العناصػػر األربعػػة، وال معنػػى ألي منيػػا مسػػتقبًل عػػف اآلخػػر، فيػػي تفػػرض عبلقػػًة بػػيف الػػوطف الييػػودي 

خػػارج إسػػرائيؿ لػػـ يحقػػؽ مثاليتػػو، وكػػؿ تعػػاليـ ال  والشػػعب الييػػودي، وبػػيف الشػػعب والتعػػاليـ، وأف كػػؿ ييػػودي
 . 1تنبع مف التوراة غير مقبولة، فيناؾ عبلقة ال تنفصـ بيف األرض والتوراة والتقاليد

تقػـو الييوديػة عمػى ميثولوجيػػا ) اسػطورة ( بػأف اإللػو ييػػوه عقػد اتفاقيػة بينػو وبػػيف بنػي إسػرائيؿ، وبحسػػبيا 
"أريػػتس يسػػرائيؿ" كػػوطف خػػالص، حيػػث تعيػػد الػػرب إلبػػراىيـ بمنحػػو  فإنػػو اختػػارىـ مػػف بػػيف البشػػر ليمػػنحيـ

ونسػػمو مػػف بعػػده ىػػذه األرض، وأف ىػػذه االتفاقيػػة تطمػػب مػػف الشػػعب المختػػار، مقابػػؿ الوعػػد اإلليػػي، التػػزاميـ 
بالتوراة كدستور عمؿ رتبت بنوده وقوانينو، وشرحت بإلياـ مف اهلل، مف خبلؿ مجموعة مف الحاخامات عمى 

 . 2الخاه ) الشريعة ( والتي ىي موجز لمتعاليـ والقوانيف التي جاءت في التممود ايضاً صورة اليا

وتػاتي أىميػػة المصػادر الدينيػػة فػي قيػػاـ تيػار الصػػييونية الدينيػػة، مػف أنيػػا أبقػت قضػػايا مركزيػة عمػػى مػػر 
ي بكػػؿ العصػػور عناصػػر أساسػػية فػػي العقيػػدة الييوديػػة، وعمػػؿ الحاخامػػات أف تظػػؿ حيػػة فػػي الػػوعي الييػػود

الطرؽ الممكنة، فبدوف أرض إسرائيؿ الموعػودة ال يمكػف تحقيػؽ وتطبيػؽ االتفاقيػة مػع اهلل، وأف عػودة الييػود 
فػػػي بعػػػض  -لػػػؤلرض المقدسػػػة أمػػػر إليػػػي مػػػف أجػػػؿ التييئػػػة لظيػػػور المسػػػيح المنقػػػذ، ولقػػػد قامػػػت المسػػػيحية

بكػؿ مػا فػي وسػعيـ لػزرع االعتقػاد  بالتأكيد عمى ىذه العقيدة. و بناًء عمى ذلػؾ، حػاوؿ الحاخامػات -أطيافيا
بأف وجود الييود في  الشتات ) الدياسبورا ( ىو وجود مؤقت، وأنيـ الجئوف في بمداف غريبة، ولذلؾ اختاروا 

 . 3االنغبلؽ عمى النفس في غيتوىات ) معازؿ ( في انتظار العودة إلى أرض الميعاد

 - Ramban ) ( )1194 يخيػػًا، أضػػفى الرمبػػاف امتػػدادًا لمنظػػرة المسػػيانية التػػي سػػاقيا الحاخامػػات تار 
ـ ( في معرض تفسيره لمتوراة طابعًا مف القداسة عمػى أرض فمسػطيف، فػاعتبر أنيػا مركػز العػالـ، وأف 1270

أورشػػميـ/ القػػدس مركػػز أرض إسػػرائيؿ، وأف ىػػذه األرض ىػػي المناسػػبة ) والوحيػػدة ( لتأديػػة الوصػػايا الدينيػػة 
فييػػػػا يصػػػػؿ اإلنسػػػػاف الييػػػػودي إلػػػػى قمػػػػة كمالػػػػو. وقػػػػد اعتبػػػػر الرمبػػػػاف أف المنصػػػػوص عمييػػػػا فػػػػي التػػػػوراة، و 

االستيطاف في أرض إسرائيؿ واجب ديني يوازي كػؿ فػرائض التػوراة، وقػدـ ليػذا الواجػب تفسػيرًا مزدوجػًا، يمػـز 
                                                           

 263القوى الدينية ودورىا في الحياة السياسية في إسرائيل الشرعة، محمد، وآخروف،  1
 عالقة الديانة الييودية بالمشروع الصييوني والتكوين السياسي لدولة إسرائيل الصالح، نضاؿ، 2
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الييود كمجموعة كما يمـز كؿ فرد ييػودي، بػاليجرة إلػى أرض إسػرائيؿ والعػيش فييػا تمييػدا لمجػيء الماشػيح 
 . 1( המשיחالمسيا ) بالعبرية:  أو

 ، سيتناوؿ الباحث التأصيؿ التاريخي واأليدولوجي والسياسي لمصييونية الدينية. في ىذا الفصؿ

i. التوجو المسياني لمصييونية 

يقصد بالمسيانية: إيماٌف قائـٌ في أوساط الييود منذ عصور قديمة جدًا، بقدوـ ُمَخمِّص في آخر العالـ 
إسرائيؿ، ويعتقد الييود بوجود مسيحْيَيف: األوؿ ىو المسيح بف داود والثاني ىو المسيح بف ليخمص شعب 

يوسؼ، الذي سيسبؽ األوؿ ويبشر بقدومو لمتييئة لعممية الخبلص. والواضح أنو كمما ازدادت مبلحقات 
التي عبرت عف الييود كاف يتعمؽ اإليماف بالمسيانية. وقد تجددت الحركة المسيانية بظيور الصييونية 

 .2اآلماؿ بتجديد الخبلص بواسطة اليجرة واالستيطاف في فمسطيف تمييدًا لظيور الماشيح

نجدىا انبثقت  -لفيـ ما تعنيو الصييونية الدينية-وبالعودة إلى جذر العبلقة بيف المسيحية والصييونية 
ة يتمحور فكرىا حوؿ عودة عف تطور العبلقة بيف ديانتيف وعيديف، ومف الثابت أف المسيحية الصييوني

قامة إسرائيؿ مف جديد، تسريعًا لمجيء المسيح، الذي ىو عندىـ ُولَد ييوديًا  الييود إلى األراضي المقدسة وا 
وأنو جاء مكمبًل لمديف الييودي وليس ناسخًا لو. مف ىنا، نممس أف ىناؾ أصابع خفية عمدت إلى تحوير 

المصمحة والمستفيدة مف ىذا كمو، إنيـ الييود، فيـ مف قاموا  الفكر المسياني برؤية نبوئية، وىي صاحبة
نما كونيا أفكار صادرة مف الكتاب  بتيويد المسيحية، وتقديـ رؤاىـ عمى أنيا ليست مف عمؿ الييودية، وا 
المقدس ) العيدالقديـ ( و) العيدالجديد ( الذي ىو موضع تقدير المجتمع الغربي المسيحي المتديف. وكاف 

 .3ربطوا بيف التوراة  واإلنجيؿ في كتاب واحد ذلؾ حيف

وبراءتيا مف الصييونية: "ال يوجد  عميو السبلـ  يقوؿ األب إياد زحبلوي مدافعًا عف مسيحية عيسى 
في المسيحية بذرة تطرؼ، وال يوجد أيضًا ما يجمع المسيحية النقية إلى الصييونية ومتى كاف النقيض 
ُيجمع إلى نقيضو! وما الذي جعؿ مصطمح الصييونية المسيحية ) بديباجة مسيحية ( يشيع وُيستخدـ في 

لثاني يكمؿ األوؿ، أو أف الطرؼ األوؿ يزيد الطرؼ الثاني األدبيات السياسية المعاصرة؟ وكأف الطرؼ ا
معنى وقيمة! ويضيؼ: ليس في المسيحية مف أدبيات سوى المحبة وطيوفيا المتعددة في التعبير والسموؾ 
وليس في الصييونية سوى عقيدة الدـ واإلستعبلء واغتصاب أراضي اآلخريف وادعاء التفوؽ عمى نحو أبدي 

ع مصطمح الصييونية المسيحية في األدبيات الغربية السياسية والدينية معًا، ويراد لكؿ ومطمؽ، مع ذلؾ يشي

                                                           
 72 القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسةالشامي، رشاد عبد اهلل،  1
 11 جدلية العالقة بين الدين والسياسة في إسرائيلأبو عوده، يحيى،  2
 195 المسيحية الصييونيةشريتح، فاخر،  3
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شعوب األرض أف تقبؿ بو وتروج لو كمنتج حضاري. ما ييمنا ىو أنو ال عبلقة لمصييونية كحركة قومية 
لتطرؼ بالمسيحية كعقيدة دينية، وبينيما دـ المسيح، ال يوجد تطرؼ في الديانة المسيحية يمتقي با

الصييوني" ويضيؼ زحبلوي: "إذ أف في أصؿ الديانة المسيحية األولى تناقض بيف الصييونية والمسيحية 
وأقوالو وأفعالو ودعوتو   عميو السبلـ ومف يقرأ اإلنجيؿ المقدس، وىو الذي يروي لنا سيرة السيد المسيح 
ة دعوة ألي حقد، أو إقصاء لآلخر، ىناؾ يستحيؿ عميو أف يكتشؼ حرفًا واحدًا يشير إلى أدنى عنؼ، أو أي

محبة وال شيء سوى المحبة. وبتممس شيئًا مف المسيحية الحقة نجد أف ىناؾ معيارًا واحدًا: محبة الناس 
بعضيـ البعض، وبذلؾ وضع المسيح نفسو طرفًا مطمقًا في عبلقة البشر، سواء أكاف بالمحبة أو اإلقصاء 

 .1ىذا التوجو، وناوءتيا الييودية العداء كما ناوءت المسيح نفسو العداء"والمسيحية اليسوعية األولى عاشت 

صييونية ييودية : يذكر الدكتور عبد الوىاب المسيري في اإلطار نفسو، أنو يوجد في الواقع صييونيتاف
وصييونية األغيار، وتقسيـ المسيري لمصييونية يوافؽ الرؤية األفضؿ، حيث أف المجتمع اإلسرائيمي 

ني باعتقاده االحتبللي لجبؿ صييوف، والمجتمع الغربي المسيحي صييوني باعتقاده االستعماري لمقبر صييو 
وانتظار المجيء الثاني لممسيح وبتقديـ الدعـ الموجستي لمييود لواقع االحتبلؿ، كما يرى أف  2المقدس

أو الييودية. وجوىرىا عند  الصبغة الصييونية األساسية الشاممة ىي صبغة نفعية سواء بديباجتيا المسيحية
 .3كمييما االستفادة مف عودة الييود إلى فمسطيف تحقيقًا ألمر إليي

في الكتاب المقدس فإنيا ال تعني إسرائيؿ الروحية  )وحيث ُتذكر ) إسرائيؿ وييودا وصييوف وأورشميـ  
نما تعن ي عودة الييود ألرضيـ أو كنيسة الرب التي تتكوف مف المسيحييف أو الييود، أو منيما معًا، وا 

وقواعدىـ القديمة وانتصارىـ عمى أعدائيـ ) وفؽ رؤيتيـ ( وأنيـ سيقيموف الكنيسة المجيدة في أرض ييودا 
 .4نفسيا. ىذه التعبيرات وأمثاليا ليست مجازية، ولكنيا تعني الييود قواًل وفعبلً 

 المختػػار، بػػؿ اعتبرتػػو شػػعب ممعػػوف كانػػت نظػػرة أوروبػػا الكاثوليكيػػة لمييػػود تنفػػي اعتبػػار الييػػود شػػعب اهلل
ومارؽ، ذلؾ ألنيـ قتمة المسيح. ولـ تكف ىنػاؾ أدنػى فكػرة عػف تممػؾ الييػود لفمسػطيف أو إعػادة بعػثيـ قوميػًا 

                                                           
  (http://www.youtube.com)الصييونية المسيحية والكابااله/ نيج أم ثقافةزحبلوي، األب إياد،  1
تنتشر مجموعة مػف المعتقػدات بػيف غيػر الييػود تحػت اسػـ الصػييونية غيػر الييوديػة أو "الصػييونية المسػيحية"، والتػي تؤيػد  2

قيػػاـ دولػػة قوميػػة ييوديػػة فػػي فمسػػطيف بوصػػفيا حقػػا لمييػػود، وبالتػػالي تنسػػجـ الصػػييونية المسػػيحية مػػع  أىػػداؼ الصػػييونية 
يا وتوفير الدعـ الدولي ليا. عممًا أف الصييونية المسيحية تشكؿ خطًا موازيػًا الدينية المسيانية، فيي كانت مف أسباب نجاح

لتػػاريخ الصػػييونية الييوديػػة ولػػيس تابعػػًا لػػو، وىػػي تشػػكؿ كػػذلؾ عنصػػرًا أساسػػيًا فػػي التػػاريخ الػػديني واالجتمػػاعي والسياسػػي 
 11 الصييونية غير الييودية إلسرائيؿ، الشريؼ، ريجينا،

   66  لييودي ونياية العالمالمسيح اىبلؿ، رضا،  3
 199 المسيحية الصييونيةشريتح، فاخر،  4
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. ومع ظيور 1فقد كانت الصييونية غير الييودية غائبة تمامًا، وكانت إسرائيؿ تعني مجرد اسـ لديانة "دنيا" 
(، اعتبػرت المسػيحية دعػوة موجيػة لمييػود أساسػًا  Protestantismتسػتانتي ) حركة اإلصػبلح الػديني البرو 

نمػا أكممتيػا، وقػد تبنػت التػوراة كتابػًا مقدسػًا أسػمتو العيػد القػديـ، وأصػبحت الكنيسػة نفسػيا  ولـ تمِغ الييوديػة وا 
ساسػية لمتفكيػر تسمى "إسرائيؿ الحقيقية"، وأف العودة إلى صييوف بالمعنى الروحي اعتبرت إحدى الركائز األ

 .3. وبذلؾ كانت حركة اإلصبلح الديني متنفسًا لمييود وعامبًل ميمًا لتحررىـ2األخروي المسيحي

جاءت المبادئ البروتستانتية مغايرة تماما لمكاثوليكية، حيث وصفت بأنيا بعث عبري ييودي نتجت عنػو 
بديػة أسػاس الػدعوة البروتسػتانتية وجية نظػر جديػدة عػف الماضػي والحاضػر والمسػتقبؿ، فقػد شػكؿ منظػار األ

باالعتقػاد بالمسػػيح المنتظػر والعيػػد األلفػػي السػعيد ) مقومػػات المبػادئ الييوديػػة (، وبػػذلؾ أحػدث مػػارتف لػػوثر    
( Martin Luther )4  تغيػػرات أشػػاعت فكػػرة تفضػػيؿ أمػػة الييػػود،  وأف تجمعيػػـ مػػف الشػػتات ىػػي خطػػوة

لتوراة باعتبارىػػػا كممػػػة اهلل تحػػػت شػػػعار "العػػػودة إلػػػى الكتػػػاب لئلعػػػداد لمجػػػيء المسػػػيح، فتطػػػور االىتمػػػاـ بػػػا
 . 5المقدس" وأصبح العيد القديـ ىو المرجع األعمى لمسموؾ واالعتقاد المسيحي البروتستانتي

بػػذلؾ بػػدأت الصػػييونية غيػػر الييوديػػة تتبمػػور ) أوائػػؿ القػػرف السػػادس عشػػر (، فقػػد أثػػار األدب التػػوراتي 
عطػائيـ الحقػوؽ المدنيػة، ىػو لػب اىتمامًا عامًا بالييود و  عودتيـ إلى فمسطيف. وعميو لـ يعد تحرير الييػود وا 

المسػػألة الييوديػػة فػػي أوروبػػا وقتئػػٍذ، بػػؿ ُمنحػػوا دورًا لمقيػػاـ بػػو حػػوؿ القضػػايا األخرويػػة، بالتػػالي أتاحػػت حركػػة 
تبػار أنيػـ عنصػر اإلصبلح الفرصة لمنيضة الييودية ) القوممة ( وعودتيـ الجماعية إلػى فمسػطيف، عمػى اع

. وبسػػبب ىػػذا اإلرث المشػػترؾ بػػيف العيػػديف ) القػػديـ 6ميػػـ فػػي البلىػػوت البروتسػػتانتي واإليمػػاف باألخرويػػات
( يقػػوؿ: "إف الكتػػاب المسػػيحي ىػػو صػػؾ الييػػود David Ben Gurion والجديػػد ( نجػػد بػػف غوريػػوف ) 

 .7رهعاـ، وفقًا لتعبي 3500المقدس لممكية فمسطيف" والذي يرجع تاريخو ؿ 

أدت ترجمة الكتاب المقدس لمغات القومية إلى جعؿ مػا ورد فػي العيػد القػديـ ) سػفر الرؤيػا تحديػدًا ( مػف 
(  كذلؾ أرض فمسطيف، مسممات مألوفة في الفكر الغربي  Hebrews تاريخ ومعتقدات وقوانيف العبرانييف )

وماثمة في الخياؿ البروتستانتي، وصارت فمسطيف أرضًا ييودية في الفكر المسيحي والعودة إلييا تحتاج فقط 
                                                           

   23 الصييونية غير الييودية الشريؼ، ريجينا، 1
 5/337 موسوعة الييود والييودية والصييونيةالمسيري، عبد الوىاب،  2
 196 المسيحية الصييونيةشريتح، فاخر،  3
يعزى لمارتف لوثر مساىمتو في ظيور المناخ الديني الذي أوجد بيئة خصبة لؤلفكار الصييونية األولى، مؤكدًا عمى مركزية  4

  32الصييونية غير الييودية  الكتاب المقدس في الحياة المسيحية، الشريؼ، ريجينا،
   23المرجع السابؽ  5
   20 الصييونية غير الييودية؛ الشريؼ ، ريجينا،  142فمسطين أرض الرساالت السماوية جارودي، روجيو،  6
 24 الصييونية غير الييودية الشريؼ، ريجينا، 7
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الوقػػت المناسػػب، إذ أصػػبح العيػػد القػػديـ مصػػدر المعمومػػات التاريخيػػة. لقػػد شػػكمت ىػػذه الفتػػرة المفصػػؿ الػػذي 
، فقػػػد تجاىػػؿ ىػػذا المنظػػػور التػػاريخ والوجػػود الفمسػػػطيني  وقصػػره عمػػػى 1التزويػػر التػػاريخي بػػدأت فيػػو عمميػػػة

 .2عاماً  170الوجود الييودي فييا والذي ال يزيد عف 

وفؽ ذلؾ التصور، استندت المكونات العقدية لمصييونية المسيحية  إلى المفاىيـ الدينية المرتبطة بالنزعة 
طف لمييود في فمسطيف، حتى تحيف ساعة مجيء المسيح  ليجمع الشتات المسيانية، والتي تعني اصطناع و 

ارتكازًا إلى العقيدة األلفية، وبأنو سيحكـ العػالـ ألػؼ عػاـ يشػار  3ويعيد بناء الييكؿ ومؤسسات الييود القديمة
نزعػػػػة . يشػػػار ىنػػػػا إلػػػى أف ال4إلييػػػا ) بأيػػػاـ الماشػػػيح (، وىػػػي فتػػػرة سيسػػػود فييػػػا السػػػبلـ والعػػػدؿ فػػػي التػػػاريخ

المسيانيػػة والعقيدة األلفيػػة أسسػػتا لمعقيػدة االسترجاعيػػة، والتػي صػار ينظػر ) االسػترجاعيوف ( وفقيػا إلػى أف 
الييػػود شػػعب اهلل المختػػار األوؿ والمسػػيحييف شػػعب اهلل المختػػار الثػػاني، وعميػػو فػػإف كػػؿ مػػف يقػػؼ فػػي وجػػو 

 .5ص المسيحي أيضاً العودة لؤلرض المقدسة يعتبر مف أعداء اهلل ويقؼ ضد الخبل

 ولمحركة جية، مف أوروبا لعممنة - أسست أو – كانت البروتستانتية المسيحية أف إلى االشارة تجب

 كانتا واالستعمار العممنة الصييونية. أو الييودية المسيحية ظيور مع ذلؾ وترافؽ أخرى، جية مف االستعمارية

 .6الصييوني المشروع ظيور أساس

الصييونية بإسرائيؿ عبر مؤسسات استيطانية ييودية، تشترؾ معيا في الفكر ارتبطت المسيحية 
حركة  :، وتعمؿ دائبة عمى تنفيذه لتكوف ىي اليد الطولى في إسرائيؿ، مف أىميا7االسترجاعي الصييوني

غوش إيمونيـ وحركة كاخ مف اليميف الييودي الراديكالي، وىما حركتاف دينيتاف أصوليتاف ذواتا رؤية 

                                                           

 25 الصييونية غير الييودية الشريؼ، ريجينا، 1 
 142 فمسطين أرض الرساالت السماويةجارودي، روجيو،  2
 70-65 الشرق األوسط الكبير -الصييونية المسيحيةالحسف، عبد اهلل ،  3
 73-72المرجع السابؽ  4
  6/137 موسوعة الييود والييودية والصييونيةالمسيري، عبد الوىاب،  5
 ـ22/8/2015 مقابمة عبر الياتفعوض، أحمد رفيؽ،  6
ىناؾ تيارات فكرية وتنظيمية عممت داخؿ الحركة الصييونية بنشاط، لتفعيؿ الفكر الصييوني مف نظرية متنقمة خارج  7

ة تطبيقية استيطانية داخميا، وىي مؤسسات آمف أصحابيا بأف االستيطاف جوىر الصييونية، وقد فمسطيف إلى ممارس
االستعمارية لمصيغة الصييونية بيدؼ مساعدة الييود عمى  -ظيرت بعد قروف مف تبني األوساط المسيحية البروتستانتية

وأمر واقع، وإلضفاء المشروعية عمى الوجود النشاط االستيطاني، كاستصدار ضماف دولي لبلستيطاف لخمؽ حقائؽ جديدة 
 208 المسيحية الصييونيةالصييوني وتبرير سمتة االحتبللية، شريتح، فاخر، 
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صييونية تربطيا بالمسيحية األصولية روابط مشتركة وثيقة، تتمثؿ في ضرورة االحتفاظ بأرض إسرائيؿ 
 .1وتكثيؼ االستيطاف في األراضي المحتمة وطرد سكانيػػػػا ) ترانسفير ( - كما سنرى الحقاً  –التاريخية 

ii. :مفيوم الصييونية الدينية 

 ة ( إلى ثبلثة تيارات رئيسة ىي:تنقسـ حركة الجماعات الييودية نحو ) الصييوني

تيػػػار عػػػارض الصػػػييونية باعتبارىػػػا سػػػابقة لمجػػػيء الماشػػػيح وتجػػػاوز إلرادة اهلل، وأف أيػػػة محاولػػػة  األول:
إلعادة إقامة دولة ييودية ستكوف مخالفة لوعود اهلل لمييود، كما أنيا تيدد وضع الييود وامتيازاتيـ فػي بمػداف 

 حيوف.إقامتيـ، ويمثؿ ىذا الرأي االصبل

تيػػار عػػارض الحركػػة الصػػييونية، لوجػػوب انتظػػار الماشػػيح مػػف أجػػؿ إعػػادة قيػػاـ الدولػػة الييوديػػة  الثــاني:
 وتحقيؽ الخبلص الييودي، وعمى ىذا الرأي وقؼ الييود األصوليوف.

تيار شكؿ نقطة التحوؿ في الفكر الصييوني، فقد أيد الصييونية وطالب بدعميا والمساىمة فييا  الثالث:
ا تتواءـ مع التعاليـ الييودية الداعيػة إلػى العػودة إلػى أرض الميعػاد، وقػد تمثػؿ ىػذا التيػار فػي أفكػار كػؿ ألني

ـ ( مؤسػػس مدرسػػة مركػػاز ىػػراب الدينيػػة، وأحػػد المنظػػريف kook ) ( )1865- 1935 مػػف الػػراؼ كػػوؾ 
حقيقػي إال أنيػا تتغػذى  األساسػييف لمصػييونية الدينيػة، والػذي اعتبػر أف الييوديػة فػي الشػتات لػيس ليػا وجػود

بقطػػرات الحيػػاة مػػف أرض إسػػرائيؿ المقدسػػة. ورأى: أف الحيػػاة المقدسػػة الييوديػػة الحقيقيػػة ال تظيػػر إال بعػػودة 
(     ( H.Landad. وكػػذلؾ الحاخػاـ حػاييـ النػداد 2األمػة لببلدىػا، رافضػًا انتظػار المسػػيح ) رغػـ إيمانػو بػو (

عمػػؿ الصػػييوني فػػي بنػػاء األمػػة الييوديػػة، وتػػبعيـ فػػي ذلػػؾ ـ ( الػػذي ركػػز عمػػى أىميػػة ال1928- 1882) 
ـ ( مطالبػػػًا بالتحػػالؼ بػػػيف المعبػػد والدولػػػة Bar-ilan ) ( )1880- 1949 الحاخػػاـ مػػائير بػػػار إيػػبلف 

 .3ونحوىـ

يوضح الدكتور "عزمي بشاره" تمؾ التوجيات المتناقضة داخؿ تيار الصييونية، بقولو: فيما عدا ناتوري 
( Haredi (، المعادية لوجود دولة إسرائيؿ، ينقسـ التديف التقميدي األرثودكػسي )  ( Neturei Kartaكارتا 

إلى تيارات أساسية، يجمعيا العداء لمطبيعة العممانية لمدولة واعتبار إسرائيؿ نوعًا مف أنواع المنفى 
مح ليس مصطمحًا والمقصود بالمنفى في ىذه الحالة ليس بعدًا جغرافيًا، بؿ بعد روحي، أي أف المصط

سياسيًا إنما ثيولوجي ميتافيزيقي ) الىوتي فوؽ الطبيعة ( ال يغيره نيؿ االستقبلؿ، إذ أف كؿ واقع غير 
مسيػاني ىو منفى. لكف ىذه التيارات اختمفت فيما بينيا في مواقؼ التعايش مع دولة إسرائيؿ "كدولة غريبة" 

                                                           

 208 المسيحية الصييونيةشريتح، فاخر،  1 
 http://www) .  (thaqafa.orgالمتدينون الييود في )إسرائيل( بين الدين والسياسية مصطفى، ميند، 2

 263 القوى الدينية ودورىا في الحياة السياسية في إسرائيلالشرعة، محمد، وآخروف، 3 
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كوف قياميا كاف نوعًا مف أنواع العناية اإلليية إلنقاذ  وأنو يجب إضفاء صبغة دينية محدودة عمى إسرائيؿ،
ـ. كما تضفي أوساط مف ىذه 1967أرواح الييػود رافقتو معجزات متكررة، أىميا االنتصار في حرب 

التيارات صبغة القدسية عمى الوجود الييودي عمى أرض إسرائيؿ، وذلؾ بصورة مجردة مف دوف دخوؿ 
 . 1"االستيطاف" كفريضة ييودية دينية نقاش في شأف وجوب أو عدـ وجوب

يضيؼ بشارة، في مقالتو ) دوامة الديف والدولة في إسرائيؿ (، بأنو لـ يتبادر إلى أذىاف ممثمي ىذه 
. لكف إذا أمعنا  التيارات، في يوـ مف األياـ، وىـ تحويؿ إسرائيؿ إلى دولة شريعة، لكنيـ يطالبوف بأف ُتحتـر

مفادىا: أنو مف المنطقي أف تطرح الصييونية الدينية بالذات مثؿ ىذه  النظر جيدًا نصؿ إلى خبلصة
الميمات، ألف الدولة بالنسبة إلييا ىي مقدمة مجيء الماشيح المخّمص، كما أف لمدولة معاٍف دينية 

. وعمى ضوء ذلؾ يرى الباحث أف وجود حالة التبلقي في األسس بيف الييودية والمسيحية، جعؿ 2مسيانية
لصييونية الدينية مستعجبًل ذلؾ الخبلص دوف الحاجة النتظار الماشيح، وبما ال ينفي االعتقاد مف فكر ا

 بذلؾ.

iii. الطرح األيدولوجي لمصييونية الدينية 

يستند المتدينوف الصييونيوف إلى فكرة أساسية، تتمثؿ في عدـ االعتماد واالرتكاف إلى فكرة التوراة 
قامة مممكة إسرائيؿ، تجسيدًا لئلرادة اإلليية. فقد الداعية إلى انتظار المِاشيح لقيادة  الييود نحو فمسطيف وا 

رأت الصييونية الدينية في فكرة التوراة التي سادت بيف الييود قرابة ستيف جيبًل، أنيا أدت إلى عدـ القياـ 
ما تزاؿ  بأي عمؿ بشري يعيدىـ إلى أرض الميعاد، ولذلؾ وقفت الصييونية الدينية ضد تمؾ الفكرة، والتي

عند جميور المتدينيف األصوليوف، وكافة قياداتيـ الروحية، باستثناء مف اقتنع بفكرة الصييونية الدينية. لقد 
استغمت الصييونية الدينية مقولتيف أساسيتيف يؤمف بيما عامة الييود، وجعمتيما دعامة فكرية لمفاىيميا 

فكارىا يتمثؿ في التمييد لتحقيؽ المشيئة اإلليية ىما: الشعب المختار وأرض الميعاد، وعميو صار جوىر أ
بظيور الماشيح بأعماؿ بشرية استيطانية في فمسطيف، والحفاظ عمى اليوية الييودية الدينية لمييود أينما 

 .3كانوا

اعتبر منظروا الصييونية الدينية أف سياسة التيدئة والمسالمة ) تاريخيًا ( ربما كانت مفضمة في 
المعاكسة لمييود، وأف سياسة البعث والتنشيط يمكف أال تكوف مستحسنة اآلف لدى الرب، وأنيا الظروؼ 

. وتعتبر الصييونية الدينية ذات طابع توافقي يجمع بيف الديف 4ضرورة قصوى لمصمحة دولة إسرائيؿ
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الجدد في والصييونية في إطاٍر واحد دوف خمٍط بينيما، ووجدت دعوتيا آذانًا صاغية لدى األرثودكس 
أوروبا الشرقية فتأسست حركة ىمزراحي ) المركز الروحي ( كجناح ديني داخؿ المنظمة الصييونية 

ـ، وىي منذ ذاؾ الحيف لـ تفصؿ بيف االنتماء الديني واالنتماء القومي، بؿ مارست 1901العالمية عاـ 
 .1توراتية جاءت تنفي المنفىاالستيطاف بشكؿ مباشر. وعميو فإف الصييونية الدينية حركة قومية دينية 

نما حورب مف األوساط الدينية غير الصييونية، ونظر العممانيوف  لـ يكف لمجناح الديني أىمية، وا 
الصييونيوف لو نظرة ازدراء، كونو يذكرىـ بالجانب الديني لمييودية والذي يعيد لؤلذىاف حالة الذؿ والشتات. 

ير المؤدلجة وغير الحركية إلى فمسطيف. عمى أف نقطة التحوؿ لكف ىذا الموقؼ تغير مع اليجرة المكثفة غ
 . 2ـ، والذي دفع بالصييونية الدينية إلى الواجية1967األساسية كانت بعد انتصار عاـ 

في موضع آخر يقوؿ عزمي بشارة في ىذا الشأف: إف الصييونية الدينية استوعبت في داخميا صراع 
المفاىيـ العممانية لمدولة التي تستمد سمطتيا مف إرادة الشعب، وبيف  النقائض بيف التديف والعممانية، بيف

 .3الشريعة كمفيـو ديني يستمد معانية مف إرادة اهلل والتوراة، ونجحت في ذلؾ

الصييونية الدينية، وفؽ ذلؾ، حركة دينية تنادي بأف الييود أمة مميزة عف بقية األمـ، فاهلل بنفسو 
اتحاد كياف إسرائيؿ الحقيقي يكوف فقط بتوجيو الفكر الييودي نحو التوراة  أوجدىا، فيي تخص اهلل، وأف

، وال مانع مف مشاركة 4ونحو فمسطيف باعتبارىما ركنيف ميميف لمغاية في تاريخ وحياة األمة الييودية
ونية العمماني في ىذه الرؤية. وتعتبر الصييونية الدينية وفؽ ذلؾ، تيار صييوني يتقبؿ معظـ مقوالت الصيي

 .5األساسية الشاممة بعد إدخاؿ ديباجة إثنية دينية عمييا

iv. أىم مفكري الصييونية الدينية 

انطمقت البداية الحقيقيػػة لمصييونية الدينيػة في العصر الحديث مف أفكار الحاخػاـ ييودا القمعي         
) Alkalai( )1798 - 1878 وأساطير ) الكبااله ( ـ (.  فقد دعا إلى الخػبلص بالعودة إلى التممود

قامة المستعمرات لمخوالعودة إلى فمسطيف تحت قيادة زعامة بشرية ) دوف أي انتظار لمماشيح ا لص (، وا 
حياء المغة العبرية، ولكي تكوف مقدمة لظيور "المسيا"، وبناء عمى  عمى أساس تعمير األرض الخراب وا 

ـ، و لما لـ يحدث ذلؾ أعمف أف الخبلص ال 1845حسابات أجراىا القمعي، توقع أف يظير المسيح عاـ 
نما ينبغي العمؿ في سبيمو. بدوره استطاع القمعي التأثير في الحاخاـ كاليشر   يمكف أف يأتي فجأة وا 

                                                           
 aljsad.com). (http://wwwمن ييودية الدولة حتى شارون بشارة، عزمي،  1
 المرجع السابؽ 2
 السابؽالمرجع  3
 8 جدلية العالقة بين الدين والسياسة في اسرائيلأبو عوده، يحيى،  4
 ahewar.org) . (http://wwwالمدارس الصييونيةأبو شرخ، خالد،  5
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Kalicher ) ( )1795-1874 ـ ( والذي رأى في االستيطاف أىـ وصايا التوراة. وقد شكمت آراء القمعي
ار الصييونية الدينية داخؿ التجمعات الييودية، لتعطي ثمارىا بعد وكاليشر، المقدمة المطموبة لبروز تي

ـ (، بالتعاوف Mohelever )( )1824 - 1898 حيف. ومتأثرًا بالقمعي وكاليشر بادر الحاخاـ موىيميفر 
 مع العممانييف لدمج األرثودكسية الدينية بالقومية الييودية الحديثة مف وحي الكبااله والتممود، وقاـ بتأسيس

                ( جنوب تؿ أبيب، ويشيد لو مساىمتو في إقناع روتشيمد  Rohovot)  مستوطنة رحوفوت
( Rothschild  بتمويؿ االستيطاف في فمسطيف، كما ركز موىيميفر كؿ جيوده عمى التوفيؽ بيف العممانية )

يفضؿ أف يعيش أبناؤه في أرضيـ  والمتدينيف بناء عمى القوؿ الوارد عمى لساف أحد فقياء التوراة: "إف اهلل
حتى ولو لـ ُينفذوا تعاليـ التوراة عمى أف يعيشوا في المنفى وينفذوا تعاليميا"، كما ويعد الحاخاـ مائير بار 

والذي سميت باسمو جامعة بار إيبلف الدينية في بئر السبع، وأحد مؤسسي  Mair Bar Ilan ) إيبلف )
ونية الدينية، فقد أسيمت آراؤه في بزوغ منظمة "المزراحي" عمى يد حركة ىمزراحي، مف أىـ منظري الصيي

 (.1) ممحؽ  Yitzchak Reines1 )الحاخاـ يتسحاؽ راينس ) 

 

v. )التحول الحقيقي في الفكر الصييوني الديني )الفكر الحمولي 

 -أفكاره ، فقد تبمورت بفضؿ( Kook )عمميًا، قفزت الصييونية الدينية قفزة نوعية بأفكار الراب كوؾ 
فمسفة شاممة لمصييونية الدينية، ويمثؿ كوؾ الصييونية الدينية التي تعمؿ عمى جمع شمؿ  -وألوؿ مرة 

مختمؼ االتجاىات في الديف والسياسة. وقد استطاعت آراؤه استيعاب كؿ وجيات النظر والبرامج السياسية 
 .2سخرًا إياىا لخدمة األىداؼ الصييونيةوفمسفات األحزاب الدينية، حتى تمؾ االتجاىات المناوئة لمديف، م

إبرازًا لدور الراب كوؾ في تصاعد دور الصييونية الدينية، يمكف القوؿ أنو وفَّؽ بيف الدينييف والبلدينييف 
بالرغـ  -لص، وأف الروادلمخمنطمقًا مف أف جيؿ المستوطنيف ىو الجيؿ الذي ينتمي إلى عصر الماشيح ا

إنما ينفذوف تعاليـ الديف مف خبلؿ عمميات االستيطاف. وكنتيجة حتمية  -مف ال دينية قسـ كبير منيـ
لمتحالؼ مع العممانييف كاف كوؾ عمى ثقة بأف الجميع سيذعنوف في النياية ألمر الديف، مصدرًا عدة فتاوى 

 .3دينية كاف القصد منيا تسييؿ الحياة عمى المستوطنيف "غير المتدينييف"

أوضح محاولة لجعؿ مسألة أرض إسرائيؿ مسألة مركزية في التقاليد الدينية  وعميو فأف أفكار كوؾ تمثؿ
فقد رأى أف ىناؾ ثبلثة مبادئ رئيسية تنظـ العبلقة بيف التقاليد الدينية والقومية الييودية الحديثة ىي: 

                                                           
 73-72 القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسةالشامي، رشاد عبد اهلل،  1

 74المرجع السابؽ 2 
  75المرجع السابؽ  3
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ي ونشاط إعطاء معنى ديني حقيقي لمركزية أرض إسرائيؿ، وتنمية اإلدراؾ الحسي لمعبلقة بيف الديف الييود
عطاء أىمية عالمية لمنيضة الييودية مف خبللو نظاـ الفمسفة الدينية. وتطبيقًا  الصييونية العممانية، وا 
لممبادىء الثبلث اعتبر كوؾ أف ارتباط التعاليـ الييودية بأرض إسرائيؿ وآماؿ العودة، ىي التي حفظت 

احد، وأف جميع حضارات العالـ ستتجدد الييودية مف الضياع، وأف شعب وتوراة وأرض إسرائيؿ ىي مزيج و 
 . 1بوالدة الشعب الييودي مف جديد، بؿ إف جميع النزاعات ستحؿ تمقائياً 

يعتبر الراب كوؾ الباعث الحقيقي لفكر الصييونية الدينية، والذي ال تزاؿ تممس آثاره في الوقت 
اف أرض إسرائيؿ بداية الخبلص الحاضر، ويبدو أنيا ستستمر مستقببًل، وستزداد قوة. فقد رأى في استيط

وأف اليجرة إلى فمسطيف، والحقًا إلى إسرائيؿ، ىي بمثابة فريضة عمى جميع الييود في العالـ، معتبرًا 
الصييونية جزء مف ) خطة إليية ( موجية مف أعمى، ولذلؾ فإنيا ليست إلحادًا رغـ أنو يقودىا عممانيوف. 

المعارضيف لمصييونية، بأنو ال ينبغي منح الحركة الصييونية أي جاء ادعاء كوؾ ردًا عمى رؤية الحريديـ 
معنى ديني، ألف قيادتيا عممانية وال تستند إلى مشاعر دينية أو إلى اإليماف بالرب. ورغـ اعتراؼ كوؾ 
بذلؾ إال أنو اعتبر أف الصييونييف ىـ أداة بأيدي الرب وينفذوف إرادتو، مف خبلؿ إحيائيـ ) الييشوؼ ( في 

إسرائيؿ، رغـ أنيـ ال يعوف ذلؾ. وبذلؾ فإنيـ يقربوف الخبلص وقدوـ الماشيح. كما اعتبر كوؾ أف  أرض
العممانييف سيكتشفوف في أحد األياـ أف أفعاليـ كانت بتوجيو مف الرب وسيعودوف إلى إيمانيـ الديني. 

نما االندماج في المجتمع  الييودي العاـ، وأف يدمجوا إضافة إلى ذلؾ، دعا كوؾ أنصاره إلى عدـ التقوقع وا 
 .2بيف الحياة العممية والحياة الدينية ودراسة التوراة، ونجح في إدخاؿ مضاميف عممانية في التعميـ الديني

بذلؾ، حؿ الحاخاـ كوؾ تناقضات التيار الصييوني، ورد بشدة عمى انتقادات الييود األرثودكس ضد   
ضروري التمييز بيف اإلرادة والرغبة الذاتية لمفرد الفاعؿ في التاريخ التعاوف مع العممانييف، مبّينًا أنو مف ال

 وبيف النتائج الموضوعية ألعمالو.

ف أرادوا مشروعًا عممانيًا قوميًا، فإنيـ أدوات في يد اهلل يصنع بيـ الخبلص لشعبو   إف الصييونييف وا 
ف أفكار الحاخاـ كوؾ، مثؿ غيرىا مف األفكار الغيبية، ترى في ال واقع المادي الممموس فكرة، بؿ خطة وا 

ميتافيزيقية تخمط الديف والسياسة واألخبلؽ بحركة الواقع ذاتيا، متحولة إلى أيديولوجيا متكاممة تبرز فييا 
أرض إسرائيؿ واالستيطاف والجيش اإلسرائيمي قيمًا مقدسة في خطة ربانية. والغريب، أنيا القيـ المقدسة 

                                                           
 76- 75 القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسةالشامي، رشاد عبد اهلل،  1
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  نييف فػي معسكػر اليميف اإلسرائيمي، فالتطرؼ الديني والتطرؼ القومينفسيا لدى المتطرفيف العمما
 .2. غير أف أىـ ما نادت بو الصييونية الدينية أنيا لـ تفصؿ بيف االنتماء الديني واالنتماء القومي1يمتقياف

، وأكثرىـ تأثيرًا في أيدولوجيا األحزاب والحركات الدينية 3يعد الراب كوؾ أىـ الصييونييف المتدينيف
شكؿ عدـ القومية، سواء تمؾ التي واكبت قياـ إسرائيؿ أو التي ما زالت تنشط وفؽ الرؤية المسيانية. فقد 

الذراع مثمت الديانة الييودية، أساسًا أيدولوجيًا ألحزاب دينية االنتماء الديني واالنتماء القومي في فصمو بيف 
ربطت بيف مفيوـ الديف والقومية: فالديف الييودي ديف شعب معيف مرتبط الديني في الحركة الصييونية، و 

بإرث عرقي معيف، المقدس فيو قومي والقومي مقدس. لذلؾ ال يعتبر الييود أنفسيـ جماعة دينية فحسب 
نما جماعة قومية ليا تراثيا الديني القومي، عمى أرض خاصة، تمؾ ىي الصييونية الدينية في إحدى  وا 

    مثؿ حزب المفداؿ تمؾ األفكار مف النواحي السياسية، واالجتماعية، استمرارًا لحركة ىمزراحي جوانبيا. 
 ( Hamezrahi)-  والتي اعتبرت "الجناح الديني" داخؿ المنظمة الصييونية  -ـ1901تأسست عاـ

 .4العالمية

vi.  ائيلالصييونية الدينية بعد قيام دولة اسر 

  ـ، دفعة قوية لمصييونية الدينية ومفاىيميا1948أعطى النجاح في تأسيس ) دولة إسرائيؿ ( عاـ 
وعزز دعواىا في جعؿ أرض إسرائيؿ والعمؿ مف أجميا القضية المركزية في حياة الييود بداًل مف انتظار 

سكيف بقضية تعاليـ التوراة الماشيح. وكاف المتدينوف القوميوف أوؿ مف شف الحرب عمى التقميدييف المتم
والتممود وحرفية االلتزاـ بدعواىما المعارضة لمعمؿ الصييوني "وسياستو الكافرة"، منطمقيف في رفضيـ 

، وىذا 5لمصييونية مف مبدأ أف الخبلص الحقيقي لمييود، ىو الخبلص المسياني الذي يبدأ بعودة المسيح

                                                           
  )cominfo-palestine .http://www. (دوامة الدين والدولة في إسرائيلبشارة، عزمي،  1
 aljsad.com). (http://wwwمن ييودية الدولة حتى شارون بشارة، عزمي،  2
 http://www) . (thaqafa.orgالمتدينون الييود في )إسرائيل( بين الدين والسياسية مصطفى، ميند، 3
 aljsad.com). (http://wwwمن ييودية الدولة حتى شارون بشارة، عزمي،  4
كاف ليذا الرأي امتداداتو الواسعة في أوساط الييود منذ تأسيس الحركة الصييونية، فثيودور ىرتزؿ اعتبر مف اليراطقة  5

وتشكمت حولو معارضة دينية ال يستياف بيا، عرقمت مساعي الحركة الصييونية عمى تشجيع ىجرة الييود. وتبقى نقطة 
ني العاـ، ىي اف الدعوة الصييونية والييودية ال يمكف أف يتفقا أو ينسجما  الخبلؼ الجوىري بيف التقميدييف والفكر الصييو 

الف الصييونية تعتبر تمردًا وخيانًة لرب اسرائيؿ، وأف الييودي الصالح ال يمكف أف يكوف صييونيًا، والصييوني ال يمكف أف 
رىف بإرادة رب إسرائيؿ فقط، ودوف اعتداء يكوف ييوديًا صالحًا، كما اف العودة )ألرض الميعاد( إلعبلف مممكة إسرائيؿ 

 المتدينون الييود في )إسرائيل( بين الدين والسياسية مصطفى، ميند،عمى سمطة )الماشيح( ، 
thaqafa.org) . (http://www 

http://www.palestine-info.com/


 

12 
 

. ومف منطمؽ ىذا 1ال يمكف أف يتـ بوسائؿ بشرية الخبلص الذي يعني تأسيس مممكة الرب في فمسطيف
 :2الواقع ال بد مف عرض الحقائؽ التالية

ال نأتي بجديد إذا كررنا المعروؼ حوؿ االنقسامات األفقية والعمودية في إسرائيؿ، إذ ينقسـ الييود مف 
 ( إلى ثبلثة أقساـ:  في الوقت الحالي حيث عبلقتيـ بالديف )
 %  30- 25العممانيوف:                                   

 %  55 - 50التقميديوف:                                   
 % ، وينقسموف إلى قسميف: 20 - 18المتدينوف:                                    

عمى حزبيف : يمتاز ىؤالء بارتداء "القبعات والمبلبس" السوداء، ويتوزع تأييدىـ السياسي الحريديم( 1)
رئيسييف ىما: ييدوت ىاتوراه ) ييودية التوراة ( كحزب حريدي اشكنازي يمثؿ القادميف مف أوروبا الشرقية 
 وحزب شاس ) حراس التوراة ( وىو حزب حريدي شرقي يمثؿ الذيف قدموا إلى فمسطيف مف الدوؿ العربية. 

بشكؿ أساسي حزب ) المفداؿ ( سابقًا، وىو : ذوو القبعات المنسوجة، ينتظميـ المتدينون القوميون( 2)
 .3الحزب األنشط في مجاؿ االستيطاف، وما انبثؽ عف ىذا الحزب مف حركات وتجمعات وأحزاب راديكالية

بعد تنقؿ سريع بيف المفاىيـ الصييونية العامة، نجد حالة مف االفتراؽ سرعاف ما تحولت إلى اجتذاب 
. فحينما ظيرت الصييونية العممانية تصدى ليا المتدينوف ممنيج خدـ المشروع الصييوني بالمجمؿ

"األرثودكس"، باعتبارىا ىرطقة رفضت الييودية، لكف الصياينة كانوا قد أعمنوا عزميـ أف ُيغيِّروا الييودية 
نفسيا مف الداخؿ حتى ولو لـ يعمنوا عف ذلؾ، وفي ىذا السياؽ، كاف لمعقيدة الصييونية في صياغتيا 

متمثمة في "برنامج بازؿ" بريقيا، فيي رغـ ىجوميا عمى الييود والييودية، استخدمت كؿ الرموز المراوغة ال
التقميدية، مف العودة إلى صييوف، واألرض المقدَّسة، والشعب المقدَّس. لذا، لـ يكف مف العسير عمييـ أف 

     بكؿ االحواؿ، فإف ىرتزؿ  .4يأخذوا بالصيغة الصييونية األساسية الشاممة الُميودة بعد صيينة الييودية
 (Herzel )5  نفسو لـ يمانع في إنشاء حزب ديني، وقاـ بتمويؿ حزب ىمزراحي، ألدراكو أنو ال تعارض

حقيقي بيف صييونيتو "الدبموماسية" وبيف الخطاب اإلثني الديني. كما أف دعاة الصييونية الدبموماسػية 

                                                           

 http://www) . (thaqafa.org المتدينون الييود في )إسرائيل( بين الدين والسياسية مصطفى، ميند، 1 
  )netalzaytouna.http://www.مممكة الحاخامات )الحسيني، مأموف،  2
 http://www) . (thaqafa.orgالمتدينون الييود في )إسرائيل( بين الدين والسياسية مصطفى، ميند، 3
 ahewar.org). (http://www المدارس الصييونيةأبو شرخ، خالد،  4
يعتبر واضع األسس العقائدية لمحركة الصييونية، وصاحب نبوءة قياـ إسرائيؿ بعد خمسيف عامًا مف انعقاد المؤتمر  ىرتزل: 5

ـ، نجح في جعؿ القضية الييودية دولية وسياسية غير محصورة في إطار ديني، منصور 1897الصييوني األوؿ في بازؿ 
  497إلسرائيمية معجم األعالم والمصطمحات الصييونية واجوني، 

http://www.alzaytouna.net/
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يف لتجنػيد الييود، بؿ إزالة الفوارؽ بيف الصييونية والييودية في وجػدوا أنو قد يكوف مف المفيد اسػتخداـ الد
 . 1نياية األمر بحيث يتـ تيويد الصييونية وصيينة الييودية

أعطى قياـ إسرائيؿ دفعة قوية لمصييونية الدينية ومفاىيميا، فباإلضافة إلى تعزيز دعواىا في جعؿ 
أرض إسرائيؿ ىي النقطة المركزية في حياة الييود، كما سبؽ ذكره، خاصة أف قياميا جاء بعد فترة قصيرة 

ـ مف 1967متيا في حرب مف األحداث النازية تجاه الييود مف جانب، وأعقبيا انتصارات عسكرية بمغت ق
جانب آخر. وبالرغـ مف أنيا جاءت دولة عممانية فإف دعاة الصييونية الدينية اختاروا طريؽ التكيؼ مع 
: "نحف لـ نتوقع قياـ دولة ييودية ذات طابع عمماني لكنيا عمى أية حاؿ، وفي  الوضع القائـ تحت مفيـو

ـَ دعاة وضعيا القائـ، تمثؿ ىدية مف اهلل عمى الرغـ مف بع ض النواقص التي تتصؼ بيا، لذلؾ َفِي
الصييونية الدينية جيدًا أف وظيفتيـ التاريخية تتمثؿ في المشاركة في بناء الدولة ودفعيا نحو مستويات 
روحية أعمى". وىكذا قدمت الصييونية الدينية بنية تحتية دينية تدعـ الدولة القائمة، مثميا مثؿ أيديولوجية 

 .2ر، كما قامت عبلقة شبو تكافمية بينيا وبيف الصييونية السياسية العممانيةأي حزب عمماني آخ

ـ كانت الصييونية الدينية معتدلة سواء في السياسات الداخمية أو فيما يتعمؽ ٣٩١ٔوالواقع أنو حتى عاـ 
ية المتسمة بالشؤوف الخارجية، وبالرغـ مف تنفيذ المشروع الصييوني فقد استمرت في ممارسة التقاليد الييود

(. وطواؿ تمؾ  ٢:ٕباالعتداؿ فيما يتعمؽ بغير الييود وفقًا لوصية التوراة: "ال تستفزوىـ" ) سفر التثنية 
الفترة كانت الصييونية الدينية مرتبطة سياسيًا بالصييونية الرئيسية، حتى أنو كاف ينظر إلى ذلؾ االرتباط 

اديكالية" بعد أحداث حرب األياـ الستة العاصفة التي بأنو تحالؼ تاريخي. وقد تغير ذلؾ الوضع بصورة "ر 
أدت في نياية األمر إلى التغيرات اليائمة في الصييونية الدينية، ثـ إلى تغيير موقعيا مف االئتبلؼ مع 

 .3"حزب العمؿ"، وتشكيؿ ائتبلؼ مع اليميف المتطرؼ

ف بعدىا األخبلقي وتأكيد بعدىا لقد طورت الصييونية الدينية برنامج وأفكار تقميدية بعد تفريغيا م
اإلثني، فأعادت صياغة فكرة العودة بطريقة تتفؽ مع متطمبات االستيطاف، حيث جرى تفسير االستيطاف 
والعودة الجسدية الفعمية إلى فمسطيف، والذي كاف يعد ىرطقة مف المنظور الديني التقميدي. بؿ أف فكرة 

مف خبلؿ الصيغة الحمولية، فالصييونيوف الدينيوف يروف: أف "القومية العضوية" نفسيا تـ التعبير عنيا 
الييود أمة تختمؼ عف بقية األمـ ألف اإللو ىو الذي أسسيا بنفسو، فيـ ينشطوف في إطار المفيوـ الحمولي 

. وأف ىذه الوحدة، وفؽ 4الخاص بوحدة التوراة واألمة، وأف الييود كشعب ال يمكنو االستمرار بدوف التوراة

                                                           
 ahewar.org). (http://www المدارس الصييونيةأبو شرخ، خالد،  1
 78-77القوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة الشامي، رشاد عبد اهلل،  2
 78المرجع السابؽ  3
 ahewar.org). (http://www المدارس الصييونيةأبو شرخ، خالد،  4
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 يمكف أف تأخذ شكميا الكامؿ خارج فمسطيف، أي أف عناصر الثالوث الحمولي: ) األمة والكتاب ذلؾ، ال
 .1واألرض ( البد أف تمتحـ، وىذه الفكرة ىي فكرة قومية عضوية اكتسبت ديباجة دينية حمولية

مجرد إطار كاف مفكروا الصييونية الدينية مؤمنيف بأف عممانية الصييونية الظاىرة ىي مجرد وىـ، وأنيا 
ساىـ ىو نفسو في إحكاـ قبضة القيـ اإلثنية الدينية عمى الوجداف الييودي، وأف المشروع الصييوني 
َسيسُقط في يد الصييونية الدينية. وبيذا، تكوف الصييونية الدينية قد سوَّغت الصييونية لممتدينيف ولكنيا في 

تمؼ كثيرًا عف الصيغة اإلثنية والتي ال الوقت نفسو قامت بصيينة الديف الييودي، حتى أصبح ال يخ
 .2تتعارض بأي شكؿ مع الصيغة السياسية التي طرحيا ىرتزؿ

دراؾ  نشب صراع حاد بيف الصياينة الدينييف والعممانييف، ذلؾ ألنيـ يتحركوف في مجاؿ منطقة الوعي وا 
حػادًا منذ البداية، ) منذ  اليػوية ومعنى الوجود، وىو مجاؿ متشابو ويكاد يكوف واحدًا. وقػد كاف الصراع

(، واستقرت حدتو بعد ظيور "ىرتزؿ" داخؿ المؤتمرات الصييونية المختمفة، غير أف  3أحباء صييوف
المسألة ىدأت قميبًل بعد "وعد بمفور" وتقسيـ مناطؽ النفوذ بيف الصييونية العمالية التي تبنت الصيغة اإلثنية 

حت اإلشراؼ عمى المدارس الدينية وبعض المؤسسات األخرى. ومع العممانية والصييونية الدينية التي ُمن
ـ، بدأ االتجاه 1967ظيور أزمة الصييونية وظيور مشكمة الشرعية داخؿ الُمستوطف الصييوني بعد عاـ 

اإلثني الديني يتغمب عمى االتجاه اإلثني العمماني، حتى بدأ كثير مف أعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيؿ 
ديف ويستخدموف مصطمحًا إثنيًا دينيًا، لكنو مفرغًا تمامًا مف أي مضموف خمقي أو ديني، تمامًا يدَّعوف الت

 .4كما عكست ظاىرة  "مائير كيانا وموشيو ليفنغر"  تمؾ الصورة

حمؿ ىذا الفيـ بدايًة حزبي المزراحي وىبوعيؿ مزراحي ) مطمع القرف العشريف (، ثـ المفداؿ فغوش 
ينيات القرف الماضي ( فأحزاب وحركات متطرفة ال زالت تتسمسؿ إلى وقتنا إيمونيـ ) منتصؼ سبع

الحاضر، يبرز منيا حاضرًا "حزب البيت الييودي"، ومجموعات شبابية متطرفة جدًا، وحركات جبؿ الييكؿ 
ؿ ونحوىا، وىو ما سيتـ تناولو الحقًا بما يضمف التقسيـ المرحمي لوجود الصييونية الدينية، والتي ال تزا

تسيطر عمى جميور ثابت بيف اإلسرائيمييف بتولييا شؤوف الديف ومسؤوليتيا عف شبكة واسعة مف المدارس 
 والمعاىد الدينية، والمؤسسات المالية، وحركات االستيطاف، واألحزاب المختمفة.

                                                           
 ahewar.org). (http://www المدارس الصييونيةد، أبو شرخ، خال 1
 المرجع السابؽ 2
اسـ يطمؽ عمى مجموعة مف الجمعيات الصييونية التي نشأت في التجمعات الييودية في "روسيا" ابتداًء  أحباء صييون: 3

ـ، وكانت ىذه الجمعيات ترفع شعارات أبرزىا: العودة الى صييوف أو أرض اسرائيؿ، وعممت في التحضير 1881مف العاـ 
معجم األعالم والمصطمحات فييا، منصور، جوني،  لعمميات ىجرة ييود الى فمسطيف والسعي الى إقامة مستوطنات ليـ

  15الصييونية واإلسرائيمية 
 ahewar.org). (http://www المدارس الصييونيةأبو شرخ، خالد، 4 



 

15 
 

vii.  م1691الصييونية الدينية بعد عام 

ـ 1967بسيادة ييودية بعد انتصار عاـ انطمقت توجيات الصييونية الدينية مف أف أرض إسرائيؿ 
تنطوي عمى مغاٍز دينية ذات أىمية، ولذلؾ، ينبغي عدـ التنازؿ عف أي مف األراضي التي احُتمت ذلؾ 

. واعتبر ذلؾ نقطة التحوؿ واالنطبلؽ بالنسبة لمتيار الديني 1العاـ، مف منطمؽ أحكاـ الشريعة الدينية
( التي مر بيا المجتمع  اليزيمة ـ والمحنة )1973حرب الصييوني، واستمر في صعوده بعد أزمة 

اإلسرائيمي والصييونية العمالية التي كانت تحكمو، وعمى حيف زادت القطاعات الدينية الرافضة لمصييونية 
في انغبلقيا عمى نفسيا، اكتسبت الصييونية الدينية في ىذه المرة بعدًا جديدًا لدى الشباب الذي بدأ يعبر 

خبلؿ السعي الستيطاف الضفة الغربية، مف خبلؿ جماعة غوش إيمونيـ تحديدًا، عمى الرغـ  عف نفسو مف
والذي جعميا طرفًا ىامًا  -نظرًا لنشاطيا االستيطاني -مف الضجة السياسية التي خمقيا وجود ىذه الحركة 

 . 2في الصراع العربي اإلسرائيمي

قومي في تعاممو مع الواقع الجديد، وبدأ مف ىنا فكر شكمت ىذه النظرة القاعدة العامة لمتوجو الديني ال
الراب كوؾ في التمثؿ في األطر الحزبية والحركية، بتوجو مسياني ساعدت ظروؼ الحرب في بروزه، معيدًا 
إلى األذىاف كؿ التراث الديني الذي تحدث فيو ييودا القمعي وكاليشير بداية، ليصؿ إلى الراب كوؾ االبف 

لصييونية الدينية منطمقًا مف عالـ المدارس الدينية، كرديؼ تربوي متزمت لجماعات والذي حمؿ لواء ا
 االستيطاف الفاعمة والناىضة، كما سنرى.

إف النصر الساحؽ الذي حققو الجيش اإلسرائيمي في حرب األياـ الستة، والذي بدا كأعجوبة، أحدث في 
 -فخ في البوؽ بجانب حائط البراؽ انطمقت الشبيبة المتدينةثقافيًا"ً جذريًا، فمع الن -إسرائيؿ تحواًّل "سياسياً 

إلى مركز الحمبة،  بنتاج تربوي ديني عنصري، إذ أف حركة الشبيبة  -والتي تـ تيميشيا حتى ذلؾ الحيف
المتدينة التي عانت عمى مّر السنيف مف اإلىانة واإلحساس بالنقص، امتؤلت بالقوة وبدأت بموجة 

 .3يد الوطني "األساسي" والمتمثؿ في ضـ األراضي المحتمة كاممةاالستيطاف، وقادت الج

بذلؾ يكوف الديف الييودي نفسو اجتاز طفرة ىو أيضًا، لقد تخمى عف الخصائص اإلنسانية العامة 
واضمحّؿ إلى ديف قبمي ضيؽ، مقاتؿ، يكره الغرباء، ويتطمع إلى االحتبلؿ والتطيير العرقي، واقتنع 

                                                           
  )cominfo-palestine .http://www. (دوامة الدين والدولة في إسرائيلبشارة، عزمي،  1
 http://www) . (thaqafa.orgالمتدينون الييود في )إسرائيل( بين الدين والسياسية مصطفى، ميند، 2
 lebarmy.gov. (http://wwwظاىرة التدّين في الجيش االسرائيمي ومخاطرىا ) مرتضى، إحساف، 3

http://www.palestine-info.com/
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ف" بأنيـ يعمموف باسـ اهلل وأنيـ يقوموف بالتييئة لمماشيح. بمعنى أدؽ ُأخميت األماكف المتدينو  -"الصياينة
 .1الفاعمة لمقيادة المتطرفة، التي لـ تكف بعيدة عف الفاشية الدينية، بؿ مثمتيا أيما تمثيؿ

 ( مف شعاريف اثنيف بناىما عمى فكر Zve Kookمف ىنا، انطمقت أفكار الحاخاـ تسفي كوؾ اإلبف ) 
ـ حدث بمشيئة اهلل الذي أراد أف يعيد أرض إسرائيؿ 1967والده ىما: أف انتصار إسرائيؿ في حرب عاـ 

ألصحابيا الييود، والتي أخذىا مف أجدادىـ لعدـ تمسكيـ باالتفاقية مع اهلل وبشريعة التوراة، وأف الصياينة 
، وىي إشارة عمى أف خبلص الشعب العممانييف أداة في ىذه الحرب دوف عمميـ، مف أجؿ تحقيؽ إرادة اهلل

الييودي قد بدأ. كما أعمف أف إعادة أي جزء مف األرض التي تـ احتبلليا إلى الفمسطينييف يعتبر خيانة 
 . 2لئللو ومخالفة لبلتفاقية معو

جاء تسفي كوؾ  ليؤكد عمى النوعية المتفوقة لمييود والثقافة الييودية، ورفض كؿ ما ىو ليس ييوديًا 
ف الناحية العرقية أو فيما يتعمؽ بالديف والثقافة، معتبرًا أف الييودية ستشكؿ الظروؼ الحضارية التي سواء م

عمى العالـ أجمع أف يسير في كنفيا، فقاـ بتأويؿ النصوص التوراتية حتى تنطبؽ عمى الواقع وأصدر 
ونحوىـ، الذيف وصى رب التوراة الفتاوى التي تقارف الفمسطينييف بشعوب التوراة مثؿ أىؿ مديف أو العمالقة 

. وىذه النظرة ىي التي سادت في حقبتي 3بإبادتيـ، وأوجد بذلؾ تبريرًا لطرد الفمسطينييف مف الببلد
نما  السبعينيات والثمانينيات، وما بعدىما. كما اعتبر تسفي كوؾ أف الشعب الييودي ال ينتظر الخبلص، وا 

الذي تبّناه تسفي كوؾ حوؿ فتاواه الدينية إلى أوامر وقوانيف بالنسبة ينفذ ىذه العممية في دولتو. ىذا التحميؿ 
 .5بؿ وصمت إلى مرتبة النبوءة بالنسبة إلى مؤيديو الشباب 19674إلى حركة االستيطاف بعد عاـ 

 

                                                           
 http://www) . (thaqafa.orgالمتدينون الييود في )إسرائيل( بين الدين والسياسية مصطفى، ميند، 1
 عالقة الديانة الييودية بالمشروع الصييوني والتكوين السياسي لدولة إسرائيلالصالح، نضاؿ،  2

ahewar.org). (http://www 
 المرجع السابؽ3 
ـ(، والتي عمؿ تسفي كوؾ مرشدًا روحيًا ليا، لبحث قضية الوجود 1980في مؤتمر نظمتو حركة غوش إيمونيـ ) 4

الفمسطيني برزت العديد مف الدعوات إلجبار الفمسطينييف عمى مغادرة المناطؽ الفمسطينية عبر تضييؽ الخناؽ عمييـ، في 
وعشريف دولة عربية بإمكانيا استيعاب الفمسطينييف، في حيف  الوقت نفسو حرص قادة الحركة عمى القوؿ: أف ىناؾ إحدى

النعامي  ال يوجد لمييود إال دولة واحدة. وىناؾ مف اعتبر شف المزيد مف الحروب وصفة مثالية لمتخمص مف الفمسطينييف،
 naamy.net. (http://wwwالفمسطينيون في فكر التيار الديني الصييوني )صالح 

  )cominfo-palestine .http://www. (الدين والدولة في إسرائيل دوامةبشارة، عزمي،  5
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viii. صعود الميكود 

ـ في إبراز فكر الكوكـز ) نسبة الى الراب كوؾ األب(، جاء 1967كما ساعدت ظروؼ حرب عاـ 
بدأ تنامي التيار الديني الصييوني تصدر الميكود لمحكـ عامبًل آخرًا داعمًا وحاضنا لمتوجو المسياني. فقد 

لعمؿ "تيار ـ وتراجع قوة حزب ا1977وتصاعد بصورة لولبية منذ صعود الميكود إلى السمطة عاـ 
الصييونية االشتراكية العممانية"، ناىيؾ عف التغييرات الديموغرافية ) حجـ وتوزيع وكثافة السكاف ( 
واالجتماعية التي تركتيا اليجرات المتتالية ذات األصوؿ الغربية والشرقية، والتي ضمت تيارات ثقافية 

إلسرائيمي وأبرزت ىويتو غير المتجانسة وقد ولغوية وحضارية متباينة تركت بصماتيا القوية عمى المجتمع ا
انتشر المد الديني المتطرؼ بشكؿ خاص بيف أبناء الطوائؼ الييودية ذات األصوؿ الشرقية الذيف وجدوا 
أنفسيـ في وضعية دونية مف الناحية االجتماعية وأحيانًا ميمشيف، مقارنة بالييود مف األصوؿ الغربية، مما 

أجؿ االحتفاظ بيوية متميزة مف خبلؿ الديف، والفعؿ الميداني المتعمؽ بالسيطرة جعميـ يعمموف بحماسة مف 
 . 1عمى األرض

ـ انعطافًا ميمًا في المسرح السياسي اإلسرائيمي، حيث أفرز 1977أحدثت نتائج االنتخابات اإلسرائيمية 
نتيجة اإلنتخابات ىذه ما ىي  اإلئتبلؼ اليميني " الذي مثمو الميكود". كثيٌر مف المراقبيف اعتقدوا حينيا أف

إال حدث عارض في المسرح السياسي اإلسرائيمي، ولكف األياـ أثبتت أف القضية تختمؼ تمامًا وأف ىناؾ 
تحركًا مستمرًا في المجتمع اإلسرائيمي تجاه اليميف الصييوني وتجاه التيار الديني المتطرؼ. وكما في داخؿ 

امؿ جديد أخذ باالنتشار بيف صفوؼ الييود وىو األصولية إسرائيؿ كذلؾ كاف خارجيا، حيث  ظير ع
 .2الدينية السياسية، واتجو ىذا التيار تدريجيًا نحو التطرؼ والراديكالية

وباإلضافة إلى البعد األيديولوجي، كاف وصوؿ الميكود إلى الحكـ واستمراره فيو لفترة طويمة مف أىـ 
ار الديني في إسرائيؿ ) باإلضافة الى وجود أسباب ذاتية العوامؿ الموضوعية التي ساعدت عمى نمو التي

وموضوعية متعددة (. فنتيجة لتحالؼ الميكود مع ىذا المعسكر لضماف الحصوؿ عمى أصواتو االنتخابية 
خصصت حكومات الميكود المتتالية مبالغ طائمة لممتدينيف الذيف قرروا تعزيز تواجدىـ السياسي في الدولة 

لبيـ الخاصة وبالذات في مجاؿ التعميـ. فكانت وزارة التعميـ مف نصيب حزب المفداؿ مف أجؿ تحقيؽ مطا
كجناح سياسي لمصييونية الدينية في أوقات حكـ الميكود، مما أدى إلى اتباع الوزارة سياسة تقوـ عمى 

                                                           
 lebarmy.gov. (http://wwwظاىرة التدّين في الجيش االسرائيمي ومخاطرىا ) مرتضى، إحساف، 1
 والتكوين السياسي لدولة إسرائيلعالقة الديانة الييودية بالمشروع الصييوني الصالح، نضاؿ،  2

ahewar.org)  . (http://www 
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لمدارس، . نتج عف ذلؾ زيادة في طبلب ىذه ا1إعطاء األولوية لممدارس الدينية عمى حساب التعميـ العاـ
ضعاؼ القيـ العممانية لدى األجياؿ الشابة.   وا 

ix. عوامل تنامي تيار الصييونية الدينية 

 مف أىميا:

ـ معممًا بارزًا في تنامي قوة التيار الديني الصييوني، فمنذ تسمـ الميكود بزعامة 1977شكؿ عاـ  أواًل:
( الحكـ، أخذت األحزاب الدينية تستغؿ المناخ اليميني الممتيب مف  Menchem Beginمناحيـ بيغف ) 

أجؿ زيادة حمى التعصب الديني، وقد تجمى نشاط األحزاب الدينية في ىذا االتجاه بزيادة نشر التعميـ الديني 
جو وتوسيع دائرتو، واالنخراط في النشاط السياسي واالستيطاني في المناطؽ المحتمة. وبمغ ىذا النشاط أو 

بالقياـ بسمسمة مف االعماؿ اإلرىابية ضد الفمسطينييف، واالعتداءات عمى األماكف المقدسة اإلسبلمية 
 .2والمسيحية

: شكؿ مطمع ثمانينيات القرف الماضي، وىي فترة احتداـ الجدؿ داخؿ إسرائيؿ حوؿ مصير ثانياً 
ـ والتي انسحبت إسرائيؿ بموجبيا 1979األراضي المحتمة، سيما بعد التوقيع عمى اتفاقية ) كامب ديفيد ( 

مف صحراء سيناء، بداية التحوؿ في توجو أتباع التيار الديني الصييوني لبلنضماـ إلى الوحدات القتالية في 
الجيش اإلسرائيمي، األمر الذي يعني انتقاؿ المزيد منيـ لساحة المواجية مع الشعب الفمسطيني، وقد تعززت 

ـ والتي استيداؼ المستوطنيف 1987ىذا التيار مع اندالع االنتفاضة الفمسطينية بواعث االنتقاـ لدى أتباع 
الذيف يمثموف وجو االحتبلؿ المباشر، ما وفر المسوغات لزيادة الدافعية لتشكيؿ التنظيمات اإلرىابية 

ي ـ، والتي قتؿ فييا اكثر مف ألؼ مستوطف وجندي إسرائيم2000الييودية، كذلؾ خبلؿ انتفاضة األقصى 
 .  3وجرح اآلالؼ

وجود عبلقة وثيقة بيف تشكيؿ التنظيمات اإلرىابية الييودية وبيف تقاعس مؤسسات الدولة وتخمييا  ثالثًا:
في الدفاع عف الفمسطينييف ) مطمع الثمانينيات (، ولعؿ الشيادة التي يقدميا  -كدولة احتبلؿ -عف دورىا 

( الذي شغؿ منصب رئيس مجمس مستوطنات الضفة الغربية  Pinchas Wallinstionبنحاس فالنشتايف ) 
في فترة سابقة ذات داللة خاصة، إذ يروي فالنشتايف وىو مف قادة التيار الديني الصييوني: أف قيادة قوات 

(، كانت راضية  Binyjamin Ben-Eliezerالجيش في الضفة الغربية ممثمة بالجنراؿ بنياميف بف إليعاز )
وؾ أعضاء التنظيـ السري الييودي الذيف نفذوا عمميات التفجير ضد رؤساء البمديات كؿ الرضا عف  سم
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الفمسطينية، معربًا عف خيبة أممو ألف التفجيرات أصابت األجزاء السفمية مف أجساـ المستيدفيف ولـ تؤد إلى 
مية ميمة قتميـ.  فإذا كاف ىذا ىو السموؾ الذي صدر عف الشخص الذي يفترض أف يتولى مف ناحية رس

توفير األمف لمفمسطينييف الذيف يعيشوف تحت مسؤوليتو المباشرة، فمـ يكف مف المستيجف أف يترعرع 
 .1اإلرىاب الييودي وأف يزداد التيار الديني الصييوني القومي الناىض قوة

ىذا السموؾ مف قبؿ قيادة الجيش يحمؿ عمى االعتقاد، بأف الصييونية الدينية بدأت تتغمغؿ داخؿ 
المؤسسة العسكرية، وأف ىذه النظره المحممة بأعمى درجات الصمؼ تجاه الفمسطينييف، تعتبر مف أىـ 

 التحوالت في الفكر الديني الصييوني، والذي صار ياخذ طابع القومية، واالجتراء عمى الحياة الفمسطينية.

ية بضـ األراضي المحتمة، فبداًل أضاؼ التيار الديني القومي وزنًا الىوتيًا عمى المطالبات السياسرابعًا: 
مف االكتفاء بالتبعية، أخذ يطالب بدور قيادي، ويصر عمى أف تنبع السياسات الداخمية والخارجية مف 
التشريعات الدينية. ومف ثـ أصبحت القومية الييودية عامبًل ميمًا لموصوؿ إلى اليدؼ النيائي لمييودية وىو 

والسياسة أكثر تألقًا، فالديف لخدمة السياسة القومية، والسياسة الخبلص، وأصبحت العبلقة بيف الديف 
 .2القومية لتنفيذ الوصايا الدينية

x. من الفكرة إلى السموك العممي 

ـ، ىو نشوء جماعة غوش إيمونيـ، كاتجاه مسياني خطير 1967يسود االعتقاد بأف أىـ ما طرأ بعد عاـ 
ف تـ استثمار ذلؾ في النواحي  -ديني محض قاد إلى استيطاف األراضي الفمسطينية، مف منطمؽ وا 

، إذ أف قياميا ارتبط بتطور األحداث عمى الساحة اإلسرائيمية، ابتداًء بحرب -االستراتيجية عمى األرض
ـ، التي رأت غوش إيمونيـ أنيا حرب دينية ييودية محضة وأف اهلل قد منح إسرائيؿ 1967حزيراف عاـ

ـ، فقدمت صييونية الخبلص والتوراة ونشطت في بناء 1973اف فرصة رائعة، وانتياًء بحرب الغفر 
المستوطنات في األراضي المحتمة، لبلعتقاد أف ذلؾ متطمب ديني مقدس سيعجؿ بقدـو "الماشيح"، األمر 
الذي شكؿ نقطة تحوؿ في تعميؽ االتجاىات الصييونية في الحركتيف المسيحية األصولية والصييونية 

االنتصار العسكري اإلسرائيمي، أكثر أىمية عند الصييونية المسيحية مف تأسيس  الييودية، كما كاف ىذا
شارة القتراب الخبلص المسياني، ما 1948إسرائيؿ نفسيا عاـ ـ، لما فيو مف تحقيؽ لمنبوءات التوراتية، وا 

 .3ة أخرىأدى إلى توثيؽ العبلقة بينيا وبيف المنظمات الصييونية الييودية مف جية، وبيف إسرائيؿ مف جي
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بدورىا رأت المسيحية األصولية في االنتصار العسكري اإلسرائيمي، وفي احتبلؿ مدينة القدس بعثًا 
لحركتيا ونيوضًا بيا، وتجديدًا لئليماف بصحة نبوءات التوراة، فؤلوؿ مرة منذ أكثر مف "ألفي عاـ" صارت 

قيًا ومتجددًا في صحتيا وصبلحيتيا، وأف القدس كاممة بأيدي الييود، مما يعطي لدارس التوراة إيمانًا حقي
دولة إسرائيؿ ما ىي إال مقدمة لمجيء الماشيح، مضفية بذلؾ عمى كياف الدولة سمات دينية مسيانية، سيما 
وأف ذلؾ أبير جميع المسيحييف األصولييف بكؿ طوائفيـ. ومف ىنا تـ استغبلؿ الديف إلضفاء شرعية عمى 

عمؽ بالحقوؽ الفمسطينية، ومصادرة األراضي، وكاف نتيجة ذلؾ أف خيـ أعماؿ غوش إيمونيـ، خاصة ما يت
 . 1جو بداية اإلنقاذ ومجيء الماشيح عمى فئات مختمفة مف اإلسرائيمييف

بكؿ األحواؿ، وما ييـ الباحث إبرازه ىو التحوؿ الحقيقي في سموؾ اتباع التيار الديني الصييوني 
ه الحياة الفمسطينية، في إشارة واضحة إلى اتجاه الكياف ـ، والذي المس ضرر 1967القومي، بعد عاـ 

اإلسرائيمي نحو تدييف الصراع بكؿ أركانو، سياسيًا وعسكريًا، وحدوث تغير واضح في نمط السموؾ 
 اإلسرائيمي.

ـ فرضت ضرورة إعادة ترتيب األولويات الييودية 1967تجدر اإلشارة الى أف نتائج حرب عاـ 
ية عمى حد سواء، ففي أوساط "حزب العمؿ" ساد اإلحساس بالثقة واالقتدار عمى والصييونية واإلسرائيم

القيـ العالمية والسبلـ. ومع تغمغؿ "نبوءة أرض إسرائيؿ   التعايش وعمى االنفتاح عمى اآلخر رافعًا شعارات
َقَد حزب الكبرى" داخؿ قطاعات مف الصييونية العممانية في حزب العمؿ وفي "الصييونية الميبرالية"، فَ 

سنة ( متواصمة القدرة عمى الحسـ والمبادرة، وتحوؿ إلى عنصر  30العمؿ الذي أعطى إسرائيؿ طيمة ) 
ـ الذي نقؿ دفة السمطة إلى 1977سياسي ينساؽ وراء التطورات واألحداث، إلى أف حصؿ انقبلب عاـ 

كأرئيؿ شاروف  لسياسييف )اليميف الصييوني المتحالؼ مع القوى الدينية، والتي أوصمت لمحكـ غبلة ا
( في ظؿ شعارات أيديولوجية متطرفة، ال تيتـ بالمغزى الرئيسي لقيمة أرض إسرائيؿ  وبنياميف نتنياىو

براز عناصر تكديس القوة في مجمؿ العبلقات مع  وحسب، بؿ أيضا بإبراز معنى الدولة في حد ذاتو، وا 
 . 2: )القوة تحؿ كؿ شيء (العالـ ومع العالـ العربي بصفة خاصة، مف خبلؿ مقولة

في ىذا السياؽ تزايدت قوة التوجو "المسياني" في كؿ مف الييودية والصييونية، فقد حذر المفكر 
( مف ىذا المنزلؽ األيدلوجي السياسي البعيد عف Girchon Shalom الصييوني جرشوف شالـو ) 

ما قامت الحركة الصييونية باستبداؿ  أعتقد أف كارثة عظمى ستحدث إذا"الموضوعية والواقعية، حيث قاؿ: 
 .3"أو طمس معالـ الحدود، بيف المسار الديني المسياني وبيف الواقع السياسي التاريخي
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الديني مدفوعًا بإيمانو الشديد بعقيدة إسرائيؿ الكبرى وبوالئو لػتوراة إسرائيؿ  -لقد  اتجو التيار الصييوني
بة إلى زعامتو، والتي تنتمي في غالبيتيا لغبلة محافؿ وال سيما في أعقاب صعود قيادات جديدة شا

المستوطنيف، إلى التحالؼ مع اليميف القومي. فحتى منتصؼ السبعينيات كانت القضايا الدينية ىي القضايا 
األساسية لتيار الصييونية الدينية، غير أنو وبسبب تأثر القيادة الشابة بتعاليـ الحاخاـ المتشدد تسفي كوؾ 

التيار يركز جؿ انشغالو عمى االستيطاف والتأكيد عمى عقيدة أرض إسرائيؿ الكبرى. ومنذ ذلؾ بدأ ىذا 
الديني، والذي يتبعو معظـ المستوطنيف في األراضي الفمسطينية المحتمة عدة  -الحيف شيد التيار الصييوني

قع بيف جناحيف رئيسيف: انشقاقات عمى خمفية أثنية وأيديولوجية، غير أف الصراع داخؿ ىذا التيار الذي و 
 .1الجناح السياسي البراغماتي والجناح السياسي العقائدي المتطرؼ، وكانت الغمبة لؤلخير نياية المطاؼ

الدينية كغيره مف تيارات الصييونية القومية والعممانية، دخؿ في أزمة  -ويمكف القوؿ إف تيار الصييونية
ـ (، ثـ 1993أيديولوجية، بدأت بواكيرىا منذ توقيع اتفاؽ أوسمو ) طويمة وعميقة مزدوجة، أزمة قيادة وأزمة 

ـ، واستفحمت منذ تنفيذ خطة 1995انتقمت إلى طور أعمى مف التفاقـ عقب اغتياؿ إسحؽ رابيف عاـ 
زالة المستوطنات الييودية مف قطاع غزة عاـ ـ، والتي أحدثت شرخًا في صفوؼ  2005االنسحاب وا 

الديني عمى وجو الخصوص، لما عنتو واقعيًا وفعميًا  -ي عمومًا والتيار الصييونيالمعسكر الصييوني القوم
مف تحطـ وانكسار لحمـ أرض إسرائيؿ الكاممة، وانتكاسة لمجمؿ أيديولوجية المعسكر الصييوني القومي 

 .2عمى اختبلؼ تبلوينو وفروعو

وشعب وأرض إسرائيؿ (، غير أف  يسجؿ لمتيار الديني الصييوني القومي نجاحو في الدمج بيف ) توراة
. 3األولوية دائمًا ألرض إسرائيؿ، وىذا يعني التضحية أحيانًا بالتوراة واإلنساف مف أجؿ الحفاظ عمى األرض

ىذا النجاح كاف في إيجاد إسرائيؿ ذاتيا عمى أرض الواقع، ثـ تبنى ىذا التيار إصدار مجموعة مف القوانيف 
شارؾ في معظـ حكومات إسرائيؿ المتعاقبة منذ نشأتو. إف ىذا التيار  التي دعمت تعاليـ التوراة، كما

 .4يتفاعؿ بصورة نشطة مع المؤسسات الكيانية في إسرائيؿ
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خبلصة القوؿ، وباالستناد إلى مجمؿ التحوالت في تاريخ التيار الديني القومي، يممس الباحث أف ىناؾ 
لفكرة الخبلص، وعدـ االستعداد بالمطمؽ لمتنازؿ عف أي حالة مف الحفاظ عمى النزعة المسيانية، وحضورًا 

ـ وىزيمة إسرائيؿ فييا، كادت تفقد الكياف الصييوني 1973جزء مف األراضي المحتمة، سيما وأف حرب 
ـ، وىو ما أحدث تطورات جوىرية ىامة في الفكر الصييوني،  وبيف 1967المكتسبات التي حققيا نصر

لى  وقتنا الحاضر، ظؿ فكر ) الكوكـز ( صماـ األماف بالنسبة ليذا التيار لما ىذه األعواـ وما بعدىا، وا 
يشكمو مف أساس في كؿ تجمع يحمؿ توجو الصييونية الدينية، بؿ يمكف القوؿ أنو المواء الذي تمتؼ حولو 
 الصييونية الدينية حتى الوقت الحاضر، وعميو فإننا أماـ يميف إسرائيمي أيدولوجي متزمت، لف يكوف مف

 السيؿ ثنيو عف أىدافو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 المدارس الصييونية الدينية "اليشيفوت" 

 "نموذجاً  بىرا مركاز"  
 
 
 

ما زالت مدرسة مركاز ىراف تمثل حتى وقتنا الحاضر المعقل 
المركزي لممجموعات اليمينية األشد تطرفًا في المجتمع 
اإلسرائيمي، والتي تعمل وفقًا لألفكار واأليدولوجيا الصييونية 
الدينية المتشبثة بعقيدة أرض إسرائيل الكاممة، وتخضع طمبتيا 

 تحريض ضد الفمســــطينيين لتربية مشبعة بالرموز السياسية وال
 وعرضيم كأشخاص بال حقوق.

 
من قبل حكومات إسرائيل تفيمًا ودعمًا  بتمقى مدرسة مركاز ىرا

 كاماًل.
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 توطئة

مما قاد يركز التعميـ الديني الييودي عمى التربية وليس عمى التعميـ، فاليدؼ منو ترسيخ  القيـ الدينية، 
إلى نتائج اجتماعية وسياسية أدت إلى تعميؽ تأثير الديف عمى الحياة العامة وعمى  النظاـ السياسي في 
إسرائيؿ. ومف أبرز التطورات التي أحدثيا نظاـ التعميـ الديني الرسمي والتي تعزى ليا أىمية خاصة، ىي 

ة (، والتي أعبلىا مكانة وأكثرىا أىمية جديد تسمى مؤسساتو ) بالمدارس الديني 1نشوء نمط تعميمي ديني
 . 2مدرسة مركاز ىراب

ييدؼ التعميـ الديني إلى تأىيؿ خريجيو لبلندماج في الحياة العصرية متسمحيف بعقيدة دينية تسيـ في 
بناء دولة إسرائيؿ، بالتعاوف مع قطاعات األمة الييودية األخرى. وتختمؼ المضاميف  التي تعكس ىذه 

وع المؤسسة التعميمية، إذ يشمؿ التعميـ الحكومي الديني ثبلثة أنواع مف المؤسسات االىداؼ حسب ن
، ولضرورة البحث سيتـ 3التعميمية ىي: المدارس الدينية التقميدية والمدارس التوراتية أو ) اليشيفوت (

نموذج يشيفاة ( كنوع ثالث، الرتباطيا مف الناحية العسكرية ب 4التعرض لمدارس التسوية ) يشيفوت ىيسدير
 مركاز ىراب، ولدورىا البارز في تنامي نفوذ التيار الديني القومي، وىو ىدؼ رئيس يود الباحث إبرازه.

i. األىمية 

يختمؼ عف  وىو بذلؾ يربط الديانة الييودية بالصييونية، يوصؼ مركاز ىراب بأنو معسكر ديني
أغمب  بمناىضة الصييونية، ومف ىذه المؤسسة تفرعت المدارس األرثودكسية ) الحريدية ( المعروفة

وىا في مؤسس المدارس الدينية الصييونية العنصرية المتشددة في مستوطنات الضفة الغربية، فقد تخرج
اإليماف بفكرة أرض  مركاز ىراب. ويمكف القوؿ أف غاية التربية الدينية في ىذه المؤسسة، ىو تعزيز

       فترة إدارة الحاخاـ تسفي كوؾ  الكبرى فضبًل عف تعزيز دينية الدولة. وتجدر اإلشارة إلى أف إسرائيؿ
 (Zve kook لمركاز ىراب، عززت نفوذ ىذه المدرسة في األوساط )  الدينية، وتعززت عبلقتيا بتيار

                                                           
 75 ظاىرة اليشيفوت )المدارس الدينية( القوميةحيدر، عزيز،  1

 75 -74المرجع السابؽ 2 
 75المرجع السابؽ  3
العقيدة والتاريخ التوراتي  يقـو النظاـ التربوي في مركاز ىراب عمى التأطير األيديولوجي الصييوني، مركزًا عمى قضايا 4

التسوية، ألنو منيج دراسي يجمع  :(Hesder) بػيشيفوت ىيسدير، ويعني لفظ ىسدير برنامج عرؼ وأنشأت ىذه المؤسسة
ىذه عبارة عف مدرسة دينية تؤىؿ الشباب المتديف لمخدمة في الجيش  فالمؤسسةبيف الدراسات التممودية والخدمة العسكرية. 

 aljazeera.net ). ( http://www / مركاز ىراف المدارس التمموديةبشكؿ اساسي، 
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ىمزراحي الذي أصبح الحقًا حزبًا سياسيًا ) المفداؿ (. وفي إطار ىذه المؤسسة تأسست جماعة غوش 
 .1ـ، والتي كانت رأس حربة المستوطنات في الضفة الغربية1967إيمونيـ، بعيد حرب 

ii. تطور الفكرة 

بقي داخؿ اإلجماع الصييوني  وتحوؿ إلى تيار  ـ بدأ التمييز  بيف تيار المزراحي الذي1920منذ عاـ 
تعميـ  رسمي، وبيف التيار الديني  الحريدي  المستقؿ. وعمى ىذا األساس ينقسـ التعميـ الديني إلى تياريف 
رئيسييف: التعميـ الحكومي الديني والتعميـ الديني الحريدي. وعند قياـ إسرائيؿ تحوؿ تيار المزراحي إلى 

ـ ( استقبللية ىذا 1953اسـ التعميـ الحكومي الديني، وليذا أقر قانوف التعميـ ) عاـ جياز مستقؿ  تحت 
 . 2الجياز، موضحًا أف كممة ديني تعني ) طريقة الحياة (. ويقوـ بإدارتو مجمس التعميـ الحكومي الديني

، ويرجع شكؿ نشوء اليشيفوت مف جانب تيار المزراحي نقطة انطبلؽ وبداية تطور اليشيفوت القومية
تبني تيار المزراحي ىذا النمط مف المؤسسات باعتبارىا وسيمة الرد عمى ظاىرة ابتعاد الشباب التابعيف 
لمتيار الصييوني المتديف عف إسموب الحياة الديني، فكاف ىذا النمط مف اليشيفوت مختمفا عف اليشيفاة 

، عمى العكس مف  النمط التعميمي الديني التقميدية والتي تبنت تثقيؼ الجميور الصييوني لمواجية الحداثة
القومي والذي اتجو نحو توسيع تأثير الديف في  جميع  مجاالت حياة الفرد والمجتمع، ومنحيا  معنًى دينيًا 
حتى لو كانت ذات عبلقة بالتحديث، وفي ذلؾ إعطاء معنًى دينيًا  أيضًا لمصييونية ودولة إسرائيؿ، كونيما 

 .3ومو الديني، مع بقاء الوالء المطمؽ  لمقيـ الدينية كمصدر رئيس  لمتوجو العاـعبلمة عمى الخبلص بمفي

نشط تيار المزراحي، بعد قياـ إسرائيؿ، في توسيع شبكة اليشيفوت، والتي تختص بتعميـ التوراة والتممود 
ي، ىي: منظمة والشريعة والفقو الييودي، وحتى قياـ الدولة  أقيمت  "ثبلثة يشيفوت" تابعة لتيار المزراح

ـ ( 1945ـ (، وىي منظمة طميعية، إلى جانب منظمة شبيبة  المزراحي "نوعـ"  ) 1937"بني عكيفا" ) 
ويشيفاة "مركاز ىراب" والتي تعد أىميا وأكثرىا تأثرًا بإسموب المزراحي، فقد استندت إليو كقاعدة جماىيرية 

 .4ت مف خبللو مدرسة مركاز ىرابكونت فيما بعد حزب المفداؿ، والذي شكؿ الفضاء الذي عمم

لقد تربى طبلب يشيفاة مركاز ىراب عمى التعامؿ مع المشروع الصييوني واالنفتاح عمى المجتمع 
 الييودي عامة، وىو ما عبر بكؿ وضوح عف رسالتيا العامة التي قامت في سبيميا.
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راب رائدة العموـ الدينية في الفترة الذىبية التي غدت عمى أثرىا مركاز ى 1شكؿ عيد الحاخاـ تسفي كوؾ
ـ مدارس دينية أخرى. وتعززت قيمة ىذه المدرسة 1967إسرائيؿ، خاصة بعد أف اندمجت فييا قبيؿ حرب 

في السياسة الحقا بنشوء حركة غوش إيمونيـ االستيطانية، كما  خرجت مركاز ىراب أبرز رموز التطرؼ 
بفكرىا ) الكوكزمي ( اإليماف بفكرة أرض إسرائيؿ  (، وعززت 2الديني واالستيطاني في إسرائيؿ ) ممحؽ 

الكاممة ووجوب تحويؿ إسرائيؿ إلى دولة دينية. كما نجح خريجو ىذه المدرسة في إقامة الكثير مف المدارس 
 . 2األشد تطرفًا في عنصريتيا في جميع المستوطنات

iii. مفيوم اليشيفاه في التراث الديني الييودي 

الدينية ( دورًا ميمًا في انتاج حراؾ اجتماعي وسياسي، عف طريؽ انخراط تمعب اليشيفوت ) المدارس 
خريجييا داخؿ المجتمع والنسيج اإلسرائيمي، كما تحمؿ اليشيفاه رسالة تممودية  ترغب  بنقميا أو تمثيميا  

سوف وفؽ أىداؼ وآليات عمؿ، فيي توصؼ بأنيا حمقة لتجمعات المتثقفيف والمتفقييف في الديف  ممف يتدار 
النصوص والتراث الديني الييودي ذي الطبيعة المزدوجة عممًا وشريعة،  ويجيبوف عف األسئمة ويصدروف 

بأنيا: معاىد  حاخامية لدراسة التراث الديني  3الفتاوى، ويقوموف بدور القضاء، وعمى ذلؾ تعرؼ اليشيفاه
فقيية وتربوية ييودية. ضمف ىذا  الييودي، كما يطمؽ عمييا اسـ ) الحمقة التممودية ( وىي بذلؾ مؤسسة

المفيوـ تقوـ ىذه المؤسسات بدور رائد في تذويت  قيـ دينية بيف صفوؼ روادىا، وبالتالي انخراطيـ 
وتأثيرىـ عمى مجريات األحداث داخؿ المجتمع والدولة في إسرائيؿ. وتجدر اإلشارة أنو وعبر تاريخ إسرائيؿ 

ة، فيما يرتبط بتطبيؽ الشرائع الدينية، ويعد مقتؿ إسحؽ رابيف كاف ىناؾ صراع بيف العممانية والييودي
ـ( مثااًل حديثًا النعكاسات ىذا الصراع بيف التوجيات العممانية وبيف التيار الديني ) المستند 1995)

           لممدارس الدينية ( وتعمؽ ذلؾ الصراع بشكؿ قوي بالقضية الفمسطينية أيضًا، إذ أف يغئاؿ عمير 
 ( Yigal Amir )- لـ تكف دوافعو  لمقتؿ إال دوافع أيدولوجية تعكس مدى إيمانو بحمـ أرض  -قاتؿ رابيف

إسرائيؿ الكاممة دوف تنازؿ عف شيء لصالح الفمسطينييف، ويعد ىذا الحدث مف أوضح نتاجات األيدولوجيا 
 . 4المستقاه مف اليشيفوت، ومركاز ىراب بالتحديد

                                                           
ـ مدرسة مركاز ىراب، غير أنو ميز فكر وتوجو كوؾ األب وطوره 1982ترأس مف أواخر األربعينيات حتى وفاتو في العاـ  1

 الصييونية )مركاز ىراف( وفكرىا وتطورىا -نشأة المدرسة الدينيةنحو مزيد مف التطرؼ، 
madarcenter.org). (http://www 

  )netpaldf).http://www.المعقل األول لمتطرف الصييوني « مركاز ىراف»مدرسة موسى، حممي،  2
ؽ. ـ( وعودة الييود مف بابؿ، ولكف أىميتيا   538يعود تاريخ وجود الحمقات التعميمية )اليشيفاه( الى ما بعد مرسـو قورش ) 3

ـ(، ألنيا اصبحت مركز الحياة الييودية داخؿ كؿ التجمعات سواء في 70زادت بعد انتشار الييود ثـ بعد ىدـ الييكؿ )
 24لمدارس التممودية: اليشيفاه ومكانتيا في الدولة والمجتمع اإلسرائيمي افمسطيف أـ خارجيا، حساف، كماؿ عمي، 

 21-20المدارس التممودية: اليشيفاه ومكانتيا في الدولة والمجتمع اإلسرائيمي حساف، كماؿ عمي،  4

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=228916
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الييشوؼ  -ية األشكنازية ) كقيادة روحية ( لمييود ولمجتمع االستيطافمع تأسيس الحاخامية الرئيس
ـ (، أصبح الراب إبراىاـ كوؾ الحاخاـ اإلشكنازي األكبر األوؿ إلسرائيؿ 1919في إسرائيؿ )  -الييودي

وتسفي والذي أقدـ عمى إقامة اليشيفاه المركزية العالمية، متأثرًا بأفكار الحاخاميف والمفكريف ييودا القمعي 
قامة  كالشير ) كما سبؽ ذكره ( والمذيف دعيا خبلؿ القرف "التاسع عشر" إلى ضرورة اليجرة إلى فمسطيف وا 
المستوطنات. عمى ذلؾ تنبع فكرة اليشيفوت مف أف مشروع الحركة الصييونية المتمثؿ بإقامة الدولة 

ة الماشيح المنتظر التي تشدد الييودية يمكف أف يشكؿ خطوة مساعدة تقرب تحقيؽ فكرة "الخبلص" وقيام
األصولية، يفصؿ  -عمييا العقيدة الدينية الييودية، وقد شكؿ ىذا الطرح الذي تحوؿ إلى تيار في الييودية

صييونية ( وبيف عممية الخبلص، وشكؿ أساسًا قامت عميو  -بيف إقامة الدولة ) حتى لو كانت ييودية
 .1المدارس الدينية

في اليشيفوت، يمكف القوؿ أنيا تتبنى مضمونًا فكريًا يعتبر في نظر القومييف لمحديث عف النسؽ الفكري 
المتدينيف أكثر التحامًا بالواقع وباألحداث التاريخية، وكاف ىذا  التوجو قد تبمور  في مرحمة مبكرة مف قياـ 

تدريس   الدولة، إذ استخدمت في التدريس نصوص مف فكر الحاخاـ كوؾ، ومف ثـ تحوؿ فكره إلى موضوع
لجميع األجياؿ، مف خبلؿ نصوص تؤكد عمى مركزية "أرض إسرائيؿ" وأىمية العودة إلييا، وتقديس فكرة 

في تبني اليشيفوت أيديولوجية دينية  -بالذات –بقائيا كاممة واالستيطاف فييا. فقد ساىـ فكر الحاخاـ كوؾ
  لى بؤر التعصب الديني  القوميقومية منذ قياـ إسرائيؿ، والتي تطرفت مع مرور الوقت بتحوليا إ

 خصوصًا في األعواـ  الثبلثيف الماضية، كما ساىـ ىذا التحوؿ في إقامة نمط يشيفوت ىيسدير العسكري 
) سناتي عمى ذكره الحقًا (، والذي يقوـ عمى فكرة إرساؿ الشباب بشكؿ واٍع ومحسوب  إلى الخدمة في 

لى مواقع القيادة في المؤسسة األمن ية، مع المحافظة عمى العبلقة مع اليشيفاة، مكونة بذلؾ الجيش وا 
. ومف الميـ ذكره أنو لـ يكف بوسع التيار 2عسكرية تأتمر بأمر رجاؿ الديف الذيف يحمموف  فكر الكوكـز

الديني القومي أف يتمكف مف اختراؽ الجيش والمؤسسة الدينية بدوف االستعانة بخدمات المؤسسات التربوية 
 .3ُأقيمت بغرض إعداد الشاب المتديف لبلنخراط في الخدمة العسكرية الدينية، التي

 

 

 

                                                           
 madarcenter.org) . (http://wwwنظرة عمى نشأة مركاز ىراف وفكرىا ومكانتياعياش، سعيد،  1
 80 )المدارس الدينية( القوميةظاىرة اليشيفوت حيدر، عزيز،  2

 281 في قبضة الحاخاماتالنعامي، صالح، 3 

http://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81/%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/1217-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%88%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7
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iv. عسكرة التعميم الديني 

بادر الزعماء الدينيوف إلى تشجيع الشباف المتدينيف الذيف لـ يحف بعد موعد تجنيدىـ، عمى االىتماـ 
مف المعاىد التي بالمسار العسكري وتفضيمو عمى مسار الحياة المدنية، وذلؾ مف خبلؿ إنشاء مجموعة 

 تقوـ بإعداد الشباب المتديف لمحياة العسكرية، أما الدوافع الكامنة وراء ىذه التوجيات فيي كما يمي:

( المؤسسة العسكرية ىي بوتقة المجتمع الحقيقة، وأف دمج المتدينيف فييا يكسبيـ القدرة العالية عمى 1)
 التأثير مف دوف اخبلؿ بااللتزامات الدينية.

المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية ىي قاعدة انطبلؽ لمتأثير في المجتمع المدني بكؿ مؤسساتو  وبالتالي ( 2)
يمكف لممؤسسة الدينية أف توجد لنفسيا مساحة أكبر وأوسع في المجتمع المدني مف خبلؿ المؤسسة 

 العسكرية.

المجاالت يزيد مف قوة وقدرة  ( حصوؿ نسبة غير قميمة مف المتدينيف عمى تدريب عسكري متقدـ في كافة3)
المتدينيف، ال سيما المستوطنيف، ليكوف باإلمكاف االعتماد عمى الذات في المجاالت الدفاعية تجاه األخطار 

 .1الداخمية أو الخارجية

ىذه المواقؼ، أثارت اشكاليات كبيرة وخطيرة داخؿ الجيش اإلسرائيمي وخارجو، توصؿ التيار الديني 
عمى أثرىا إلى صيغة حؿ وسط مع الحكومات اإلسرائيمية المتتالية، تقوـ عمى إنشاء القومي الصييوني 

معاىد عسكرية متدّينة، تجمع بيف الدروس الدينية والعسكرية، بحيث يتـ تحويؿ خريجي ىذه المعاىد إلى 
لى األنشطة الجيش لقضاء فترة خدمة قصيرة يعودوف بعدىا إما إلى مواصمة دراساتيـ الدينية أو االنضماـ إ

 . 2المختمفة في المجتمع

ترفع اليشيفوت شعار "الخدمة العسكرية والروح القتالية ميمة جماعية يفرضيا الديف بيدؼ قيادة 
المشروع الصييوني". مف ىنا ينظر ألي طالب في ىذه المدارس أف خدمتة بوابة واسعة  لممارسة التأثير 

ييا. وبفعؿ التثقيؼ والتعبئة التي يتعرض ليا الطبلب داخؿ عمى مستقبؿ الدولة وعمى عممية صنع القرار ف
ىذه المدارس، يتجو اتباع التيار الصييوني الديني لبلنتساب لموحدات المقاتمة المختارة، وسرايا النخبة في 

. كذلؾ يندفع الخريجوف نحو المواقع 3الجيش وشيئًا فشيئًا أصبح معظـ قادة الوحدات المقاتمة مف المتدينيف

                                                           

 lebarmy.gov). (http://wwwظاىرة التدّين في الجيش االسرائيمي ومخاطرىا  مرتضى، إحساف،1 
 المرجع السابؽ 2
 25المدارس التممودية: اليشيفاه ومكانتيا في الدولة والمجتمع اإلسرائيمي حساف، كماؿ عمي،  3
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قيادية في األجيزة االستخبارية والشرطة، وعمى ذلؾ يرى الكثير مف الباحثيف أف تيار الصييونية الدينية ال
 .1بات يشكؿ "العمود الفقاري" لمؤسسة العسكرية في إسرائيؿ

يوضح الباحث صالح النعامي دور اليشيفوت في عسكرة التعميـ الديني، مف منطمؽ أف إسرائيؿ تعيش 
، وأنيا تخوض صراع وجود، لذلؾ كانت اإلستراتيجية التي اعتمدت لتحقيؽ الحسـ في ىذا أزمة وجود كيانية

الصراع ىو القوة، والمنعة العسكرية، وأف المجتمع اإلسرائيمي يمر بعممية عسكرة متواصمة. وتجسدت عممية 
 2عسكرة التعميـعسكرة التعميـ في إسرائيؿ بظيور المدارس الدينية العسكرية، والتي تعتبر أخطر مظاىر 

لى جانب مظاىر العسكرة  حيث تتـ تربية الطبلب عمى التطرؼ الديني في صوره األكثر سوداوية. وا 
مدرسة (، فانيا تقدـ تعميمًا دينيًا بالغ التطرؼ   42الصارخة التي تقوـ عمييا ىذه المدارس ) عددىا اليوـ 

ـ أف معظـ ىذه المدارس تقع إما في يقوـ عمى العنصرية وكراىية اآلخر بشكؿ فج، ويكفي أف نعم
 .3المستوطنات أو في القدس، ويشرؼ عمييا مسؤولوف ىـ مف أكثر الحاخامات تطرفاً 

مف الميـ أف نذكر أف مدارس التسوية ىذه، والتي سارت وتسير بالتوازي مع مركاز ىراب، تضـ بيف 
سيا ويتـ التعامؿ معيا بقدسية الكتب جدرانيا حاخامات يعتبروف مراجع ىامة لئلفتاء، وفتاواىـ يتـ تدري
. عف ىذه المدارس، يقوؿ الباحث في 4المقدسة، فيي تكرس ثقافة الكراىية واإلجراـ، والنزعات االنفصالية

(: "ىي مدارس تمقى رعاية مف الدولة  Yigal Leviشؤوف الجيش والمجتمع البروفسور يغاؿ ليفي ) 
 .5بي الجيؿ الجديد مف الجنود وقادة الجيش"وتخضع طمبتيا لتربية مشبعة بالتطرؼ، وتر 

يعتبر منيج التعميـ الديني اليشوفي المقروف بالتربية العسكرية، الدافع المركزي لتدفؽ خريجي المعاىد 
الدينية لبللتحاؽ بالجيش اإلسرائيمي ) مع الحفاظ عمى روابطيـ الوثيقة بزعاماتيـ الروحية ( بحيث تحولت 

                                                           
 naamy.net). (http://wwwعسكرة التعميم في إسرائيل النعامي، صالح،  1
في أواخر السبعينيات توصمت المرجعيات الروحية لمتيار الديني الصييوني إلى اتفاؽ مع ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي، تـ  2

بموجبو أف تتولى المدارس الدينية ميمة إعداد الشباب المتديف لمرحمة الجيش، بحيث يتولى الحاخامات الذيف يشرفوف عمى 
الء الشباب لمتطوع لمخدمة في الوحدات المقاتمة والمختارة، وذلؾ عبر زرع قيـ التضحية ىذه المدارس زيادة الدافعية لدى ىؤ 

مف أجؿ الوطف فييـ وغيرىا مف القيـ، إلى جانب إعدادىـ )عسكريًا( بشكؿ ميني؛ عف طريؽ ضباط يقـو الجيش بإرساليـ 
التعميـ في ىذه المدارس، إلى جانب دفع  ليتولوا تدريب الطبلب عمى استخداـ السبلح، كما ويتولى الجيش دفع مستحقات

رواتب الحاخامات والمدرسيف، وال يتدخؿ الجيش في نفس الوقت في منياج التعميـ غير العسكري، حيث يحظى الحاخاـ 
الذي يدير المدرسة بحرية عمؿ كاممة، فنظاـ التعميـ فييا مستقؿ تمامًا وتتحكـ فيو المرجعيات الروحية دوف أي قدر مف 

المدارس التممودية: اليشيفاه ومكانتيا في الدولة والمجتمع بة عمى مضاميف مناىج التعميـ، حساف، كماؿ عمي، الرقا
 25اإلسرائيمي 

 naamy.net). (http://wwwعسكرة التعميم في إسرائيل النعامي، صالح،  3
 المرجع السابؽ4 
 shasha.ps). (http://www ونية الدينيةثورة الحاخامات داخل الجيش/ قصة صعود الصييأبو عرقوب، أنس،  5
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إلى وسيمة لخدمة المشروع المسياني. وفي ىذا المجاؿ صدرت فتاوى حاخاميو كثيرة  الخدمة العسكرية لدييـ
لى رفض أية أوامر عسكرية  تحذر مف ) المفاوضات مع الفمسطينييف ( وتدعو إلى رفض أي انسحابات، وا 

 . 1في ىذا المعنى

ناحية نظرية بحتة، ولكوف دولة إسرائيؿ دولة عممانية، فإنو ال يوجد مكانة قانونية لمفتاوى التي  مف
يصدرىا كبار الحاخامات في الشؤوف السياسية والعسكرية، بإستثناء الشؤوف الدينية التي تنظـ شؤوف الفتوى 

  دولة. ولكف مف ناحية عمميةبخصوصيا مؤسسة "الحاخامية الكبرى"، والتي تمثؿ أكبر ىيئة دينية في ال
 -سيما الصادرة عف مرجعيات اإلفتاء الكبيرة في إسرائيؿ-فإف الثقافة السائدة في إسرائيؿ تجعؿ ليذه الفتاوى

أىمية قصوى وتأثير بالغ، ليس فقط عمى قطاعات واسعة مف الييود وعمى رأسيـ طبلب المدارس الدينية 
نما عمى دوائر صنع القرار. صحيح أف ا لمتدينيف سواء الذيف يتبعوف التيار الديني الصييوني أو التيار وا 

         % ( مف مجمؿ المستوطنيف في الدولة، إال أف أكثر مف 28الديني األرثودكسي يشكموف حوالي ) 
% ( مف سكاف إسرائيؿ يعرفوف أنفسيـ كمحافظيف، وىؤالء يولوف أىمية كبيرة لما يصدر عف 50) 

في أرجاء الدولة، وىنا مكمف الخطورة في تأثير ىذه الفتاوى العنصرية التحريضية عمى  2المرجعيات الدينية
، األمر الذي بات ال خبلؼ عميو بيف 3المتدينيف وعمى وجو الخصوص طبلب المدارس الدينية العسكرية

ف ذلؾ عمماء االجتماع السياسي في إسرائيؿ، وكذلؾ الجنراالت المتقاعديف مف الجيش، عمى أنو لف يكو 
 .4اليوـ بعيدًا الذي تنتقؿ فيو قيادة الجيش بأكمميا إلى أتباع التيار الديني الصييوني

 

 

 

 

 
                                                           

 lebarmy.gov). (http://wwwظاىرة التدّين في الجيش االسرائيمي ومخاطرىا  مرتضى، إحساف، 1
حسب دراسة أعدىا حديثًا قسـ العمـو االجتماعية في جامعة )بار ايبلف( التي يسيطر عمييا المتدينوف، تبيف أف أكثر مف  2

% مف المتدينيف بشكؿ عاـ يعتقدوف أنو في حاؿ تعارضت قوانيف الدولة 90% مف طبلب المدارس الدينية العسكرية، و99
عف الحاخامات، فأف عمييـ أف يتجاىموا قوانيف الدولة وتعميمات الحكومة  وتعميمات الحكومة مع فحوى الفتاوى الصادرة

 عسكرة التعميم في إسرائيلوالعمؿ وفؽ ما تنص عميو فتاوى الحاخامات،  النعامي، صالح، 
 naamy.net). (http://www 
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v. أيدولوجيا المدارس الدينية 

بالروح والخصائص ذات الطابع الثوري المتمرد ) رغـ التكيؼ مع المشروع  1تتميز اليشيفاه الصييونية
ر تيار عارض التديف التقميدي والحريدي معًا، ورفض الصييوني (، سيما وأف تأسيسيا جاء متأثرًا بفك

نما عمؿ عمى صياغتو مف جديد وقيادتو. فبدؿ أف يتفرع المجتمع الصييوني  االندماج في النظاـ القائـ، وا 
الديني عف الصييونية الحاكمة، أراد مؤسسوا اليشيفوت متأثريف بفكر الراب كوؾ، إقامة مجتمع مواز 

ؿ لمجتمع األكثرية الحاكمة بالتحديد فيما يرتبط  بالقضايا الساخنة  التي تسبب وتحويمو إلى مجتمع بدي
 .2اإلرباؾ والتشكؾ وخاصة  لدى الشباب

يدير جميع المدارس الدينية ) خاصة العسكرية ( حاخامات  متشددوف، منيـ مف يدعو إلى تغيير النظاـ 
( الذي  Eli Sadan 3ؿ الحاخػاـ إيمي سػداف )السياسي في إسرائيؿ، وتحويميا إلى دولة دينية صرفة، يقو 
( في الضفة الغربية في مقاؿ دعا فيو إلى  Aliأقاـ األكاديمية الدينية قبؿ  العسكرية في مستوطنة عيمي ) 

تأسيس ) دولة الييود ( مف جديد، في إشارة إلى عدـ اعترافو بالنظاـ الحالي القائـ  في إسرائيؿ، حث 
لتحرؾ  لتغيير النظاـ السياسي  لتحقيؽ ىذه الغاية، حيث يقوؿ:"لقد كاف الخطأ صراحًة مف خبللو عمى ا

المأساوي لغوش إيمونيـ أنيا اكتفت بنجاحات محمية ) استيطانية (، ولـ تخض نضااًل مبدئيًا حازمًا  ضد 
 . 4ـ"1967الزعامة الصييونية عمى اختبلؼ تياراتيا، مباشرة بعد حرب 

                                                           
ولكف يمكف  -وذلؾ ابرازًا ليشيفاة مركاز ىراب -ال يود الباحث التعرض لجميع انواع اليشيفوت التابعة لمتيار الديني القومي 1

ىنا االشارة الى نشوء يشيفوت تعرض مسارات دمج مواضيع  تكنولوجية  وعممية مع التعميـ التممودي وتيدؼ الى توفير 
س الدينية مف التوفيؽ بيف دراسة التممود وبناء حياة اجتماعية مستقمة، كذلؾ ميف مستقبمية تمكف المنتسبيف لممدار 

  االولوبنوت )يشيفوت لتعميـ البنات( وىي ذات توجو صييوني ديني ايضًا، وتعج بيا المستوطنات في الضفة الغربية
 25مي المدارس التممودية: اليشيفاه ومكانتيا في الدولة والمجتمع اإلسرائيحساف، كماؿ عمي، 

 78 -77 ظاىرة اليشيفوت )المدارس الدينية( القوميةحيدر، عزيز،  2
ـ، وىو ُيعتبر 1988أّسس الحاخاـ إيمي سيداف المدرسة الدينية األولى التي تؤىؿ طبلبيا لبللتحاؽ بالجيش، في العاـ  3

ثورة داخؿ صفوؼ الجيش، والتي صاحب الخطوة الفعمية األولى التي ميدت ألحداث ما تصفو بعض النخب اإلسرائيمية بػال
تجمت أخيرًا باالرتفاع الحاد في نسبة الضباط مف التيار الديني الصييوني، وتعمؿ مف أجؿ الحيمولة دوف انتقاؿ الشباف 
المتدينيف إلى العممانية نتيجة احتكاكيـ أثناء خدمتيـ العسكرية بالعالـ العمماني. يمتمؾ الحاخاـ سيداف )كمرشد روحي لتيار 

لصييونية الدينية(، قوة تأثير طمبتو المنتشروف في كؿ بؤر التأثير في إسرائيؿ، ومف بينيـ مدراء في قطاع التعميـ ا
والقضاء، وغالبيتيـ منخرطوف في المنظومة األمنية، سواء في الجيش أو الشاباؾ أو الموساد وبيف صفوؼ المستوطنيف في 

يادة الكتائب القتالية في الخدمة النظامية في جيش اسرائيؿ، أبو عرقوب % ق13الضفة الغربية، ومف ىؤالء، شغمت نسبة 
 shasha.ps). (http://www ثورة الحاخامات داخل الجيش/ قصة صعود الصييونية الدينيةأنس، 

 293 في قبضة الحاخاماتالنعامي، صالح،  4
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عد والوصايا والشرائع الدينية واألدبية والمدنية، والشروح والتفاسير والتعاليـ  تعتبر كذلؾ مجموعة القوا
والروايات ) تمؾ ىي التممود ( الركف األساس الذي يستند إليو نظاـ التعميـ والتثقيؼ في المدارس الدينية 

. والتعميـ في اليشيفوت أيضًا  1يضاؼ إلى ذلؾ كؿ قوؿ أو نص أو شرح أو اجتيادات ابتدعيا الحاخامات
حسب مثالية  التوراة مف أجؿ التوراة، والذي يشكؿ قيمة أساسية في الييودية، فيو تعميـ ييدؼ إلى تماسؾ 
طبلب اليشيفاه كجماعة وتعزليـ عف العالـ الحديث العمماني خارجيا، وتغرس مرجعية المصادر النظرية 

يفوت تقـو بميمة رئيسية في تعريض الجميور المتديف الصييوني المقدسة في نفوس الطبلب. بيذا فإف اليش
لوجيات نظر والنماط سموؾ ذات طابع أصولي. ورغـ أف أنواع اليشيفوت تراعي األصولية الدينية، إال أف 
االستنتاجات المترتبة عمى التعميـ في المجاؿ السياسي فييا "متخمفة"، وفي معظـ األحياف "متناقضة"، إال 

 .2رة إلى األغيارفي النظ

يمكف اإلشارة إلى جزئية غاية في األىمية  تميز التعميـ الديني، خاصة نموذج مركاز ىراب، وىي أف 
عددًا كبيرًا مف مؤسساتو ىي مدارس داخمية يدرس فييا متدينوف مف أصؿ أشكنازي ) دائرة اإلحصاء 

أىدافًا تربوية، إذ توفر أجواء  مناسبة  ـ (، وكونيا داخمية فيي بالنسبة لممتدينيف تخدـ1998 -المركزية
لمتربية عمى قيـ ومعايير دينية في بيئة مغمقة تتناسؽ فييا المضاميف  مع الحياة اليومية دوف تأثير عوامؿ 

 .3خارجية

بقي أف نذكر أف العبلقة بيف الدولة ومنظومة اليشيفوت تقوـ عمى الرعاية والشراكة، إذ تقدـ  الحكومة 
مميوف شيكؿ ( سنويًا، رغـ فقداف  180ميزانيات طائمة لممدارس الدينية، يصؿ حجميا إلى ) اإلسرائيمية 

 .4الدولة سيطرتيا عمى المضاميف التي تدرس في اليشيفوت

(، أحد أىـ المحمميف السياسييف في كتابو "العقمية اإلسرائيمية"، أف أىـ John Lavin يرى جوف الفيف ) 
وف الييود ىو افتتاح أكثر مف مدرسة دينية متطرفة، وىي المدارس التي يصفيا نصر حققو المتشددوف الديني

الفيف بالقنابؿ الموقوتة، والتي مف شأنيا أف تنفجر في أية لحظة، ال سيما وأف المسؤوليف عف ىذه المدارس 
يبيحوف لمطبلب استخداـ األسمحة ضد األغيار، وممارسة حرب منظمة عمى عدويف رئيسييف: األوؿ 

لعممانيوف إلجبارىـ عمى االلتحاؽ بركب المتشدديف وطرؽ حياتيـ، حتى لو اضطر األمر إلى تحويؿ ا
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حياتيـ إلى جحيـ، والثاني، العرب ) الفمسطينيوف ( الذيف يباح قتميـ استنادًا إلى عدد مف النصوص 
 .1التوراتية في سفري ) نشيد األناشيد والخروج (

اليشيفوت والذي يرتبط بشكؿ  أساسي باألفكار والمعتقدات الدينية  التي  غير أف ىذا التوجو العاـ لنظاـ 
تمثميا  اليشيفوت في إسرائيؿ، ال يمنع التيار الديني القومي الصييوني النابت مف ىذه المدارس، أف يجسد 

 . 2مدى التزامو بسيادة القانوف في الدولة، وااللتزاـ بالقوانيف  التممودية في ذات الوقت

vi. المركزاني نموذج 

ـػػػػػوتعني مرك ( Merkaz Harav )مركاز ىراب  ، يسمى أيضػػػًا يشيفات مركاز 3ز الحاخا
وىي مدرسة توراتية تممودية في القدس الغربية، يدرس فييا الطمبة المؤمنوف  (( Yeshivat         ىراب

فيو ابنو الحاخاـ   س التدريسـ، ومار 1924بالصييونية كأيديولوجية دينية، أسسو الحاخاـ أبرىاـ كوؾ عاـ 
ـ، فقاـ بدور بارز في تكويف حركة االستيطاف الديني 1935عاـ  تسفي كوؾ ثـ تولى إدارتيا بعد وفاة أبيو

ـ، وأبرز مف تزعـ ادارة مركاز ىراب بعده الحاخاـ أبرىاـ شابيرا ) 1967في الضفة الغربية بعد العاـ 
Abraham Shabira 4 2007عاـ ( إلى وفاتو. 

الدينية والمكاف الذي ولد فيو االحتبلؿ واالستيطاف، ووفؽ  -يوصؼ مركاز ىراب بأنو معقؿ الصييونية
تسمية رسمية أخرى ىي المدرسة الدينية العالمية ) اليشيفاه (، أقيمت في فمسطيف مع بدايات تبمور 

ألرض إسرائيؿ، )الراب  الحاخاـ األكبر األوؿ -كما سبؽ ذكره-، مؤسسيا 5المشروع االستيطاني الصييوني
( والذي أقاميا في منزلو وسط القدس عمى مسافة قريبة مف مركز المدينة، ومقرىا المركزي الحالي 6كوؾ

( في القدس الغربية، لتكوف مركزًا لتدريب وتأىيؿ تبلمذة الحاخامات  Kiryat Moshe حي كريات موشيو )
بيف المستقبمييف لؤلجياؿ في المجتمع االستيطاني المعوؿ عمييـ في أف يصبحوا القادة والزعماء والمر 

الييودي والدولة الصييونية. وبمرور السنوات أصبحت يشيفات مركاز ىراب نموذجًا تأثرت بو، سمسمة 
                                                           

  ) .netalzaytounahttp://www.(مممكة الحاخامات الحسيني، مأموف،  1
 25-24المدارس التممودية: اليشيفاه ومكانتيا في الدولة والمجتمع اإلسرائيمي حساف، كماؿ عمي،  2

 http://www) .(madarcenter.orgالصييونية )مركاز ىراف( وفكرىا وتطورىا  -نشأة المدرسة الدينية3 
 aljazeera.net). (http://wwwالمدارس التممودية/ مركاز ىراف  4
كاف الحاخاـ كوؾ قد عمؿ حاخاما أكبر لفمسطيف في عيد االنتداب البريطاني، وقد بدأ في التأسيس ليذه المدرسة منذ العاـ  5

مركاز »مدرسة ـ بجمع النواة األولى مف الطبلب الذيف سيتحولوف الحقا إلى مدرسة )مركاز ىراؼ(، موسى، حممي، 1921
 ) .netpaldfhttp://www.) المعقل األول لمتطرف الصييوني« ىراف

ـ في التفيا، مف الشخصيات الدينية البارزة في الييودية الحديثة، كاف مف بيف المساىميف في 1865ولد عاـ  الراف كوك: 6
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الدينية، وليذا، توصؼ بأنيا أـ اليشيفوت  -الوطنية، التابعة لتيار الصييونية -طويمة مف المعاىد الدينية
 . 2رسة الدينية األولى التي ربطت بيف الديانة الييودية والصييونيةإنيا المد 1.الصييونية

) االسـ الدارج لمركاز ىراب (، تضـ مدرسة وكمية عميا يتمقى التعميـ داخؿ جدرانيا نحو  الييشفاه
الدينية ورائدتيا  -، تعتبر تاريخيًا بمثابة سفينة الراية لمصييونية-عاماً  14فوؽ سف  -( طالب 1000)

القومية، والدفيئة المركزية التي نمت وترعرعت داخميا -ة، كونيا القمب النابض لؤليديولوجيا الدينيةالروحي
الديني  -األفكار والنخب والمجموعات األشد تطرفًا وعنفًا في المجتمع اإلسرائيمي عمومًا والتيار الصييوني

عينيات (، مرورًا بالتنظيـ اإلرىابي بوجو خاص، ابتداًء مف حركة غوش إيمونيـ االستيطانية ) أوائؿ السب
الييودي ) أواسط الثمانينيات (، وانتياء بمجموعات إرىابية واستيطانية عنيفة "كشبيبة التبلؿ" والتي نشطت 

 .3في ) التسعينيات وأوائؿ األلفية الثانية (، وغيرىا

 . 4المتديف إف أبرز ما أسيمت فيو ىذه المدرسة ىو غرسيا لمروح القومية في صفوؼ الشباب

vii. )تطور الفكر والنموذج )المركزاني 

شيدت أفكار وتوجيات مدرسة مركاز ىراب تطورات وتجديدات بمرور السنوات، عبرت عف نفسيا 
بطروحات مالت إلى مزيد مف التطرؼ اليميني، وال سيما في فترة تولي كوؾ االبف لرئاسة الييشيفاه، والذي 

ف كاف قد سار إجمااًل عمى خطى وال ده، إال أنو أضاؼ تفسيرًا أكثر تطرفًا حيف أجاز استخداـ العنؼ وا 
 بيدؼ تعزيز الوجود واالستيطاف الييودي في فمسطيف كخطوة ضرورية لمتعجيؿ في الخبلص المسياني. 

        والتربوي الذي مثمو مركاز ىراب، والذي لـ تكف الصييونية بالنسبة لو سوى  -ىذا التيار الفكري
ألولى العممانية ( في عممية خبلص خاتمتيا خبلص ديني، تحوؿ إلى نموذج مركزي في ) المرحمة ا
، وذلؾ إلعطائة الصييونية شرعية كبيرة والتخفيؼ مف تناقضاتيا، وتشجيعو لبلستيطاف 5الدينية -الصييونية

لقد نبعت . 6والعنؼ، ولدمجو لممتدينيف في الحياة العامة، كما أنو أتى بفكرة الحموؿ والشعب العضوي

                                                           
 madarcenter.org). (http://www كرىا ومكانتيانظرة عمى نشأة مركاز ىراف وفعياش، سعيد،  1
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مركزيتو مف حقيقة أنو عكس ما يحدث في صفوؼ النخبة التربوية الحاخامية المؤدلجة والمتأثرة بفمسفة 
 .1الراب كوؾ، وبمغ ذروة تأثيره في فترة النصؼ الثاني مف عقد السبعينيات وعقد الثمانينات بطولة

طرحت ىذه النخبة الحاخامية المنتمية إلى مركاز ىراب، سمـ قيـ يرتكز إلى  االلتزاـ الصاـر بسائر 
التعاليـ والنواىي الدينية في جميع النواحي الحياتية اليومية، وأداء الفروض، ومياجمة الثقافة العصرية 

بالتحديد عمى تأكيد مركزية أرض العممانية، ال سيما اإلباحية، والثقافة الغربية برمتيا، وركزت فكرىا 
إسرائيؿ، وسمو الشعب الييودي في الوعي الديني، ) التشديد عمى تبلـز ىذيف العنصريف في النظرية 

دولة" إسرائيؿ والوالء ليا في اليوية الدينية  -التربوية لدى مركاز ىراب (، بمعنى مركزية فكرة "أرض
-الييودي ) الشعب المختار ( كمف ال تنطبؽ عميو  والتحدث بموازاة ذلؾ عف تميز وخصوصية الشعب

قوانيف التاريخ والسياسة المتعارؼ عمييا. واستنادًا ليذا الفيـ أجاز رجاالت مركاز  -بحكـ االصطفاء اإلليي
ىراؼ ألنفسيـ التغاضي عف مسائؿ السياسة الدولية، وشددوا في المقابؿ عمى فريضة استيطاف الببلد وعدـ 

 .2تنازالت إقميمية في مقابؿ عممية السبلـجواز تقديـ أي 

مجمؿ ىذه القيـ واألفكار وجدت تعبيرًا ليا في النموذج التربوي والتعميمي الذي سعى مركاز ىراب إلى 
الدينية، إذ تحوؿ خريجو الييشيفاه في  -عمى نطاؽ واسع داخؿ تيار الصييونية -ونجحوا في ذلؾ -تعميمو

ي جياز التعميـ التابع لمصييونية الدينية، حيث عمموا مركزيف لمتعميـ مرحمة معينة إلى عامؿ مركزي ف
ومرشديف في حمقات الدراسة ودور المعمميف عمى اختبلؼ أنواعيا، وغدا عدد متزايد مف أبناء ىذا المجتمع 

 .3عرضة لتأثير أفكار مركاز ىراب،  بؿ صار الكثيروف منيـ رسبًل ومروجيف ليذه األفكار

viii. يشيفوتمراحل تطور ال 

ـ ُأقيمت ييشيفاه زراعية في كفار ىروئيو ) تحولت الحقًا إلى مدرسة 1940وفؽ تسمسؿ تاريخي بدأ عاـ 
ـ 1952توراتي، وفي العاـ  -طبلئعيًا إلى جانب تأىيؿ ديني -بني عكيفا (، وقدـ ىذا النمط تأىيبًل زراعياً 

عبر التشدد األيديولوجي والحرص الديني انبثقت نواة مف تبلميذ يشيفات كفار ىروئيو، سعت إلى التميز 
أي نواة طبلئع دارسي التوراة، وصار عدد مف أعضاء   (Gahalat أطمقت عمى نفسيا اسـ غحبلت ) 

ىذه النواة الحقًا شخصيات بارزة جدًا في صفوؼ الزعامة الدينية الروحية وزعامة حركة غوش إيمونيـ 
  ( حاخاـ مستوطنة كريات شمونو  Zephaniah Droryاالستيطانية، مثؿ الحاخاـ تسفانيا دروري )

(  عروتس شيفع ) 7حاخاـ مستوطنة بيت إيؿ ومؤسس القناة  ( Zelman Melamed )وزلماف ميبلميد 
ـ أسس عدد مف 1955محطة إذاعة المستوطنيف في األراضي الفمسطينية المحتمة، وغيرىـ. وفي العاـ 
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العالمي ) يشيفات كيـر بيفنا ( ليكوف إطارًا لمتأىيؿ التوراتي  خريجي مدرسة كفار ىروئيو المعيد الديني
لحركة بني عكيفا قبؿ أف يواصموا شؽ طريقيـ إلى مسار الخدمة العسكرية في إطار مسار لواء الناحاؿ 

(، ومف ناحية عممية فقد تحوؿ المعيد إلى أوؿ ييشيفاه في نطاؽ سمسمة  Nahalالعسكري المظمي ) 
التي تدمج الخدمة العسكرية في إطار مسار منيجيا الدراسي. وقد شكؿ ىذا النموذج يشيفوت ىيسدير، 

الوطني مف حيث أنو أوجد  -الجديد أيضًا بمرور السنوات، حبًل لمعضمة شرائح واسعة في المجتمع الديني
يجسدوف فيو  إطارًا أشبو بػدفيئة دينية محصنة أثناء فترة الخدمة العسكرية أيضًا، وفي الوقت ذاتو إطاراً 

 . 1فريضة استيطاف الببلد

في ضوء ذلؾ أخذ خيار النموذج "المركزاني" ) تسمية داخمية شائعة لػمركاز ىراب ( يستيوي ويجتذب 
قطاعًا متزايدًا مف أبناء وخريجي المدارس الثانوية التابعة لجياز التعميـ الديني "الحكومي" الذيف سعوا إلى 

 -راتية العميا مف دوف التخمي عف الخدمة العسكرية وعف األيديولوجيا الدينيةالتو  -تعميؽ دراستيـ الدينية
 2.الصييونية القومية

وىكذا فإف نموذج التعميـ التوراتي الصييوني الذي شؽ طريقو كمجموعة نخبوية صغيرة انطمقت مف 
إلى   -السبعينياتفي أواخر  -مركاز ىراؼ وكفار ىروئيو وكيـر بيفنا،  تحوؿ بعد مرور عشريف عامًا 

نموذج لمتعميـ السائد في الصييونية الدينية وذلؾ لسبب أف أغمب المدرسيف في مدارس تيار الصييونية 
الدينية، ناىيؾ عف حاخاماتو البارزيف، تبنوا فكر ومفاىيـ النموذج المركزاني، وألف مركاز ىراب كاف المعيد 

 .3الدينية -اف تمؾ السنوات في تيار الصييونيةالديني العالي الوحيد الذي أعد وأىؿ حاخامات إب

ix. ىيمنة األيديولوجيا والسياسة الدينية 

الدينية، يرسموف أبناءىـ إلى  -أخذ عدد متزايد مف األىالي مف القطاعات العريضة في الصييونية
لياـ  نموذج مركاز المدارس والمعاىد الدينية التوراتية العسكرية ) يشيفوت ىيسدير (، التي أقيمت بوحي وا 

ىراب الواحدة  تمو األخرى في سائر أنحاء الببلد، مفضميف ىذه المؤسسات الجديدة عمى المدارس الثانوية 
البمدية االعتيادية التي تراجعت مكانتيا وشيرتيا بصورة الفتة، وقد فعؿ الكثير مف اإلسرائيمييف ذلؾ عمى 

نما مف منطمؽ الرغبة في منح أبنائيـ تعميماً الرغـ مف أنيـ لـ يكونوا بالضرورة ذوي أيديولوجيا د  ينية، وا 
 4.جيدًا نخبويًا أثبت نفسو
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الدينية تتركز بصورة  -وبحموؿ نياية السبعينيات أضحت الييمنة األيديولوجية في مجتمع الصييونية
تكامؿ وقد أتسـ التوجو الذي مثمتو اليشيفاه بثنائية المكونات: ، جمية في يشيفات مركاز ىراب وفروعيا

          ووحدة أيديولوجية بيف التوراة وأرض إسرائيؿ إلى جانب وجية نظر صييونية متطرفة في صورة  
) أرض إسرائيؿ الكاممة ( وتوراتية متشددة إزاء كؿ ما يتعمؽ بمواضيع العصرية والعفة واالحتشاـ، وبسبب 

ات بتأسيس جياز تعميـ رسمي بديؿ ىذه األخيرة، شرع عدد مف رجاالت مركاز ىراب في أوائؿ السبعيني
الديني الذي اعتبروه متياونًا مف ناحية دينية، خاصة لكوف مدارسو مختمطة لمبنيف  -لمتعميـ الحكومي

ـ شبكة تعميـ لمبنيف باسـ نوعـ ) تعميـ ابتدائي نخبوي ( 1972ومف أجؿ ذلؾ أقيمت في العاـ  1والبنات
) تسيفيا ( والتي أقيمت بعد وفاة الحاخاـ تسفي كوؾ، وحممت فيما سميت شبكة التعميـ المخصصة لئلناث 

 2.اسمو

x. نقطة تحول وانطالقة 

ـ، وما تمخض عنيا مف احتبلؿ لمناطؽ الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء 1967شكمت حرب حزيراف 
وانطبلقة  والجوالف، والتي خمقت أجواء مف النشوة العارمة لدى عامة األوساط اإلسرائيمية، نقطة تحوؿ ميمة

حثيثة بالنسبة لمجمؿ األيديولوجيات والمشاريع الصييونية، القومية والدينية، التي كاف جؿَّ اىتماميا 
المطامع التوسعية. ىذه النتائج واإلنجازات العظيمة التي تمخضت عنيا الحرب، أليبت مشاعر اإليماف 

 .3ص حاخامات وتبلميذ مركاز ىرابالدينية، وبشكؿ خا -والحماس الديني لدى أتباع تيار الصييونية

 -وىكذا أخذ مركاز ىراب يتحوؿ إلى معقؿ ودفيئة مركزية لنمو و"تفريخ" األفكار والمجموعات الدينية
. بذلؾ 4القومية المتطرفة، حيث عد معيد مركاز ىراب سرير ميبلد المشروع االستيطاني، والقوة الدافعة لو

التوجو األيدولوجي الصييوني المتديف ومكنت مف تحوؿ  ـ قد ساىمت في اثبات صحة1967تكوف حرب 
 اليشيفاه  إلى مركز انتاج القيـ والمعايير في الجميور الصييوني المتديف.
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حولت عقيدة  الخبلص المسيانية  ذات الطابع  الشمولي، القومية إلى جزء مف العقيدة الدينية الخبلصية 
ىا، أي تحولت  مف صييونية متدينة  إلى ديف صييوني وتحوؿ التديف إلى جزء أساسي  فييا وفي مركز 

وأصبحت أرض إسرائيؿ ىي المركز في العقيدة بدؿ دولة أسرائيؿ، إذ لـ يعد معنى سياسي إلسرائيؿ بؿ 
 . 1ديني شمولي،  ولـ يعد ممكنًا الفصؿ بيف الديف والدولة، ألنو ليس ىناؾ مجاؿ يقع خارج أحكاـ الديف

يقية الكبرى ليذه األفكار والمجموعات التي نشأت وترعرعت في كنؼ مركاز غير أف االنطبلقة الحق
ـ ) حرب يـو 1973ىراب، لـ تحدث سوى في منتصؼ السبعينيات، وذلؾ في أعقاب حرب تشريف األوؿ 

الغفراف ( وما ولدتو مف صدمة وشعور باالنتكاسة واليزيمة في المجتمع اإلسرائيمي بكؿ شرائحو وقطاعاتو 
إحساسيا بالمرارة واإلحباط يتعاظـ ويتحوؿ إلى نقمة انصبت أساسًا عمى السمطة الحاكمة في  التي أخذ

إسرائيؿ ) سمطة حزب العمؿ ( وما تمثمو مف قيـ ونيج معتميف فاسديف. فقد رأى رجاالت مركاز ىراب 
والمجتمع في والمجموعات األيديولوجية المتطرفة المنبثقة عنو، في ىذه األجواء المخيمة عمى الدولة 

ـ وعقب قياـ 1974إسرائيؿ، الفرصة المبلئمة النطبلؽ أفكارىا وخططيا القيامية ) الخبلصية (. ففي العاـ 
حكومة رابيف األولى مباشرة انطمقت حركة غوش إيمونيـ عمى األرض بأولى حمبلتيا االستيطانية في 

زءًا كبيرًا مف الغطاء والتأييد الشعبي، مف مناطؽ عدة مف الضفة الغربية مستمدة قوتيا وغطاءىا الديني، وج
مدرسة مركاز ىراب، وىو ما تجمى بوضوح في البياف التأسيسي األوؿ لمحركة الذي صاغو زعماؤىا بوحي 
مف أفكار وتعاليـ الحاخاـ تسفي كوؾ، حيث جاء في البياف أف ىدؼ غوش إيمونيـ يتمثؿ في: "إحداث 

ؿ مف أجؿ تجسيد الحمـ الصييوني بأكممو، مع اإلدراؾ أف حركة نيوض واسعة في صفوؼ شعب إسرائي
مصدر الحمـ يكمف في التراث الييودي وجذور الييودية، وأف غايتو ىي الخبلص التاـ لمشعب الييودي 

 (. 3) ممحؽ  2"ولمعالـ بأسره

 -استطاعت غوش إيمونيـ في فترة قصيرة إلياب الحماس والعواطؼ في الصفوؼ العريضة لمصييونية
نما أيضًا في صفوؼ أصحاب الميف الحرة وأبناء الطبقة ا لدينية، ليس فقط في أواسط أبناء "اليشيفوت" وا 

الوسطى في المدف الكبيرة، الذيف ُأعجبوا بمبادرات االستيطاف التي تقودىا. وسط ىذا الحماس واالندفاع 
 -ة الجديدة في الصييونيةسطع مرة أخرى وبقوة أشد نجـ مركاز ىراؼ الذي اعتبر بمنزلة مرجؿ الثور 

الدينية، وتحولت "اليشيفاه" وتفرعاتيا األخرى بمرور الوقت، إلى حجر الرحى بالنسبة إلى جيؿ كامؿ مف 
(، أستاذ عمـ االجتماع في الجامعة   Gideon Oronالوطنييف. يصؼ غدعوف أورف ) -الشباف المتدينيف

دينية  -في تمؾ السنوات بأنيا عممية تحوؿ مف صييونيةالعبرية العممية التي مرت بيا الصييونية الدينية 
صييونية، أي مف مجتمع كانت قاعدتو األيديولوجية تقوـ عمى الشراكة مع مجمؿ المعسكر  -إلى دينية
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الصييوني، في وقت اعتبر فيو الديف مسألة شخصية تقريبًا وعمى األكثر فئوية، إلى مجتمع يقوـ مف ناحية 
 .1س الديني، ينظر فيو إلى البعد القومي مف منظار دينيأيديولوجية عمى األسا

إف التأكيد عمى الدور الذي لعبتو يشيفات مركاز ىراؼ نجده في ما أعرب عنو الكاتب اإلسرائيمي حاييـ 
(، حيث قاؿ: لو وجدت في إسرائيؿ في تمؾ األياـ "يشيفاه" صييونية عصرية أخرى Hayim Bar بار ) 

-مف ناحية دينية وسياسية وأقرب إلى نموذج الػييشيفاه الجامعية الييودية -ىراب مف مركاز -أقؿ تطرفًا 
 .2لكاف تاريخ الصييونية الدينية مختمفاً  -غير المتطرفو

في سياؽ متصؿ أكد أيضًا الباحث والكاتب المتخصص في شؤوف المجتمع الديني والحركات واألحزاب 
 -دينية إلى دينية -(، أف عممية التحوؿ مف صييونيةYaeer Shelg الدينية في إسرائيؿ، يائير شيمغ ) 

صييونية، أصبحت بمرور الوقت )في الثمانينيات والتسعينيات( حادة أكثر، حينما سعت الزعامة الدينية 
لحركة غوش إيمونيـ، وقسـ كبير مف زعامتيا السياسية، إلى الحسـ في مسائؿ سياسية وأمنية بحتة بوسائؿ 

مثمما حدث في االتفاقيات السياسية التي تضمنت االنسحاب مف مناطؽ احتمت في العاـ اإلفتاء الديني، 
ـ، بداية مف اتفاقية االنسحاب مف سيناء والحقًا في مسألة شرعية حكومة رابيف واتفاقيات أوسمو التي 1967

ي صفوؼ وقعتيا مع منظمة التحرير الفمسطينية، وىو ما أدى إلى ظيور خبلفات وبوادر تصدع حادة ف
 .3الديني عموماً  -التيار القومي

غير أف شيمغ يعيد ظيور ىذا االنقساـ وما يصفو بداية أفوؿ المدرسة المركزانية إلى الفترة التي أعقبت 
مباشرة رحيؿ رئيس معيد مركاز ىراب وزعيـ تيار الثورة التوراتية في الصييونية الدينية، الحاخاـ تسفي 

عامًا (، إذ نشب في اليشيفاه صراع خبلفة، تطور الحقًا إلى صراع  91ـ عف 1982كوؾ ) توفي عاـ 
فكري امتد حتى أواسط التسعينيات بيف تياريف، وكانت الغمبة في النياية لتيار الحاخاـ أبراىاـ شابيرا 

 -أصبح الحقًا الحاخاـ ) اإلشكنازي ( األكبر إلسرائيؿ والمرجع الديني األعمى لحزب المفداؿ -الكوكزمي
خبلء وا لذي اشتير بمعارضتو الشديدة وفتاويو الدينية المناوئة التفاقيات أوسمو وما تبعيا مف انسحابات وا 

( الذي تبنى توجيا أقؿ تطرفًا عمى ىذا  Zvi Tao لمستوطنات فيما مثؿ التيار الثاني تسفي طاو )
 .4الصعيد

الدينية أخذت تشيد منذ ذلؾ الوقت  -يقوؿ شيمغ: إف ىيمنة نظرية مركاز ىراب في أوساط الصييونية 
نما لظيور عوامؿ ميمة  عممية انحسار وأفوؿ متواصمة لـ يكف العامؿ الوحيد فييا الصراعات الداخمية، وا 
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وسمو، لمفيوـ الخبلص عمى أخرى أبرزىا الضربة التي وجيتيا اتفاقيات كامب ديفيد أواًل، ثـ اتفاقيات أ
نما يمكف ليا أف تسير قدمًا  طريقة الحاخاـ كوؾ، والذي رأى أف عممية الخبلص ليست ضرورية وحسب وا 
خبلء لمستوطنات بأكمميا، إضافة  فقط، ال أف تشيد تراجعًا وانسحابات ) مف مناطؽ في أرض إسرائيؿ ( وا 

طرأ عمى األجندة الداخمية لمصييونية الدينية نتيجة إلى عامؿ رئيس آخر، يتمثؿ في التغيير الحاد الذي 
وعمى الرغـ مف ذلؾ يقر شيمغ، وىذا ما يؤكده  1.لمتغيرات التي طرأت عمى المجتمع اإلسرائيمي برمتو

باحثوف كثيروف، أف تأثير القيـ واألفكار والقواعد التي أسست ليا وأرستيا مدرسة مركاز ىراب وفروعيا، ما 
الدينية، وأف ىذا التأثير ما انفؾ يترؾ  -ؼ النخبة الحاخامية والتربوية لتيار الصييونيةزاؿ جميًا في صفو 

 .2بصماتو وظبللو عمى الخطاب العاـ السائد في ىذا المعسكر

نشرت مجمة قضايا إسرائيمية، والتي تصدر عف مركز مدار لمدراسات االسرائيمية، نتيجة مفادىا : أف 
يف الخصوصية التقميدية  وبيف الفعالية السياسية  عمى طريقة مركاز ىراب الجميور المتديف صار يدمج ب

وبناًء عمى ذلؾ أدى تفعيؿ الميوؿ الخصوصية والتقميد إلى تطور مواقؼ سياسية راديكالية  في العبلقات 
مع العرب ) الفسطينيوف خاصة ( وبقية الشعوب، تأثرت ىذه التطورات مف نمو وتوسع جياز اليشيفوت 

مية الذي ساىـ في تعزيز تأثير مركاز ىراؼ في المعسكر الصييوني الديني، وكانت ىذه  التطورات القو 
متبلزمة مع أحداث تاريخية عززت تأثير المزج بيف الخصوصية  التقميدية وبيف النشاط السياسي في 

ليبت  حماس  ، فالحرب بالذات أ 73، حرب أكتوبر67الجميور المتديف في إسرائيؿ وىي: الكارثة، حرب 
الخبلص المسياني  في الجميور المتديف الذي ترجـ لمغة أيدلوجية  وعممية بواسطة حركة غوش إيمونيـ 
وعمى رأسيا طبلب يشيفاة مركاز ىراب ) ىذا إلى جانب  تطورات اجتماعية وثقافية مثؿ انطفاء وىج 

حروب، تأثير عميؽ عمى نظرة طبلب األيدلوجية الصييونية العممانية (، كما كاف ليذه األحداث، خاصة ال
اليشيفوت القومية إلى النخب السياسية  الحاكمة: فقد شكمت حركتيـ تمردًا عّد أوؿ رفض مف نوعو لييمنة 
الصييونية العممانية، فحسب تفسيرىـ لنظرة الراب كوؾ ىناؾ خطة  ربانية  في اطارىا  وصؿ العممانيوف  

ذا  لـ يفعموا ذلؾ  فانيـ قد يشوشوف  العممية نياية دورىـ في بناء إسرائيؿ، وأف ع مييـ إخبلء مكانيـ، وا 
ـ (: فاألولى تؤشر إلى بداية 1973وحرب  ـ 1967الخبلصية التي ليا مؤشرات واضحة ) حرب 

 . 3الخبلص والثانية شكمت إنارة إلصبلح الشذوذ "السياسي" عف الخط الذي يؤدي إلى الخبلص

لتربوي، يرجح الباحث أف يكوف سموؾ جميورىا، يتجو نحو تمويو الفرؽ بيف بعد سبر غور واقع اليشيفوت ا
المواقؼ االجتماعية والمواقؼ السياسية وخمؽ قطب ثقافي يميني يضـ جماعات دينية وعممانية متطرفة  
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ظر ، والتمسؾ بوجية ن1مقابؿ ثقافة العممانييف في إسرائيؿ، بسبب تغمغؿ الخطاب العقائدي لمثقافة اليشوفية 
شمولية  تتميز بالتطرؼ وعدـ االستعداد لممرونة والحموؿ الوسط، كذلؾ الزاـ الحقؿ "الديني التربوي" لمتركيز 
      عمى تأىيؿ قيادة روحانية تحد مف الوصوؿ إلى حموؿ جوىرية  حاؿ تطورت العبلقة مع الفمسطينييف

سياسية واالستيطانية بيف طبلب اليشيفوت وتقديس السيادة السياسية الييودية سيشكؿ دافعًا  لمفعالية ال
 .2القومية

وىذا يعني أف الفرصة ما زالت مييأة  لنيوض التطرؼ السياسي النشط الذي يمكف  أف يأتي بنتائج 
 متطرفة.

ال تزاؿ مدرسة مركاز ىراب تمثؿ المعقؿ المركزي لممجموعات اليمينية األشد تطرفًا في المجتمع 
مكانتيا الميمة في الحياة والدولة اإلسرائيمية اعتاد رؤساء الدولة ووزراؤىا عمى  اإلسرائيمي، وتأكيدًا عمى

لى اآلف، المشاركة في االحتفاالت التي تقاـ في كؿ عاـ داخؿ مدرسة مركاز ىراب  مدار السنوات وا 
 .3بمناسبة ذكرى قياـ إسرائيؿ

تيدفت مركػػػػاز ىػػػػراب كثيػػػػرًا مػػػػف ـ( والتػػػػي اسػػػػ6/3/2008وأخيػػػػرًا، أثػػػػارت عمميػػػػة المقاومػػػػة الفمسػػػػطينية )
( وزيػر الػدفاع وقتيػا  Ehud Barak التسػاؤالت حػوؿ المكػاف الػذي تػـ اسػتيدافو، فقػد وصػؼ إييػود بػاراؾ )

تمػؾ العمميػة، بأنيػا ضػربة موجيػة إلػى "مكػاف يرمػز إلػى القػوة والمنعػة الييوديػة"، واعتبرىػا أحػد زعمػاء التيػػار 
الدينيػة والمكػاف الػذي ُوِلػد فيػو االحػتبلؿ واالسػتيطاف".  -لصػييونيةالديني القومي "كارثًة كبرى ضربت قمػب ا

إزاء ذلؾ نستنتج بأف معيد "مركاز ىراب" لػيس مؤسسػًة دينيػًة عاديػًة ُترّكػز عمػى مبػادىء االعتقػاد، واإليمػاف 
نما مؤسسة تعمؿ عمى إعداد طبلب وقيادات دينية متطرفة تنشط في القطاع الديني، وفي الجيش، وتتبنى  وا 

ألكبػػر وأقػػدـ المعاىػػد الدينيػػة الصػػييونية   وتخطػػط ألعمػػاؿ إرىابيػػة ضػػد الفمسػػطينييف. وأف اسػػتيداؼ العمميػػة
 .4وأخطرىا في فمسطيف، شكمت صدمة لمجماعات الدينية المتطرفة في إسرائيؿ

قيادة الحاخاـ "تسفي كوؾ" لحركة االسػتيطاف الييػودي فػي منػاطؽ غير أف  أىـ مخرجات مركاز ىراب، 
الضػػفة الغربيػػة، وأصػػبحت حركتػػة "غػػوش إيمػػونيـ"  المكّونػػة مػػف مؤيديػػو، كتطبيػػؽ سياسػػي لتعميمػػات المعيػػد 
تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافس الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييونية العممانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت، كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنرى.
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 الفصل الثالث
 االستيطانية ةالممارسالتيار الديني القومي و 

 اً"يمونيـم نموذجإحركـة غوش "
 
 
 

في سبيل االستيطان، يجب أن تكون الحياة قاسية، بل مستحيمة 
 عمى الفمسطينيين، عمى أمل أن ييجروا البالد.

رض أعمى إسرائيل ان تستمر في معاركيا التوراتية الستيطان 
نحارب ، إسرائيل من خالل منيج اإليمان الديني والقوة العسكرية

جل احتالل القمم وكمنا أمل ان تحتل الطواقي المنسوجة أمن 
 .قمة كل ييودي 

 "غوش ايمونيـم"
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 توطئة

قومية ييودية متطرفة، لـ ترتبط بالعمؿ البرلماني في  -( حركة دينية 1غوش إيمونيـ أو) كتمة اإليماف
، عممت بنشاط واسع في الفترة الواقعة 2إسرائيؿ، فيي حركة سياسية غير حزبية قامت عمى طروحات دينية

ـ (، وىي التي شكمت النشاط االستيطاني الييودي في الضفة الغربية وقطاع 1988-1974بيف عامي ) 
ت في األصؿ تيارًا استيطانيًا داخؿ حزب المفداؿ. يعد الحاخاـ تسفي كوؾ األب الفكري . وكان3غزة

زعيميا العممي، كما  4( Moshe Levingerوالروحي ليذه المنظمة، في حيف يعد الحاخاـ موشيو ليفنغر ) 
 .5تعد المدرسة الدينية "مركاز ىراب" في القدس المشتؿ الذي نبتت فيو أفكارىا

تعد حركة غوش إيمونيـ واحدة مف الحركات السياسية التي أثرت في صنع القرار  الوظيفي،حوؿ دورىا 
السياسي في إسرائيؿ عمى المستوييف الحكومي والشعبي، فقد استطاعت بسط نفوذىا، وفرض مواقفيا عمى 

رض العربية الخريطة السياسية، وتطبيؽ النيج االستيطاني الذي تتميز بو السياسة اإلسرائيمية، فغدت األ
. وال يعني ىذا أف غوش إيمونيـ ىي وحدىا التي تمثؿ 6محاطة ومغطاة بالمستوطنات التي أقامتيا الحركة

الجانب اليميني المتطرؼ في المجتمع اإلسرائيمي، إال أف أىمية الحركة تنبع مف أنيا نشأت في وقت كاف 
بذلؾ التربة الخصبة لنشر أفكارىا والظيور  فيو المجتمع اإلسرائيمي يعاني مف ىزات سياسية عنيفة، فوجدت

نقاذىا مما سمي بالسياسة اإلنيزامية في أعقاب حرب  بمظير المدافع عف أمف وسبلمة إسرائيؿ وا 
 . 7ـ1973أكتوبر

استفاد التيار الديني الصييوني مف ظروؼ أسيمت في تمكينو مف السيطرة عمى مساحات واسعة مف 
ـ في تضميف البرنامج السياسي لمحكومات 1967مرة منذ العاـ  األراضي الفمسطينية، ونجح ألوؿ

اإلسرائيمية  بندًا يعتبر االستيطاف في المناطؽ المحتمة ميمة وطنية مف الطراز األوؿ، ويتوجب توجيو موارد 
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قد  الدولة لتطويره، وىذا البند أحدث طفرة ىائمة في المشاريع االستيطانية. وبذلؾ يكوف التيار الديني القومي
 . 2، وبما يمنع قياـ دولة فمسطينية1جعؿ مف المستحيؿ أف تتطور اتفاقية ) أوسمو ( إلى تسوية دائمة

سيتـ الحديث في ىذا الفصؿ عف الظروؼ التي نشأت فييا غوش إيمونيـ، وتركيبتيا وأيدولوجيتيا 
استيطانية تميزت بروح وعبلقتيا بمعيد مركاز ىراب، ودور العامؿ الديني في إبراز صفتيا كحركة دينية 

 عمؿ قوية "جدًا" في اطار االستيطاف.

i. أىمية غوش إيمونيم 

برزت أىمية غوش إيمونيـ مف خبلؿ استغبلليا لمعامؿ الديني وطرح أيدولوجيتيا المستوحاة مف التوراة 
لكبرى وتكريس الربط بيف أرض إسرائيؿ والمصادر الدينية، لتنفيذ الوعد اإلليي بإقامة مممكة إسرائيؿ ا

خالصة لشعب اهلل المختار، مما أعطى الحركة مرونة وحرية العمؿ والتحرؾ والممارسة، سيما وأنيا تبمورت 
 .3كحركة فوؽ حزبية مستقمة عممت خارج إطار الكنيست

حركة غوش إيمونيـ وفروعيا وطريقيا في الماضي واتجاىيا في المستقبؿ ظاىرة سياسية تعتبر 
لتمحور فكرتيا ومعتقدىا حوؿ ، 4موبيا نمطًا فريدًا مف نوعو في الحياة اإلسرائيميةمعاصرة، وتعد مادتيا وأس

رض إسرائيؿ كجزء مف إنقاذ األرض مف الغرباء، لذلؾ توسع نشاط أالحؽ في استيطاف كؿ موقع مف 
 .5الحركة ليشمؿ جوانب تعميمية وتربوية وسياسية واستيعاب مياجريف جدد. وكؿ ذلؾ مف منطمؽ استيطاني

يتمثؿ في تشكيؿ لوبي ضاغط عمى  سياسي،بدأت غوش إيمونيـ نشاطاتيا والتي تركزت في محوريف: 
تجسد في العمؿ عمى تثقيب الضفة الغربية  وعممي،الحكومة اإلسرائيمية لمنعيا مف تقديـ تنازالت إقميمية، 

ر الواقع، ومنعيا مف وقطاع غزة بسمسمة كبيرة مف المستوطنات، لوضع الحكومة اإلسرائيمية أماـ األم
التفكير بالتنازؿ عف ىذه المناطؽ. وفي ىذا اإلطار حصمت الحركة عمى تأييد سياسي مف شخصيات 
سياسية وأعضاء كنيست المنتميف إلى األحزاب اليمينية والدينية. وأىـ مف ىذا كمو أنيا حصمت عمى تأييد 

خذ شكؿ الحركة بالتقمص بعد إقامة ـ. أ1977شبو رسمي مف حكومة الميكود بعد صعوده لمحكـ عاـ 
مجمس مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة ) ييشع (، وانتيى وجود الحركة عمميًا في أواخر الثمانينيات 
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بعد أف لعبت دور رافد باألشخاص إلقامة المستوطنات، والعمؿ السياسي مف أجؿ إبقائيا، وتحصيؿ 
 .1رار نشاطياالميزانيات البلزمة والضرورية لوجودىا واستم

نيمت غوش إيمونيـ مف الفكر الديني القومي الصييوني، واعتبرت أف احتبلؿ الضفة الغربية كاف معجزة 
. وصمت نشاطاتيا عصرىا الذىبي 2بأدوات الييودية والصييونية واالستيطاف واألمف والتضحية ،ربانية

 مراحؿ:مرت مسيرتيا بثبلثة و  ،3ـ1987-1974خبلؿ الفترة الممتدة مف عاـ 

 ـ (، تميزت بالمعارضة لمواقع القائـ والتي تحمؿ أبعاد مسيانية.1979-1974المرحمة األولى )  -
 ـ (، المرحمة األساسية، تحالفت فييا الحركة مع اليميف االسرائيمي.1983-1980المرحمة الثانية )  -
حركة تنظيميًا، لكف ـ (، مرحمة االرتباؾ، والتي أدت إلى اختفاء ال1987-1984المرحمة الثالثة )  -

 .4روحيا بقيت قائمة في شرائح كبيرة في أوساط المستوطنيف

( والذي خصص أطروحتو لدرجة الدكتوراه حوؿ غوش  Gideon Oron يقوؿ غدعوف أوروف )
إيمونيـ: "يجب قياس أعماؿ غوش إيمونيـ وفؽ جذورىا التاريخية ونشاطاتيا ونجاحيا االجتماعي، وعمقيا 

بلليا وموقعيا الحالي وشعبيتيا ومستوى تأثيرىا في صنع القرار في إسرائيؿ، وفوؽ كؿ ذلؾ التاريخي واستق
وفؽ قيمتيا في أوساط اإلسرائيمييف، فقد شيدت مستوى تنظيمي خبّلؽ مف حيث الحماسة الجماىيرية ليا 

ة وانتيى بالرجوع وكذلؾ أمنيا الذاتي. ولكف ال يجب أف نقدر موقعيا مف مكانيا التاريخي الذي بدأ بالفكر 
(، لو بالغ األثر في  تأثير الجغرافيا عمى السياسة ألنيا لـ ترجع بؿ انصيرت في بوتقات جيوسياسية )

 .5المناطؽ الفمسطينية المحتمة ومستقبميا، والتي تعيش أوضاعًا متقمبة وغاية في الحساسية"

ii.  )صعود مقولة أرض إسرائيل )المسيانية 

ب النشاط االستيطاني منذ تأسيسيا، مف قبؿ قومييف متطرفيف وعممانييف شكمت حركة غوش إيمونيـ قم
ضافات أخرى لقادة  وبعض المسؤوليف النافذيف، صاغت أفكارىا وأىدافيا ووسائميا بناء عمى رؤية حمولية، وا 
ر الحركة الميدانييف والروحييف والتي يمكف إجماليا في أف السكاف الفمسطينييف ليسوا أكثر مف نزالء غي

قانونييف، ويشكموف تيديدًا لمخبلص، وأف حقوقيـ السياسية والمدنية ال تتوازى مع الشرعية اإلليية، مف 
نما ىي  ناحية، والتأكيد عمى قداسة أرض إسرائيؿ وأف اليوية القومية ليست مجرد واقع ثقافي واجتماعي وا 
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شعب إسرائيؿ طبقًا لتوراة إسرائيؿ" سياسي. وقد عكس الشعار الشعبي لمحركة "أرض إسرائيؿ ل-واقع جغرافي
 .1ىذا الفيـ، بأف اهلل اختيار األرض قبؿ الشعب

إف أرض إسرائيؿ "حسب غوش إيمونيـ" ليست ىي فمسطيف التاريخية بؿ تضـ األردف وسوريا والعراؽ 
ومصر، ويتوجب عمى إسرائيؿ بناء مدف جديدة في كؿ منطقة الشرؽ األوسط. وبيذا فإف رؤية الحركة 

 . 2بريالية بكؿ معنى الكممةام

مف أىـ المبادئ التي قامت عمييا الحركة اعتبار الحرب فترة اختبار ووسيمة ضرورية لتنفيذ إرادة اهلل 
وىي أمر مركزي لمخبلص، يقوؿ الحاخاـ تسفي كوؾ: "نحف مأموروف باالستيبلء عمى األرض واستيطانيا: 

واحد، ونحف سعداء بالسمطة التي أعطيت لنا في كؿ منيا" التوراة، الحرب، االستيطاف، ثبلثة أشياء في 
وبذلؾ اعتبرت غوش إيمونيـ أف الصييونية وأرض إسرائيؿ عناصر مقدسة. كما رأت الحركة أف العنؼ 

 . 3أفضؿ وسيمة لوقؼ قرارات الحكومة في مسألة تفكيؾ المستوطنات

الذي   4ـ (1982-1891الحاخاـ تسفي كوؾ ) منذ انطبلقتيا اعتمدت الحركة مرجعية حاخامية، مثميا 
أعطى األولوية لمركب أرض إسرائيؿ، معتبرًا القومية الييودية أداه مقدسة لتحقيؽ العودة إلى أرض إسرائيؿ 
الكاممة، فتحوؿ مصطمح الخبلص إلى الكممة السياسة المييمنة، إذ أف دولة إسرائيؿ ليست كيانًا سياسيًا 

ـ خطوة جوىرية في استعجاؿ 1967ف الكارثة إلى الخبلص، واعتبار نصرفقط، بؿ مرحمة انتقاؿ م
الخبلص المسياني. مف أجؿ ذلؾ اتخذ تبلميذه مف حركة غوش إيمونيـ االستيطاف كواجب ديني، يقوؿ 
كوؾ:"ىذه األرض لنا، ال يوجد ىنا مناطؽ عربية وأراض غير عربية، بؿ أراضي إسرائيؿ، وىي في كؿ 

تابعة لحكـ إسرائيؿ". وقاؿ في مقاـ أخر: "أقوؿ لكـ بوضوح أف ىنالؾ تحريمًا في التوراة حدودىا التوراتية 
ضد التنازؿ عف بوصة واحدة مف األرض المحررة، نحف ال نحتؿ أرضًا أجنبية، إننا نعود إلى وطننا، أرض 

ثـ، وكذلؾ نقميا لؤلغيار، كما أنو  األجداد". يذكر أف الحاخاـ كوؾ حـر تقسيـ الببلد واعتبرىا خطيئة وا 
صبغ العمميات العسكرية بصبغة دينية واعتبرىا قرار السياسة اإللوىية التي التقدر عمييا أية سياسية 

 .5أرضية

يعتبر جدعوف أوروف أنو منذ البداية لـ يكف الصراع داخؿ الكوكـز عمى الوصوؿ إلى رؤوس الجباؿ  
اء باليدؼ الرامي إلى استيطاف األرض وتبلليا بؿ الوصوؿ إلى الرؤوس الشخصية، ولـ يكف ىناؾ اكتف
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نما تـ الترويج إلى مبدأ أف الييودية الدينية يجب أف تتحوؿ إلى كوكزمية وبعد ذلؾ قمب جميع اإلسرائمييف  وا 
، ذلؾ ألف سبلمة األرض والببلد تكمف في سياسة احتبلؿ القموب "قمب األرض والجباؿ  إلى تيار الكوكـز

جديدة عممت عمييا غوش إيمونيـ بعد فشؿ الحركة في منع عممية اإلخبلء مف  واألجياؿ" وىي سياسة
(، إحدى مستوطنات سيناء. فقد عمموا عمى نشر فكرىـ وتعاليميـ الثقافية وأضافوا إلييا Yamit ياميت ) 

االستيطاف الشخصي الصييوني المتطرؼ المرتيط بالديف الصرؼ في محاولة ألف ال يكوف عممية إخبلء 
 .1قبمي، لمستوطنات، وىذا بحد ذاتو يعني أف القائميف عمى اإلخبلء سيحاربوف الييودية نفسيامست

إف جذور فكرة غوش إيمونيـ موجودة في التفسير الميتافيزيقي لما ورد في الكتب المقدسة وفي أفكار 
غوش ـ، فحركة 1967بداية الخبلص التي ترعرعت في الصييونية الدينية ووصمت ذروتيا في حرب 

إيمونيـ لـ تنشأ خبلؿ فترة الحرب ىذه، ولكف مبادئ الخبلص المسياني قد نضجت فييا، والفكرة السياسية 
لدولة إسرائيؿ الكبرى قد تبمورت، وعدد الشباف مف ذوي القبعات المنسوجة قد ازداد. لقد تمت بمورة ظاىرة 

تمتع بالدعـ المالي القوي مف حزب القبعات المنسوجة كتيار اجتماعي بخطوات ثابتة وواثقة، وكانت ت
المفداؿ، وعندما تبمورت لدى زعمائيا فكرة إقامة دولة إسرائيؿ الكبرى كانت الضفة الغربية تحت السيطرة 
وكاف الجدؿ حوؿ المناطؽ المحررة عمى أشده ما بيف معارض ومؤيد لممبررات الدينية وبيف دواعي األمف 

 .2وتراث اآلباء

ـ، بالقضايا الدينية باألساس، وبحدوث 1967قت منو غوش إيمونيـ ( حتى العاـ اىتـ المفداؿ ) انطم
ـ، صارت قيادة المفداؿ لمصييونية الدينية قد اعتراىا القدـ، ولـ تستطيع 1977االنقبلب السياسي عاـ

ـ 1974التواصؿ مع الجيؿ الجديد المبيور باالنتصار. إلى أف جاءت مشاركة المفداؿ في حكومة رابيف عاـ
. 3والتي حممت مشاريع تسوية مع دوؿ عربية، والتي كانت صادمة لمجيؿ الجديد المنبير بفكرة الخبلص

بحث أوائؿ أصحاب القبعات المنسوجة عف المكاف الذي يتمكنوا فيو مف مواصمة دراستيـ العميا لذلؾ كمو 
، ىي المكاف الذي يناسب خمفيتيـ ال فنشأت  ،ثقافية والسياسيةوكانت مدرسة مركاز ىراب، معقؿ الكوكـز

ـ 1967كذلؾ قادت نتائج نصر  .4عبلقة فريدة مف نوعيا تجاه الشبيبة الدينية الوطنية، ومركاز ىراب
إلى تبني موقفًا جريئًا  -الذي تحولت فتاواه الدينية إلى أوامر بالنسبة لغوش إيمونيـ -الراب تسفي كوؾ

،  فبدأ بالتشديد عمى قضية حؽ الييود عمى األرض لتصبح خطابًا مركزيًا، بمعنى أنيا قضية باتت 5وجديداً 
قبؿ  -ممحة في التيار الديني القومي، بشكؿ أكبر مف قضية شعب أو توراة إسرائيؿ، فقد ساد االعتقاد
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شوه الكوف، وعندما أف ىناؾ غياب ألجزاء مف الوطف عف سيطرة الييودية، وىذا الغياب ي -اندالع الحرب
انتصرت إسرائيؿ واحتمت األراضي الفمسطينية، تـ التعامؿ مع توقعات تسفي كوؾ بانتصار الجيش 
اإلسرائيمي عمى انو نبوءة ربانية، فزادت اليالة الدينية حولو، إذ أف فكره الميتافيزيقي بات وكانو يمشي عمى 

 .1األرض

بداية  67تباعيا بسبلح جديد لفيـ الواقع: فإذا كانت حربوبذلؾ زودت اإليديولوجيا الدينية الغيبية أ
ـ بالنسبة إلى خريجي مدرسة مركاز ىراب تعّبر عف آالـ المخاض 1973الخبلص المرتقب، فإف حرب 

التي تسبؽ قدوـ المسيا، وأف كؿ شيء يجد مكانو الطبيعي في اإليديولوجيا المتكاممة. وقدوـ الماشيح يعني 
واحدًا: إقامػة ممكػوت إسرائيػؿ، لذلؾ، صار ىـّ غوش إيمونيـ األوؿ ىو موضوع األرض  بالنسبة إلييـ أمراً 

، وىذا ما حمؿ الحاخاـ تسفي كوؾ 2وأف تتحوؿ الشريعة الدينية إلى أيدولوجيا تبريرية ألغراض االحتفاظ بيا
موقفا متشددًا  -ـ1973بعد ىزيمة  -عندما ظيرت بوادر الصراع بيف حركة غوش إيمونيـ وحكومة إسرائيؿ

مف اتخاذ قرار بالتنازؿ عف األراضي التي احتمت، واعدًا باجتثاث  3ضد الحكومة اإلسرائيمية، محذرًا إياىا
 .4جذور العممانية وجذور الضعؼ

iii. تأسيس غوش إيمونيم 

  ـ، اتفؽ فيو عمى تنظيـ حركة غوش إيمونيـ داخؿ المفداؿ  1/3/1974في اجتماع تأسيسي عقد في 
 (Mifdal )5 ) ثـ بعد فترة قصيرة 6عمى شكؿ تمرد داخػمي، ) بسبب انضمامو لحكومة رابيف االئتبلفية ،

مف وجودىـ داخؿ المفداؿ أعمف أفرادىا أف حركتيـ ستعمؿ كحركة مستقمة، وقد اعترؼ رسميًا فيما بعد 

                                                           
 28المستوطنون من اليامش إلى المركز مصطفى، ميند،  1
 palestine-info.com). (http://www دوامة الدين والدولة في إسرائيلبشارة، عزمي،  2
ـ،إلى وزير الدفاع في حكومة رابيف وقتئذ )شمعوف بيرس(، جاء فييا: أف أية تنازالت 1974بعث الحاخاـ كوؾ برسالة عاـ  3

 21 المستوطنون من اليامش إلى المركزيند، جغرافية، ممغية وباطمو،لـ تكف ولف تكوف في ييودا والسامرة، مصطفى، م
 24المرجع السابؽ  4
ـ مف المتدينيف الذيف يعرفوف أنفسيـ بأنيـ وطنيوف، مف المبادئ التي 1956: حزب سياسي صييوني تشكؿ عاـ المفدال 5

نادى بيا:  بناء دولة إسرائيؿ وتقوية وجودىا، وتعميؽ اإلخبلص واالنتماء ليا، مف منطمؽ االلتصاؽ بالشريعة الييودية 
تبنى المفداؿ مواقؼ يمينية متشددة، ونادى بتعزيز االستيطاف في والتي يجب اف تؤثر عمى شكؿ قوانيف الدولة، سياسيًا 

ـ، ويؤمف بأرض إسرائيؿ الكاممة، ويعارض إقامة دولة فمسطينية مستقمة، وشجع المفداؿ المنتميف 67أألراضي المحتمة عاـ 
معجم نصور، جوني، إليو إلى االنضماـ لمجيش، خاصة التجند في الوحدات المقاتمة، ويرى في ذلؾ فريضة أخبلقية، م

 206 األعالم والمصطمحات الصييونية واإلسرائيمية
دوامة حكومة فصؿ القوات مع مصر وسوريا، والتي استعدت لمحموؿ الوسط في قضية األراضي المحتمة، بشارة، عزمي،  6

 palestine-info.com). (http://www الدين والدولة في إسرائيل
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التمويؿ عبر بيذه الحركة مف قبؿ االتحاد الصييوني العالمي كحركة استيطانية تتمقى حصة ضخمة مف 
 . 1المنظمة الصييونية العالمية، ومف جيات أخرى عف طريؽ الوزارات اإلسرائيمية

 2مف خبلؿ مؤتمر خريجػي مدرسة مركاز ىراب ) قبيؿ تأسيس غوش ايمونيـ (، أثيرت فيو تساؤالت
الشريعة  كانت ُتطػرح يوميػًا فػي الشارع اإلسرائيمي، لكنيا صيغت صياغة دينية، وُطرحت لمحسـ بموجب

. وأعقب ذلؾ المؤتمر اجتماع 3الييودية، ال بموجب موازيف القوى والمصالح السياسية وغيرىا مف االعتبارات
" وبعض مف تبلمذة الحاخاـ تسفي كوؾ في كفار عتصيوف، وأرسوا أسس ىذه 4شخص 200"شارؾ فيو 

ا اشتراكًا حاسمًا وفعااًل حاخامات ( والتي سبؽ قياميا أبحاث داخمية اشترؾ فيي 3المنظمة الدينية ) ممحؽ 
 . 5مركاز ىراب

، درسوا في مدارس دينية تابعة لممفداؿ، ىذا الشباب المتديف 6جّؿ ىؤالء المؤسسيف مف مواليد إسرائيؿ
المنخرط في مركز ىراؼ، وفؽ بيف الخدمة العسكرية والدراسة الدينية بنظاـ يشيفوت ىيسدير الذي يربط 

( أحد زعماء الحركة، عف  Yoel Bin Nun. يقوؿ يوئيؿ بف نوف ) 7ر القوميالفكرة اإلليية بالشعو 
مباشرة، بواسطة  ـ1973تأسيسيا:" لقد بدأ النشاط في خدمة الدفاع عف كامؿ تراب الوطف واستيطانو بعد 

العديد مف النشطاء الذيف قدموا مف عدة مستوطنات، كاف يجمعيـ حزب المفداؿ، وقرروا تحويؿ الحزب إلى 
قامة إطار جديد، غوش ح زب مقاتؿ، إال أف فشميـ في زعامة الحزب دفع بيـ الختيار طريؽ ثاٍف وا 

 . 8إيمونيـ

                                                           
 21- 20دولة رفاه المستوطنين شحادة، امطانس، وآخروف،  1

ىؿ ُيسمح، وفؽ تعاليـ التوراة، بالتخمي عف مناطؽ محررة مف أرض إسرائيؿ؟ وىؿ ُيسمح بالتخمي عف  التساؤالت ىي:2 
مناطؽ محتمة خوفًا مف استيعاب عدد كبير مف العرب داخػؿ حدود دولة  إسرائيؿ؟ وىؿ يجب أف يرغمنا الضغط الدولي 

  دوامة الدين والدولة في إسرائيلراضي المحتمة، بشارة، عزمي، عمى االنسحاب مف اال
  palestine-info.com). (http://www 
 المرجع السابؽ3 
 21 حركة غوش إيمونيم بين النظرية والتطبيق أبو غزالة، محمود، وآخروف، 4
 21المرجع السابؽ  5
بار "بالعربية"، فيي شائكة مف  6 أطمؽ عمى ىؤالء اسـ )الصابرا( وىـ الييود المولوديف في فمسطيف لمشبو بينيـ وبيف نبتة الصُّ

 ahewar.org). (http://www حركة غوش ايمونيم الخارج وذات فاكية مفيدة مف الداخؿ، ، شحادة، حسيب، 
 المرجع السابؽ 7
  21 كة غوش إيمونيم بين النظرية والتطبيقحر  أبو غزالة، محمود، وآخروف، 8
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، وىو مف 1( Hanan Boratمف أىـ شخصيات تأسيس غوش إيمونيـ الميدانييف: حناف بورات ) 
اعتبر أف العناصر الطبلئعية التي طالبت ببناء مستوطنة غوش عتسيوف، كذلؾ موشيو ليفنغر، الذي 

 .2السبلـ يأتي فقط بواسطة قوة إسرائيؿ واالستيطاف

ـ بقميؿ، مف أجؿ 1973تجدر اإلشارة الى أف نشاط أعضاء حركة غوش إيمونيـ قد بدأ بعد حرب 
تنظيـ الحركة تنظيما فاعبًل، ألف التنسيؽ كاف قائما مف قبؿ، وعمى كؿ المستويات، غير أف الصعوبات 

نظيـ كانت مرتبطة باألمور السياسية العامة في الببلد والتي اتسمت "بالروح التي حالت دوف إقامة الت
الساكنة" والبلمباالة، بسبب الشعور باألمف والثقة بالنفس، وانعداـ الشعور بالخطر الخارجي والداخمي، سيما 

ياز ـ، كذلؾ أحدثت ىزيمة حرب الغفراف خمبًل في الج1967وأف إسرائيؿ قد خرجت منتصرة في العاـ 
. فقد 3اإلسرائيمي، كاف ليا دور كبير في خمؽ اتجاه نحو العمؿ والتنظيـ لمدفاع عف مكتسبات حرب حزيراف

ىذه الحالة، تحواًل عميقًا في الفكر الديني الييودي، مف خبلؿ أفكار مسيانية، مزجت بيف الصييونية ت شكم
و كبًل ال يتجزأ. ومف خبلؿ عدـ وضوح وليًا، رأت في األرض والشعب واإللموالشريعة الييودية مزجًا ح

الرؤية أماـ حزب العمؿ ما بيف استمرار االحتبلؿ أو البدء في عممية سبلـ حقيقية، نشأ ىناؾ ما يشبو 
االتفاؽ الضمني بيف حزب العمؿ وبيف الحركات االستيطانية الدينية أف تمؤل الفراغ الفكري والسياسي 

والتي توقفت تمامًا عف اإلجابة عف األسئمة التي بدأت تطرح داخؿ لؤليدولوجيا االشتراكية الصييونية، 
 .4المجتمع اإلسرائيمي

وعميو تعتبر غوش إيمونيـ نياية جمود حضاري واجتماعي كبير نشأت بيدوء خبلؿ سنوات كثيرة  
المجتمع وعندما نشأت األوضاع التاريخية الخاصة برز فجأة رأسيا المتطرؼ، برؤيا مسيانية، ىبطت عمى 

اإلسرائيمي المصعوؽ، بعد حرب الغفراف. ويمكف القوؿ أنيا ترجمت الخطاب الصييوني "اليرتسمي" مف 
 طموح عمماني لخمؽ دولة ذات سيادة لمييود إلى استعادة رؤيوية لكؿ أرض إسرائيؿ.

 

 

 

                                                           
ـ 1967كاف عضوًا في المفداؿ، مف دعاة )أرض إسرائيؿ الكاممة( ومف أشد معارضي االنسحاب مف األراضي المحتمة  1
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iv.  تنظيم الحركة 

المؤمنيف"، واالسـ ليس لو ارتباط تبع إعبلف االنفصاؿ عف المفداؿ، اختيار اسـ غوش إيمونيـ "كتمة 
بالديف حيث أنو ال يوجد ىناؾ ييوديًا خاليًا مف اإليماف، وليذا فاف ) إيمونيـ ( صالح لكؿ ييودي مؤمف 

. فقد حدد زعماء حركة غوش 1بالوطف وبالشعب وبالتقاليد وبالديانة، وليذا ضمت الحركة الكثير مف الييود
بؿ ىي حركة مستقمة فوؽ حزبية، تربطيا عبلقات مع األحزاب التي تساند ، 2إيمونيـ أف الحركة ليست حزباً 

االستيطاف في المناطؽ المحتمة، ولـ تعتمد بطاقات حزبية ألعضائيا، ولـ يطمب مف األعضاء القياـ 
بأعماؿ فوؽ طاقتيـ التنظيمية، وكاف ليذه القرارات ايجابية كبيرة حيث لـ تكف ىناؾ إمكانية لمعرفة أعضاء 

حركة ) تحقؽ جانب السرية (، باستثناء عدد مف النشيطيف الكبار، كما ضمت عناصر متطرفة وعناصر ال
 . 3معتدلة

تنظيميًا اعتمدت غوش إيمونيـ سكرتاريا مف تسعة أعضاء لمواكبة األحداث، ومجمس عاـ يجتمع حسب 
وش إيمونيـ أبرزت دورًا وما يمفت االنتباه أف غ. (4توصيات السكرتاريا انبثؽ عنو خمس لجاف ) ممحؽ 

ىامًا لبلعبلـ في مسيرتيا، فسارت بإسموب إصدار إعبلنات لمصحافة، وتوزيع النشرات المكثفة لشرح 
، مما كاف لو األثر القوي عمى نمو الحركة السريع في فترة قصيرة مف الزمف. 4األىداؼ التي تنوي انجازىا

فساح المجاؿ أماـ الصحفييف عمى صعيد آخر دأبت الحركة عمى تقوية عبلقتيا مع  العديد مف الصحؼ، وا 
لكتابة مقاالت مؤيدة لمحركة، كصحيفة معاريؼ ويديعوت أحرونوت، كذلؾ أولت الحركة اىتمامًا خاصًا 

 . 5بالتمفزيوف، لكوف الكاميرا تستطيع تحويؿ حركة احتجاجية بسيطة إلى عمؿ كبير ومؤثر

( Niquda ائر نشاطات غوش إيمونيـ مجمة نكوداه ) ومف بيف وسائؿ اإلعبلـ اليامة التي غطت س
"النقطة االستيطانية، في إشارة واضحة لوجوب إقامة مستوطنة ييودية عمى كؿ نقطة في أرض إسرائيؿ" 
وتعتبر مجمة نكوداه إحدى المنصات اإلعبلمية الضخمة المعبرة عف صوت المستوطنات دوف أف تكوف 

                                                           
 31 حركة غوش إيمونيم بين النظرية والتطبيق أبو غزالة، محمود، وآخروف، 1
 ahewar.org). (http://wwwحركة غوش ايمونيم شحادة، حسيب،  2
 141 المستوطنون الصياينة في الضفة الغربية/ االعتداء عمى االرض واإلنساندوعر، غساف،  3
وتبرز الخريطة  (، غوش ايمونيم تعرض عميك الحقائق وعميك استخالص النتائج )مثبل توزع الحركة خريطة تحت عنواف  4

، باإلضافة إلى الخطورة 67د مقارنة بيف مساحة مجموع الدوؿ العربية المحيطة بإسرائيؿ مقابؿ مساحة إسرائيؿ في حدو 
حركة غوش إيمونيم بين  البالغة التي ستمحؽ بإسرائيؿ، كحؿ لمنزاع العربي اإلسرائيمي، أبو غزالة، محمود، وآخروف،

 38 النظرية والتطبيق
 39 -38المرجع السابؽ  5
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، وقد ارتبطت بييئة تنظيمية عرفت باسـ 1ا في مستوطنة عوفرا (تابعة لحزب معيف ) يقع مقر تحريرى
 .2رابطة اإلسكاف واالستيعاب في ييودا والسامرة، عممت عمى اصدار "نكوداه" ممتمئة بالتحريض العنصري

عممت حركة غوش إيمونيـ عمى إضفاء الصبغة القانونية عمى كؿ مستعمرة قامت بتأسيسيا، وذلؾ 
ظيمات كتنظيـ قانوني ) أجوداه ( وكتابة دستور ليا، يكوف بمثابة اتفاقية داخمية تمـز بتسجيميا في سجؿ التن

جميع أعضاء المستوطنة وتحدد الحقوؽ والواجبات لؤلفراد فييا، أما الصبلحيات الممنوحة لجمعية 
كذلؾ  المستوطنة، فتتمثؿ في شراء األراضي، والعمؿ عمى تقسيميا بيف المستوطنيف، والتخطيط لمخدمات،

العمؿ عمى جمع اإلمكانيات المادية البلزمة لمتطوير، إضافة إلى إقامة مصانع جديدة تتبع المستوطنة 
ويشكؿ  االجتماع العام:. بقي أف نذكر أف لكؿ مستوطنة مؤسسات تتمثؿ في: 3لزيادة دخوؿ المستوطنيف

ميمتيا مراقبة مختمؼ األعماؿ في  بة:ولجنة المراق وىو السمطة التنفيذية، والمجمس اإلداري:السمطة العميا، 
المستوطنة. وفيما يتعمؽ بسياسة المستوطنات التي أقامتيا غوش إيمونيـ، فقد تمثمت باالستيعاب لكؿ 

 .4ييودي يود االستيطاف، وتوفير العمؿ داخؿ المستوطنة أو خارجيا لكؿ مستوطف

وميوف الراديكاليوف،  وىـ متدينوف تشكمت  قوة حركة غوش إيمونيـ عامة مف تياريف  رئيسييف:  الق
نما عمى االعتبارات األمنية.  ولكنيـ ال يقيموف الفرائض الدينية وال يؤسسوف مواقفيـ عمى الديف وا 
واألصوليوف الراديكاليوف، وىـ أصحاب فكرة شمولية تحوي  القيـ والرموز القومية ويتبنوف مواقؼ سياسية 

منظومة شاممة  مف العقائد وانماط الحياة وىي منظومة مستمدة  مف  متطرفة يعتبرونيا  جزءًا اساسيًا  مف
 . 5الشريعة والتقاليد  الدينية وموجية بواسطتيا ) فكر اليشيفاه (

حوؿ ذلؾ، يقوؿ غدعوف أوروف، أف العممانييف انتقموا إلى صفوؼ غوش إيمونيـ، وىي سياسة قاموا بيا 
الدينية وعممية االستيطاف.أدت ىذه السياسة إلى انضماـ بيدؼ توفير السكف ليـ، ولتشجيع الصييوينة 

أشخاص روحانييف ليعمموا في الحركة ولكنيـ ال يعتبروا مؤمنييف، وانضـ كذلؾ إلى الحركة ييود شرقيوف 
وتقميديوف واصبلحيوف، جمعتـ الحركة بيدؼ التعايش، لكنيـ كانوا عمى خبلؼ فكري كبير مع الكوكـز 

جتماعي واالقتصادي. ورغـ أف الحركة رفعت مكانة الصييونية الدينية إال أنيا لـ جمعيـ فقط اإلطار اال
 . 6تستطيع ايجاد روابط قوة مع بقية الشعب اإلسرائيمي
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v. العالقة مع السمطة الحاكمة 

أدارت غوش إيمونيـ صراعًا عنيدًا مع حكومات إسرائيؿ  ضد االنسحاب مف أراٍض، وفؽ  االتفاقات  
ت صراعًا موازيًا مف أجؿ إقامة المستوطنات في األراضي المحتمة، معتبرة  أي قانوف أو السياسية، وأدار 

قرار حكومي يتعارض مع مبدأ أرض إسرائيؿ الكاممة، تحت السيادة الييودية، غير شرعي. ىذا الموقؼ 
الحاكمة في . فقد حددت غوش إيمونيـ عبلقتيا مع السمطة 1أنتجتو يشيفاة مركاز ىراب وأعطتو معنى دينياً 

إسرائيؿ عمى أساس تحقيؽ المصمحة القومية المشتركة، وتبني السياسات االستيطانية، ورأت أف أي تقصير 
مف قبؿ السمطة الحاكمة في تحقيؽ األىداؼ الصييونية يعتبر خيانة قومية، لدرجة أف الحركة ىددت 

أف ىناؾ إمكانية كبيرة لحدوث الحكومات إذا ما حاولت إخبلء المستوطنات باستخداـ السبلح ضدىا، و 
 .2حرب أىمية إذا ما حاولت إخبلء مستوطني المناطؽ المحتمة

نما  حسب غوش إيمونيـ إف االنسحاب مف المناطؽ الفمسطينية ليس خطًأ سياسيًا أمنيًا فحسب، وا 
لعمؿ اضاعة لمطريؽ ) التيو ( لجميع اإلسرائمييف والييود، وعميو قررت الحركة الرجوع إلى الروح وا

الصييوني وارجاع الديف الصييوني الييودي إلى السمطة، وذلؾ مف خبلؿ الدعوة إلى دراسة تعاليـ التوراة 
والعمؿ عمى تطبيؽ اسفارىا خاصة سفر ) األنبياء (، والذي تعتقد الحركة أنو يحافظ عمى وحدة الببلد. إف 

دسة ويفقد التوراة يفقد ييوديتو، حسب عمؽ الديف الييودي يوجد في األرض نفسيا، ومف يفقد االرض المق
 . 3عقيدة غوش إيمونيـ

باستعراض عبلقة غوش إيمونيـ والحكومات، نممس أف ىناؾ مرحمتيف: العبلقة مع حكومة العمؿ مف 
ـ، والتي أتاحت لمحركة حرية التحرؾ والمناورة واالنطبلؽ لتحقيؽ أىدافيا االستيطانية، وىو 1974-1977

رساء قواعدىا، ومارست االستيطاف دوف أية معارضة، ناىيؾ عف اطبلؽ يدىا في ما جعميا تنجح في إ
. فقد رأت حكومة العمؿ في غوش ايمونيـ متنفسًا لمجميور الغاضب، في حيف رأت الميكود 4عيود الميكود

 . 5فييـ مكسبًا سياسياً 

سيًا مف الميكود، فيو اعتبرت غوش إيمونيـ أف قواعدىا ازدىرت في عيد المعراخ األكثر ايجابية سيا
أكثر حنكة عمى الساحة الدولية مف الميكود ) المعراخ يتكمـ قميبل ويكثر مف البناء والعمؿ ( غير أف الحركة 
رأت في حكومات الميكود فرصة سانحة لتمرير خططيا االستيطانية، ألف الميكود دائـ التأكيد عمى وجوب 
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الحؽ الييودي في أرضي إسرائيؿ ال يتزعزع  وأف أي برنامج تحقيؽ أىداؼ الصييونية بتكثيؼ اليجرة، وأف 
ينص عمى التنازؿ عف الضفة الغربية أو أرض إسرائيؿ يعد انتياكًا صارخًا لحؽ الشعب اإلسرائيمي. لقد 

ـ، وتوليو السمطة، فرصة ذىبية لغوش إيمونيـ لتحقيؽ 1977كاف في وصوؿ الميكود إلى الحكـ في العاـ 
نية في األراضي المحتمة، حيث كانت أولى بوادر الدعـ ليا مف الحكومة إضفاء صفة أطماعيا االستيطا

 . 1الشرعية عمى مستوطنات "غير رسمية" أقامتيا الحركة في ظؿ حكومات المعراخ

لـ تيتـ الحركة بصيغة محددة لطبيعة عبلقتيا بديمقراطية الدولة وسمطة القانوف، إذ ساد االعتقاد لدييا: 
ائيؿ أقيمت ال لتكوف ديمقراطية لمتباىي بيا، بؿ لتطبؽ المفاىيـ الصييونية االستيطانية. ويرى أف دولة إسر 

زعماء الحركة أيضًا أف وضع حركتيـ "البلحزبي" سيزيد مف ارتباطيا بجميع األحزاب الصييونية، ويتيح ليا 
يـ التوراة فقط، ألف التوراة العمؿ في المجتمع اإلسرائيمي بدوف قيود، يقوؿ الحاخاـ كوؾ: نسير وفؽ تعال

. ورأت غوش إمونيـ أنو إذا كانت قوانيف الدولة، التتفؽ وأوامر اهلل 2أبدية أما الحكومة فيي ظاىرة زائمة
فالواجب يدعو إلى عدـ االنصياع ليا، ألف االستيطاف في المناطؽ المحتمة ىدؼ أسمى، ألنو يجري تنفيذًا 

 .3ميإلرادة اهلل وليس القانوف اإلسرائي

وميما كانت العبلقة بيف غوش إيمونيـ والحكومات االسرائيمية، فإنيا تبقى قائمة عمى المفاىيـ المشتركة 
والتوجو الصييوني االستيطاني. ويمكف القوؿ أف غوش إيمونيـ تدخؿ في إطار السياسة المتطرفة، والتي 

لمسمطة الرسمية واألحزاب الموجودة في  4ةتعني الممارسات السياسية التي ال تسير وفؽ قواعد التعامؿ الثابت
إسرائيؿ. ورغـ وجود طرفًا مف التفاىمات بينيا، فمـ يتغير خطاب الكوكـز رغـ اتفاقيات السبلـ بؿ أصبحوا 
يظيروف وكانيـ الناطقيف باسـ الشعب اإلسرائيمي، ومع األسؼ فإف الحكومات المتوالية كانت وما زالت 

ادة الدعـ المالي ليـ وتزويدىـ باالراضي وتقديـ تسييبلت لمبناء عمييا، ثـ تشتري صمت ) الغوشييف ( بزي
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يصبحوا أوصياء عمى تمؾ األرض، وىذا بحد ذاتو خطير أف تشعر مجموعة ما أنيا امتداد إلى اهلل ووجوده 
 .1عمى األرض، برعاية حكومية رسمية

منيا: تجنيد الصياينة لمحصوؿ عمى وصمت غوش إيمونيـ بحمبلتيا إلى ما وراء البحار لتحقيؽ أىداؼ 
األمواؿ، إذ أنيا ارتبطت مع حركات وىيئات ومؤسسات رسمية خارجية تمقت منيا الدعـ المالي، رأت في 

ة . لذا لـ يكف مف 2نشاطات غوش إيمونيـ عمى أنيا ضرورية وأف الحركة بحد ذاتيا حركة طبلئعي
يعرض عمى الشعب األمريكي عمى شاشات المستغرب رؤية نشاط استيطاني في األراضي المحتمة 

التمفزيوف، بؿ وتتمقى غوش إيمونيـ برقيات تينئة بيذا الشأف. غوش إيمونيـ عمى المستوى الشعبي والرسمي 
 والداخمي والخارجي قد أوجدت ليا قاعدة عريضة عمى الساحة اإلسرائيمية، وبات ليا ثقؿ ال يستياف بو.

vi. الطرح األيدولوجي ومصادره 

( حوؿ األيدولوجيا، فإف أيدولوجيا غوش إيمونيـ  Robert Lee الباحث األمريكي روبرت لي )حسب 
تدخؿ ضمف األيدولوجيا غير القانونية، العتمادىا عمى اقتباسات مف التوراة، فيي لـ تطرح أفكارىا بشكؿ 

راة الثانية بالنسبة لمحركة. مستقؿ، بؿ كاف لفكر الكوكـز األثر الكبير في تكويف مبادئيا الرئيسية واعتبر التو 
كما نجحت غوش إيمونيـ في استغبلؿ الباعث الديني لحمؿ الييود عمى اإليماف بالوعد اإلليي لشعب 

مف التراث الديني  -كغيرىا مف الحركات السمفية -. كما اقتبست غوش إيمونيـ 3إسرائيؿ في أرض الميعاد
كاممة أضيفت إلى حمبة الصراع الفكري، فالديف والفمسفة ما خدـ أىدافيا السياسية، وشكمت فمسفة دينية مت

 . 4والتراث، ىي بالنسبة إلييا إيديولوجيا تقتبس منيا اقتباسًا انتقائيًا، لمتبريرات اإليدولوجية

انطمؽ زعماء غوش إيمونيـ مف مبدأ: األعماؿ بدؿ األقواؿ، فاألعماؿ وحدىا التي تحدد الواقع الجديد 
رددوف قوؿ بف غوريوف:" ليس الميـ ما يقولو الغوييـ ) غير الييود ( ولكف ما يعممو وليذا كانوا دوما ي

الييود"، أي أف مف وراء ىذه الظاىرة تتجسد أيدولوجية صييونية متدينة تستيدؼ ترجمة مطالب دينية 
مى روحانية إلى مطالب سياسية واقعية وحيوية ) تعصب ديني قومي (، لذلؾ كاف تركيز غوش إيمونيـ ع

جمع الشتات وتقوية الدولة لتكوف دولة رادعة. وعميو يمكف تحديد ىدؼ الحركة المركزي في: بث الروح 
 .5والنيوض لدى الييود لتحقيؽ الحمـ الصييوني استنادًا إلى التوراة والتراث الييودي
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لمشعب  أبرزت غوش إيمونيـ دور غير المتدينيف، الياـ والطميعي، في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ اليامة
اإلسرائيمي، مبرزة اىتماميا بالجيش، ودفع طبلبيا لمخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيمي كونو جيش 

. فحسب وجية نظر قادة غوش إمونيـ فإف الخراب الذي حصؿ 1مقدس يمثؿ سمطة شعب اهلل عمى أرضو
لعممانيف عف المتدينيف سياسيًا واجتماعيًا لدولة إسرائيؿ كاف بسبب قصورىا عمى مر السنيف بابتعاد ا

 .2اآلخريف. قاؿ الراؼ كوؾ قبؿ مئة عاـ بوحدة الشعب كمو حتى لو كانوا عممانييف

مف المعتقدات البارزة لدى الحركة، أف المرحمة التاريخية التي يمر بيا الشعب الييودي ىي مرحمة 
دوف رجوع كافة الييود مف  الرجوع الكامؿ إلى أرض فمسطينف وانو لف يكوف ىناؾ مجتمع إسرائيمي متكامؿ

مختمؼ أنحاء الكرة األرضية إلى فمسطيف، وتعتقد الحركة أف ىناؾ عوامؿ تساعد عمى جمع وربط المجتمع 
الييودي بأكممو، كتكثيؼ اليجرة وتوطيف المياجريف، وزيادة الروح الطبلئعية عند الشباب، واالستيطاف 

ؾ سيتفكؾ المجتمع ويعمؿ كؿ فرد فيو وفؽ اجتياداتو والصحو األمني داخؿ إسرائيؿ وخارجيا، وبدوف ذل
عمى ذلؾ، تكوف غوش إمونيـ قد استندت إلى  مصادر إيديولوجية محددة  دوف أف و . 3وتوجياتو الشخصية

 . 4ترغـ مؤيديياعمى تبّنييا، كونيا حركة شعبية غير ممتزمة إال المحافظة عمى أرض إسرائيؿ، وليست حزباً 

تقـو بيا غوش إيمونيـ ىي حرب دينية وليست سياسية، وخير دليؿ عمى ذلؾ ما  داخميًا، الحرب التي
وصفتو أدبيات الحركة بعد اتفاقية كامب ديفيد: "الخطر مف سياسة دولة إسرائيؿ أف تجرنا إلى حرب 
اإلخوة". وعمى الجانب اآلخر نجد عدو لغوش إمونيـ ىي حركة السبلـ اآلف، التي تعتبر صاحبة سياسة 

ص القومي الوطني واالنسحاب مف أراض، مما دفع قيادة غوش إيمونيـ إلى إعادة صياغة طريقة التقم
تعرؼ األعداء،حيث رأتاف الحريديـ وحركة السبلـ يتشابيوف، وانيـ مرادفيف لمحمؼ غير المقدس ضدد 

: "نحف المؤمنييف، وبذلؾ ُأغمقت دائرة تعريؼ األعداء. في ىذا الصدد، قاؿ أحد قادة غوش إيمونيـ
مخذولوف رغـ انتصارنا في جميع المعارؾ عمى مر السنيف ألننا فشمنا في معركتنا األخيرة وىي أف نكوف 
نحف السمطة بدؿ العممانينف. ذلؾ مقبرة لكؿ محبي إسرائيؿ وشؽ جمع الييود ويجب أف نتزود بالحصانة 

 .5ضد ىذا المرض

الربط بيف أرض إسرائيؿ والتوراة، ولـ يحاوؿ مف أبرز المبادئ التي أحدثتيا غوش إيمونيـ، تكريس 
زعماؤىا كتابة ونشر أطروحاتيـ  بشكؿ منظـ وواضح، فقد طفحت منشوراتيـ باالقتباسات مف التوراة، مما 
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يشير إلى أسموب "التكتيؾ الذرائعي" المرف الذي سارت عميو الحركة، والذي قاد إلى التقريب بيف الييود 
ىذا التطور لـ يسبؽ لو مثيؿ، لكوف و ، جامعة بذلؾ بيف الديف والتقاليد القومية. المتدينيف وغير المتدينيف

ىذه النظرة تتميز بالتفاؤؿ عمى المدى غير المتديف قد يساعد عمى تحقيؽ حمـ الصييونية بشكؿ أفضؿ، و 
عطاء الشرعية لمقوى غير المتدينة لبلنخراط في نشاطات كبيرة جنبًا إلى جنب مع الفئ  .ات المتدينةالبعيد وا 

vii. استراتيجية غوش إيمونيم 

ـ منتصؼ الطريؽ إلى 1967االستراتيجية العامة التي سارت عمييا غوش إيمونيـ، اعتبارىا نصر 
واف احتبلؿ المناطؽ الفمسطينية حمقة بسيطة مف حمقات سمسمة ستؤدي إلى الخبلص ، 1اإلنقاذ الكامؿ

حوؿ كبير في مسيرة التاريخ المعاصر، لذا سارت وفؽ وأنو ال بد مف حدوث تالبعيد وأنو آت ال محالة. 
سياسة عمياء تتجاىؿ كؿ الحسابات والمعادالت المتعارؼ عمييا في الحقؿ الدولي والمحمي. مف ىنا يمكف 
رؤية انطبلقة الحركة في العمؿ والتمرد ، وممارسة االستيطاف في كؿ مكاف دوف اكتراث، والعمؿ المكثؼ 

ف كانت األعماؿ والممارسات تعارض وتناقض القوانيف اإلسرائيمية المدنية   وعدـ الجموس والتمني، حتى وا 
 .2ما دامت تحافظ عمى المكتسبات التي تـ انجازىا عمى األرض

غوش إيمونيـ واضحة: اعتبار حرب األياـ الستة استمرارًا لػحرب  3إف االستراتيجية النابعة مف أيديولوجيا
االستقبلؿ، سواء مف حيث االستيبلء عمى األرض أـ مف حيث التأثير عمى السكاف الفمسطينييف. ىذه 
اإلستراتيجية قائمة عمى االعتقاد بأف حدود االحتبلؿ في حرب األياـ الستة ىي الحدود التي يجب أف 

لنفسيا، وأنو عمى الفمسطينييف في المنطقة الذيف لـ ييربوا أف ُيطردوا، ووجوب اتخاذ سياسة تقررىا إسرائيؿ 
قاسية تشجع عمى الطرد وتحـر الحقوؽ وتجعممف المتبقيف في المنطقة المحتمة أناسا ال يعني مصيرىـ 

رض العربية، ذلؾ ألف أحدًا. فقد تبلعبت غوش إيمونيـ في انتياج العديد مف المعاذير بغية بقائيا محتمة لؤل
االنسحاب منيا ال يمكف إسرائيؿ تحديد مف سيحكـ المناطؽ، ولـ تأبو الحركة مف المطالبة بضـ المناطؽ 
المحتمة بما فييا المناطؽ المكتظة بالسكاف. وتعتقد غوش إيمونيـ أف عدـ االنسحاب مف المناطؽ المحتمة 

 .4ليحارب في سبيؿ توحيدىا مرده أنيا ال تريد أف يعود أبناء الشعب الييودي

ف مف يفكر بتسميـ أرض  يقوؿ الحاخاـ تسفي كوؾ:" مف الخطيئة تسميـ أراضي إسرائيؿ لؤلغراب، وا 
إسرائيؿ يفتقر إلى اإليماف، ألف التوراة نصت عمى ذلؾ إلى األبد، وليذا يجب عمى كؿ وزير في حكومة 

                                                           
 399 ، المتدينون في المجتمع اإلسرائيميالزرو، صبلح  1
 132 -131 حركة غوش إيمونيم بين النظرية والتطبيق أبو غزالة، محمود، وآخروف، 2
أيديولوجيا غوش ايمونيـ يحركيا دافع ديني، وليس سياسي، استراتيجية استيبلء عمى األرض وأبرتيايد، تتجاىؿ الجوانب  3

 399 ، المتدينون في المجتمع اإلسرائيميالقانونية في الممكية عمى األرض وتتجاىؿ حقوؽ اإلنساف، الزرو، صبلح
 141بين النظرية والتطبيق حركة غوش إيمونيم  أبو غزالة، محمود، وآخروف، 4
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يجد العوف مف السماء. إف مف يرتكب مثؿ ىذا  إسرائيؿ وكؿ عسكري ،أف يمنع ذلؾ بكؿ جرأة وقوة، وسوؼ
 .1العمؿ البلقانوني إنما ينتيؾ تعميـ التوراة ويمحؽ الضرر بأمف إسرائيؿ"

وىكذا لعب شعار "كؿ شبر" دورًا ىامًا في تقارب فئات يمينية دينية متعصبة وغير دينية داخؿ الحركة 
قد شكؿ النظر إلى أرض إسرائيؿ انطبلقة فأصبحت ىناؾ إستراتيجية أمنية يجمع عمييا األطراؼ، ول

قامة  أساسية لتحديد مواقؼ الحركة في عدة تحديات، منيا النظر إلى الفمسطيني وحقو في تقرير المصير وا 
 .2دولتو المستقمة. لذا تغيرت مكانة أرض إسرائيؿ بعد استيطانيا ووضعيا تحت الحكـ الييودي المباشر

ؽ الفمسطينية عمى ىذه األرض يبطؿ وبشكؿ عفوي وتمقائي أية حقوؽ وبينت الحركة أف االعتراؼ بالحقو 
. ولـ يخفي عناصر غوش إيمونيـ مرة واحدة أنيـ سينفذوف سياسة الطرد، إذ يسود 3ألي شعب ثاف عمييا

ـ ( ألنيا لـ تنتيج 1967االعتقاد لدى الحركة أف الحكومة اإلسرائيمية أخطات بعد تحرير الضفة الغربية ) 
 .4رد العرب الجماعيةسياسة ط

عمى النظرة لؤلرض مف منطمؽ استراتيجي  -باإلضافة إلى األرض وقدسيتيا -ركزت غوش إيمونيـ 
، متأثرة بفكر دافيد بف 5جغرافي ىاـ، وليذا انتيجت أسموب زرع المستوطنات في أماكف حساسة وىامة

ستراتيجيتو فيما يتعمؽ باستيطاف األرض وفرض األمر الوا 6غوريوف قع وعدـ االعتماد عمى االتفاقيات وا 
واستراتيجية وضع الحدود وفؽ نقاط االستيطاف. أي أف المستوطنات ىي التي تقرر الحدود، وأنو بدوف 
التمسؾ باألرض ال يمكف خمؽ الكياف. ومف أقوالو: "إذا لـ نقـ الحدود فإف الحدود ستأتي إلينا". كذلؾ أخذت 

سرائيؿ صغيرة وكؿ نقطة فييا جبية، وأف ىناؾ ثبلث مراحؿ الحركة عف بف غوريوف فكرة أف أرض إ
 .7لبلستيبلء عمى األرض:االحتبلؿ، االستيطاف، استغبلؿ األرض بزراعتيا

لقد اتضح مف خبلؿ استعراض المفاىيـ واألفكار التي استقتيا غوش إيمونيـ مف المصادر الدينية، أف 
وتتسـ بالعنصرية واالستعبلء وتدعو إلى الييمنة وبسط  ىذه المفاىيـ تتميز بالتعصب الديني القومي الضيؽ

                                                           
 89 جوش ايمونيم الوجو الحقيقي لمصييونيةروبنشتايف، داني،  1
 145-144حركة غوش إيمونيم بين النظرية والتطبيق  أبو غزالة، محمود، وآخروف، 2
 399 ، المتدينون في المجتمع اإلسرائيميالزرو، صبلح 3
 147 حركة غوش إيمونيم بين النظرية والتطبيق أبو غزالة، محمود، وآخروف، 4
  146-145المرجع السابؽ  5
ـ وأطمؽ 1973عرؼ عنو قبولو أف تقاـ دولة ييودية عمى جزء مف فمسطيف يتـ فييا تحقيؽ المخطط الصييوني، توفي عاـ  6

معجم األعالم ني، اسمو عمى مطار المد ومؤسسات كثيرة في إسرائيؿ منيا جامعة بف غوريوف أيضًا، منصور، جو 
 109-107 والمصطمحات الصييونية واإلسرائيمية

 151-150حركة غوش إيمونيم بين النظرية والتطبيق  أبو غزالة، محمود، وآخروف، 7
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السيطرة والنفوذ بالقوة. فقد نجحت في زيادة ودعـ "مصطمح العنصرية" األمر الذي أعطى الضوء األخضر 
 لتنفيذ مخططاتيا وتجسيد أفكارىا عمى االرض، مف قبؿ عناصرىا أو مف قبؿ عناصر تأثرت بفكرىا.

viii. االستيطاني -السياسي  النيج 

 تؤمف غوش إيمونيـ بأف المستوطنات في "ييودا والسامرة" سوؼ تحقؽ وعود التوراة، وستنتج أمرأ واقعاً 
. فالنظرة االستيطانية لدى 1في المجاؿ السياسي والمعنوي، يسمح بمد السيادة اإلسرائيمية عمى ىذه األراضي

الستيطاف السابقة، فقد سارت في الخط الذي غوش إيمونيـ ليست جديدة بؿ تعتبر نفسيا مكممة لحركات ا
سار عميو أسبلفيا، إلقامة مجتمع ديني في واقع استيطاني، يسير وفؽ التعاليـ الدينية. فيي تنطمؽ في 
نيجيا االستيطاني مف مبدأيف: الحؽ التاريخي والحؽ اإلليي، وترى أف السيطرة عمى األرض تنقسـ وفؽ 

سؾ باألرض وممكيتيا، ثـ احتبلليا، وحدودىا كؿ أرض تطأىا أقداـ الييود تعاليـ التوراة إلى قسميف: التم
 .2واألخطر أف الحركة ال تعتبر احتبلؿ األرض كافيًا لمسيطرة عمييا إنما استيطانيا كبداية لمضـ النيائي

ولعؿ أىـ ما يميز مشروع غوش إيمونيـ االستيطاني ، اتجاىو إلى زرع المستوطنات بيف المدف والقرى 
العربية، وفي أماكف تجمع السكاف الفمسطينييف، أي االستيطاف في المناطؽ التي تجنبتيا المشاريع 

(، ولعؿ ىذا ما يشير إلى سياسة تبادؿ األدوار التي تمارسيا الحركات  5االستيطانية األولى ) ممحؽ 
ي المحتمة بالمستوطنات واألحزاب، والجيات القائمة عمى االستيطاف، والتي تيدؼ جميعيا إلى زرع األراض

بغية تفتيت التجمعات السكانية الفمسطينية، ما يحوؿ دوف إنشاء أي كياف فمسطيني موحد أو دولة فمسطينية 
 .3مستقمة

تمتمؾ غوش إيمونيـ كؿ المقومات التي تشجع االستيطاف، ونبذ فكرة التعايش بالمطمؽ. يصؼ الكاتب 
بأنيا:" تشكؿ المخزوف البشري لمفاشية الييودية  حركة غوش إييمونيـ ( Dan Omer )داف عومر 

" فقد ضمت أشير الحاخامات المعروفيف بالتعصب، وأقامت عبلقات تنسيقية مع األحزاب  4الجديدة
والحركات المتطرفة مكنتيا مف تشييد المزيد مف المستعمرات الدينية، وشف حمبلت مف الحقد العنصري ضد 

رؾ أراضييـ واليجرة. وترد غوش إيمونيـ عمى المعترضيف عمى حب الفمسطينييف، بيدؼ إجبارىـ عمى ت
الحركة األعمى لبلستيطاف، بأف أرض إسرائيؿ كانت ىبة اهلل لمشعب الييودي، وىي ليست ُممكًا لمجيؿ 
نما لؤلجياؿ القادمة، لذلؾ ال يمكف أف تكوف موضوع مفاوضات، ناىيؾ عف كونيا  الحالي وحسب، وا 

فيذا شبيو باالقتراع حوؿ ما إذا كاف يجب أف نحتـر السبت أـ ال، عمى حد تعبير  موضوع استفتاء شعبي،
                                                           

  21دولة رفاه المستوطنين شحادة، امطانس، وآخروف،  1
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. ونظرًا لتنظيـ الحركة نفسيا في جيش خاص نشيط وحسف االنضباط، يخضع منيجيا لقوانيف 1الحركة
ي إليية فوؽ قوانيف الدولة، فإف الحركة تشكؿ أكبر عقبة في وجو أية حكومة إسرائيمية قد تنظر في التخم

 .2عف الضفة الغربية

لقد أغدؽ الييود األغنياء عمى غوش إيمونيـ الماؿ والتقنيات الحديثة، لـ يمكف الحركة مف إقامة 
نما مكنيا مف إيجاد تطور صناعي ال بأس بو في الضفة الغربية. وحظيت الحركة  مستوطنات فحسب، وا 

المتطرفة "كاخ وىتحيا وموراشا"، ومف بالدعـ السياسي في موضوع االستيطاف مف كؿ األحزاب اليمينية 
 .3اليميف "الميكود"، لكنيا لـ تدف بوالء ألي منيـ

(، تمقى دعمًا ضخمًا مف حكومات الميكود   Amanaأقامت الحركة ذراعًا استيطانية تسمى أمناه )
ساحات مكنتيـ مف إقامة عدد كبير مف المستوطنات وكذلؾ شكمت الحركة مجالس إقميمية استيطانية عمى م

 . 4كبيرة في األراضي المحتمة

ix. ممارسات سياسية 

تتسـ غوش إيمونيـ بمبادرات ذات طابع فردي واعتباطي في كثير مف األحياف، وكما أف إطارىا 
. ورغـ ذلؾ تتمتعت باحتراـ كبير في صفوؼ 5التنظيمي ليس عمى درجة عالية مف التماسؾ واالنضباط

مواقؼ متطرفة تتبناىا الحركة، والنابعة أساسًا مف رؤيتيا المسيانية في اليميف عمومًا،وذلؾ عمى الرغـ مف 
تفسيرىا لئلحداث التاريخية، وذىبت الحركة االستيطانية في تصوراتيا المسيانية إلى إتباع أساليب إرىابية 
ر استيدفت الواقع الفمسطيني شخوصا وأمكنة، مف خبلؿ وضع قنابؿ عمى حافبلت فمسطينية،ومحاولة تدمي

. شيدت سنوات الثمانينيات 6المسجد األقصى ووضع أساسًا لمييكؿ الثالث واستيداؼ شخصيات فمسطينية
 .7والتسعينيات محاوالت متتابعة لنسؼ مسار السبلـ دفع الفمسطينيوف ثمنًا باىظًا بسببيا

                                                           
 141 المستوطنون الصياينة في الضفة الغربية/ االعتداء عمى االرض واإلنساندوعر، غساف،  1
 141المرجع السابؽ  2
 141المستوطنون الصياينة في الضفة الغربية/ االعتداء عمى االرض واإلنسان دوعر، غساف،  3
 24المستوطنون من اليامش إلى المركز مصطفى، ميند،  4
وقد شممت أنشطة الحركة العدوانية االعتداء عمى رئيسي بمدية نابمس وراـ اهلل، بساـ الشكعة وكريـ خمؼ، أصيب عمى أثرىا  5
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ريعة الشفوية" زعماء ىذه الحركة ومؤيدوىا يروف بأف معاممتيـ لمفمسطينييف مستمّدة مف الياالخاه "الش
والتي تتوقؼ عمى قوة الييود الكافية لطرد األغيار ) الفمسطينييف ( مف الببلد، كما أف ىذه المنظمة ال 
توافؽ عمى مبدأ األرض مقابؿ السبلـ ، ألنيا تعتقد بأف األرض ييودية إلى األزؿ بمقتضى االتفاؽ اإلليي. 

وعارضت الحركة فكرة الحكـ 1. تمة بالمستوطناتولكي تبرىف عمى ذلؾ ثقبت األراضي الفمسطينية المح
ـ. جاء في تصريح 1967الذاتي الفمسطيني بأي شكؿ مف األشكاؿ عمى األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

(: "عمى العرب أف يعرفوا أف ىناؾ سيدًا ىنا، وىو  Mier Endorلممتحدث باسـ الحركة مائير إيندور) 
ؿ، والعرب مقيموف مؤقتوف وجدوا ىنا بالصدفة، وىناؾ وصايا في الشعب الييودي، يحكـ أرض إسرائي

 . 2التوراة بخصوص مثؿ ىؤالء المؤقتيف وعمينا التصرؼ طبقًا لذلؾ"

فيما يرتبط بالقضية الفمسطينية، لـ تتجاىؿ الحركة وجود ىذه المشكمة مف الناحية العممية، ولكنيا لـ 
لضفة الغربية، فيما في نظيرىا وحدة واحدة، لذلؾ فإف تفرؽ بيف إسرائيؿ داخؿ الخط األخضر، وبيف ا

المشكمة الفمسطينية ليست مشكمة شعب بؿ مشكمة أفراد، وعمى ضوء ذلؾ تضع الحركة الفمسطينيوف في 
األراضي الفمسطينية أماـ خيار وحيد: االعتراؼ بشكؿ صريح وعمني بشرعية المشروع الصييوني 

 .3الحالة ) فقط ( فأنيـ سوؼ يحصموف عمى حقوؽ سياسيةواالنصياع لقوانيف الدولة. في ىذه 

ورغـ محاولة غوش إيمونيـ إعطاء المجاؿ األمني أىمية ثانوية، إال أنيا تقيـ اعتبارًا لمفيوـ األمف كونو 
المرتكز األساسي لئلستراتيجية اإلسرائيمية العامة. غير أف مفيوـ األمف الخاص عند الحركة ىو األمف 

يواكب السياسة التوسعية االستيطانية التي تنتيجيا إسرائيؿ، ومف أىـ ميزاتو االعتماد عمى المتحرؾ الذي 
فرض الحقائؽ عمى األرض وتجاىؿ كؿ المفاىيـ واالعتبارات التي تتجسد في االتفاقيات الدولية، ووفؽ ىذا 

 . 4عدوالمفيوـ يغمب عمى عناصرىا الشعور بوجوب العمؿ االستباقي المبكر قبؿ أف يقوى ال

تعني فكرة ) السبلـ ( حسب معتقد غوش أيمونيـ،  السبلـ الداخمي لشعب إسرائيؿ، فيو ليس ىدفًا بحد 
ف تقّدـ شعب إسرائيؿ وعممية الخبلص ىما أكثر أىمية مف التزامات  ذاتو بؿ أداة ميمة لتنظيـ الحياة، وا 

ولتوضيح ذلؾ، يمكف القوؿ  .5العالـ السبلـ، وعندما يتحقؽ ىذيف اليدفيف سيكوف بطبيعة الحاؿ سبلـ لكؿ
أف زعماء الحركة يعتقدوف أف السبلـ ىو مرحمة تاريخية طويمة وال يمكف الحصوؿ عميو بواسطة الحماس 
نما بالقوة والتماسؾ والتبلحـ الداخمي واتباع سياسة النفس الطويؿ، مشيروف إلى  واليتاؼ السياسي، وا 
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ؼ التي تمر بيا المنطقة، وأف أي انسحاب أو تنازؿ يفسر كخطوة مميزات الفترة الزمنية الحالية والظرو 
ضعؼ، وأف الضعؼ في مثؿ ىذه الحالة يشجع األعداء ) يبرزوف أفكارىـ ىذه عمى يافطات في مختمؼ 
الساحات المركزية (، وأف االنسحابات تزيد مف خطورة وقوع الحرب، فبل يوجد أي مثاؿ في التاريخ لسبلـ 

جية ثانية إف الوقوؼ بحـز أماـ أي تنازؿ مع زيادة االستيطاف وتكثيفو يساعد بشكؿ  صنع بتنازالت. مف
كبير عمى إمكانية االعتراؼ العربي بإسرائيؿ، وبالتالي مف إمكانية إحبلؿ السبلـ، األمر الذي يساعد في 

سرائيؿ. إف الخيار زيادة استتباب األمف الداخمي في إسرائيؿ إلف االحتفاظ باألرض يمنع التيديد المباشر إل
الوحيد حسب معتقداتيـ ىو بيف " فدائيوف في السامرة أو مستوطنوف ييود"، لذلؾ ىـ كما يسمموف بالحؽ 
التاريخي في أرض إسرائيؿ يتحدثوف بمغة اإلستراتيجية العسكرية الحديثة، يقوؿ الحاخاـ ليفنغر:" ليس 

ألىداؼ"، وعميو ترى الحركة أف القوة والسبلـ السبلـ بحد ذاتو ىدؼ، لكنو أسموب لتحقيؽ الكثير مف ا
 .1متبلزماف

ذا  قاؿ أحد المستوطنيف مف غوش إيمونيـ: "إذا كنا جديريف بثقة الرب فإننا لف ننسحب مف أرضنا وا 
 .2انسحبنا فمف الوقاحة أف نقوؿ أف عندنا سيادة"

x. أثر غوش إيمونيم 

بعممية  -بشكؿ مثابر -المسيانية مف قضية أرض إسرائيؿ –قامت الحركة مف أجؿ تبرير مواقفيا الدينية 
نزع اإلنسانية عف الفمسطينييف، واعتبار الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ىو صراع يتـ وفؽ المعادلة الصفرية 

) صدمة نفسية (  تراوماتي ) إذا كسب العرب خسر الييود (، وكجزء مف إستراتيجية الحركة، إنتاج خطاب
ر اإلسرائيمي، لمتحذير مف إخبلء المستوطنات وتفكيكيا. ويعتبر األثر الكبير لحركة في صفوؼ الجميو 

اإلثنية -غوش إيمونيـ عمى الثقافة واليوية الجماعية، انيا باتت تميؿ إلى التأكيد عمى المركزية الييودية
ي المجتمع وتكمف أىمية ىذا األمر في أف خطاب الحركة استطاع أف يتغمغؿ إلى وعي أوساط مختمفة ف

عمماني متبلحـ  -ديني -قومي -اإلسرائيمي، واستطاعت أف تخمؽ حدودًا فاصمة ومشددة بيف فكر يميني
وبيف فكر آخر صورتو بأنو متشظٍ ويمثؿ ثقافة معارضة ) اليسار (. ونجحت في استبداؿ مفيوـ دولة 

 . 3إسرائيؿ بمفيـو أرض إسرائيؿ

كة غوش إيمونيـ عمى المستوطنيف والمجتمع اإلسرائيمي عمومًا حوؿ التأثيرات الثقافية التي تركتيا حر 
فإف الحركة أممت أنو مع احتبلليا لمجباؿ واليضاب الفمسطينية، ستحتؿ القموب أيضًا، وتستبدؿ رمزية 
الكيبوتس والمستوطنات العمماني، برمزية وبطبلئعية االستيطاف الديني القومي. وكاف تأثير الحركة كبيرًا بعد 
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القومي إلقامة دولة شريعة قومية  -ب وعمى امتداد سنوات وعقود مضت، فقد تأىب الثوري المتديفالحر 
عصرية، بفضؿ التحقيؽ الذاتي، واإليماف الحار بطريقو وتمثيمو لممصمحة الجماعية مقابؿ ما تكمس خبلؿ 

بًا بسبب غياب أيديولوجيا المرحمة السابقة مف بناء المجتمع والدولة، وبدأ نجاح ثورة اإليماف مضمونا تقري
 .1منافسة ذات جذب حقيقي توفر معنى ما لموضع السياسي واالجتماعي في إسرائيؿ

يمخص غدعوف أوروف مسيرة غوش إيمونيـ، بقولو: طوؿ سنوات عمميا لـ يتغير حجـ 
    ئيؿالحركة،واستطاعت إقامة استيطاف واحد عمى األقؿ في السنة إذ  يقدر عدد أعضاء الحركة في إسرا

% ( مف السكاف لكنيـ ذوي تأثير كبير في الدولة والمنطقة وتأثير كبير 4( أي ما يعداؿ )  30000) 
عمى شرعية الييودية والديف. ورغـ أقميتيـ استطاعوا خطؼ الدولة والسيطرة عمى معالميا وتقاليدىا وىذا 

) النخب (، كذلؾ االدعاء العاـ  توضح مف خبلؿ المناصب التي يتقمدونيا في الجيش والوحدات القتالية
والشاباؾ واالتصاالت. ىؤالء الشخوص ما ىـ إال رسؿ ىذه الحركة، ُزرعوا في ىذه االماكف بيدؼ الحفاظ 
عمى المسيرة وحمايتيا، مع العمـ أف الكوكـز في بداية نشائتيـ لـ ييتموا كثيرًا بتفاصيؿ الحركة الييودية 

. ويمكف 2عددىـ اآلف ضعؼ ما ىـ عميو وكاف ىـ مف ساد الدولة وممكياالدينية ولو أنيـ فعمو ذلؾ لكاف 
القوؿ أف غوش إيمونيـ ليست الوحيدة في الييودية الحديثة لكف تأثيرىا أكبر في صفوؼ الشعب االسرائيمي 

. فقد نفذت خبلؿ عشر سنوات ما قاـ بو المشروع 3ألنيـ في األصؿ األقرب إلى أفكار الراؼ كوؾ
 . 4لصييوني خبلؿ مئة سنة، إذا ما قورف عمميا بالحركة الكيبوتسية، ومشاريع التوطيف الرسمياالستيطاف ا

xi. تحوالت 

تمتعت حركة غوش إيمونيـ بسياؽ تاريخي لـ يدفع فيو اإلسرائيميوف ثمنًا لبلحتبلؿ، وخصوصًا بعد 
عنيفة والعسكرية اعتبلء الميكود لمحكـ، وعمى الرغـ مف تبني االحتبلؿ رؤية الحركة في الحموؿ ال

لبلنتفاضات الفمسطينية، إال أنو مف جية ثانية تخمى عف فكرة استبداؿ أرض إسرائيؿ بدولة إسرائيؿ، كما 
ساىمت العممية السياسية وتوقيع اتفاقيات أوسمو وما تبعيا مف اتفاقيات وقياـ السمطة الفمسطينية، وفرض 

بيرات الحركة ( إلى عمميات معاكسة لمحتمية سيادتيا الجزئية عمى قسـ مف أرض إسرائيؿ ) حسب تع
التاريخية والخبلصية التي آمنت بيا الحركة، حيث شكمت ىذه االتفاقيات واالستعداد اإلسرائيمي لمتنازؿ عف 
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أجزاء مف أرض إسرائيؿ عممية ال تنسجـ مع ىذه الحتمية، كما أدى تسميـ أجزاء مف االرض إلى السمطة 
 . 19741ماني بحتمية مفيـو الخبلص كما نظرت لو الحركة منذ تأسيسيا عاـ الفمسطينية إلى اىتزاز إي

ديمغرافيًا واجيت الحركة مشكمة حالت دوف تحوؿ تصورىا الديني المسياني إلى حقيقة عمى ارض الواقع 
حيث لـ تستطيع طرد مبلييف الفمسطينييف إلنشاء كيانية ييودية محضة، فالواقع الديموغرافي عمى األرض 

ؿ عائقًا أماـ التصور المسياني، عمى الرغـ مف استراتيجيتيا االستيطانية المثابرة داخؿ األراضي شك
 .2الفمسطينية

كمابدأت تظير عمى السطح مشاكؿ داخمية في غوش إيمونيـ، نتجت عف كوف جميور المستوطنيف 
 . 3تداالً غير متجانس، وعف اختبلؼ وجيات النظر بيف العناصر األكثر تطرفًا واألكثر اع

غوش إيمونيـ لـ تندثر، بؿ انتقؿ أتباعيا مف إطار ألطر أخرى، ال تقؿ تطرفًا. إذ أف نسبة كبيرة مف 
األبناء واألحفاد لنواة المؤمنيف المستوطنيف ما زالوا متمسكيف بدعـ مساعي تتفيذ مخطط دولة إسرائيؿ 

لتجربة الصراع في البؤر االستيطانية  الكبرى، ولكف بمستويات متفاوتة، بينما المثاليوف منيـ يميموف
المختمؼ عمييا، ألنيـ ولدوا في المناطؽ المحتمة وتربوا فييا طواؿ حياتيـ، بؿ يمكف احتسابيـ مواطنيف 
مغروسيف في مساكنيـ بشكؿ طبيعي. وجزء آخر مف ورثة جوش إيمونيـ الشباف لـ يتركوا فكر االستيطاف. 

 .4ور الحركةوىذه ىي الصورة التي آؿ الييا جمي

 (تباع غوش إيمونيـ ) الجيؿ الثاني والثالثأبكؿ األحواؿ يمكف اإلشارة إلى أوضح نموذجيف يتمثؿ فييما 
 ويعتبراف االمتداد الطبيعي ليا، ىما:

 (  مجمس المستوطنات )مأسسة مجتمع المستوطنين(1)

يشكؿ مجمس المستوطنات ) ييشع ( اإلطار الرسمي والتنظيمي األعمى لممستوطنات في الضفة الغربية  
ـ، عمى خمفية معارضة رؤساء المجالس 1980، تأسس رسميًا عاـ -حتى خطة االنفصاؿ-وفي قطاع غزة 

ي مشروع االستيطاف في االستيطانية لفكرة الحكـ الذاتي لمفمسطينييف وعمى اعتبار أف فكرة الحكـ الذاتي تني
ـ. يجمع الباحثوف أف ىناؾ ثبلثة أسباب أدت إلى إقامة مجمس المستوطنات 1967األراضي المحتمة عاـ 

األوؿ: ضعؼ حركة غوش إيمونيـ، حيث استشعرت قيادات المجالس االستيطانية الحاجة إلى جسـ يمثؿ 
نيفكاف حاجة المستوطنيف إلى إقامة جسـ مصالح المستوطنيف، ويكمؿ ما بدأتو غوش إيمونيـ، السبب الثا
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رسمي يكوف ناطقًا باسميـ ويمثميـ أماـ المؤسسات المختمفة والرأي العاـ، وتزامف مع إقامة مستوطنات ال 
ترى نفسيا جزءًا مف التصور المسياني لغوش إيمونيـ. السبب الثالث خيبة أمؿ مجتمع المستوطنيف بعد 

. سعى ىذا المجمس إلى 1ا شمؿ فكرة إقامة الحكـ الذاتي الفمسطينيتوقيعيا اتفاؽ السبلـ مع مصر بم
ـ ( وتيدؼ إلى إجراء اتصاالت مع مكاتب 2013تطوير عممو السياسي، فأنشأ الدائرة السياسية الخارجية ) 

الدبموماسية عموما ومع اإلدارة األميركية خصوصًا، وتعريؼ الدبموماسية العالمية بقضية المستوطنيف 
 .2كسر صورة أنيـ العائؽ أماـ الحؿ، وأنيـ يجب أف يكونوا جزءًا مف الحؿ ومحاولة

 ( شبيبة التالل2)

يعتبر ىذا التنظيـ الوحيد الذي تشكؿ بتكميؼ حكومي رسمي عمني ) بعد االنسحاب مف قطاع غزة 
االنفصاؿ عف . يسعى إلى 3ـ (، وبتوجيو مف حكومة إسرائيؿ، لخمؽ حقائؽ استيطانية عمى الواقع2005

األجيزة التربوية واالعتزاؿ في قمـ تبلؿ فارغة في ييودا والسامرة. وال يقبؿ عناصره بسمطة الدولة ويناوئوف 
.ىـ مجموعات متطرفة جدًا، حتى أكثر مف آبائيـ المؤسسيف 4النظاـ السياسي ويتمسكوف بأفكار متطرفة
في أماكف محددة في المناطؽ الفمسطينية  . يفضموف االقامة5ييدفوف لمسيطرة العممية عمى األراضي

خصوصًا في المناطؽ العسكرية، وفي المنطقة المسكونة في الصحراء، وفي ىضاب جبؿ الخميؿ وتجمعات 
 .6شرقي نابمس، فيناؾ يستطيعوف الحياة بحرية مف أجؿ خرؽ القانوف والتصرؼ بعنؼ تجاه الفمسطينيف

بلؿ تعبير يشير إلى تعاظـ ظيور المجموعات المتطرفة بتوصيؼ أدؽ ليذا التنظيـ الخطر، شباب الت
بأشكاؿ وأنماط مختمفة، ليس الحديث ىنا عف فكر منظـ وموحد، بؿ عف نوع مف الثقافة التي يتواجد تحتيا 
مجموعات يربطيـ حد أدنى أو أعمى مف التواصؿ ويشاركوف في بيئة واحدة بمواقؼ متجانسة ورؤية 

ولكنيـ أذكياء سياسيًا. بعد اشتباكات مع الفمسطينييف واإلسرائيمييف صاروا متقاربة، عقائديوف متشددوف 
يتحدثوف عف حمـ إنشاء كياف ذاتي منفصؿ يجاور دولة إسرائيؿ، وكاف الوصؼ الدارج ليا بأنيا دولة 
الشريعة الييودي، وأحينا أخرى وصفت بأنيا دولة الخبلص. بعد عصر معسكر المؤمنيف اتباع فكر كوؾ 

في المناطؽ قوة الكتائب الييودية، وقد تكوف أكثر تقنية وفتكًا مف سابقتيا، ومؤخرًا ظير في أنحاء تقوى 
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المناطؽ إشارات لتنظيمات سرية مسمحة ) كمجموعات تدفيع الثمف (، ويتوقع أف لدى سمطات األمف 
 .1اإلسرائيمية معمومات أوسع عف مجموعات أخرى تحت المتابعة ىدفيـ االنتقاـ والردع

يعد ىذا مؤشرًا ال يقبؿ الشؾ أف التيار الديني القومي ماٍض في سموؾ أكثر تطرفًا ويمينيًة، يقوؿ 
جدعوف أوروف: اضافة إلى وجود خيار كوف ىذه التنظيمات تشكؿ ارىابًا ييوديًا يدؿ عمى رفض التعايش 

ممتنا تجارب القرف العشريف اليمكف إنكار تبرير أنيا رد لمستوطنيف مؤمنيف معرضوف لمخاطر أمنية، لقد ع
أنو حيف يتـ طرد حركة نيضة مف مكانيا فإنيا ستقـو بعبور الحدود وتستوطف في أماكف صنعتيا عمى 

 . 2األرض، وبيذا اليروب أو اليجرة يمكف لممؤمنيف الحصوؿ عمى تعويض وانتقاـ بنفس الوقت

قومي المتطرؼ، والمرتكز إلى عقيدة خبلصة القوؿ شكمت غوش إيمونيـ المنطمؽ األوؿ لمفكر الديني ال
توراتية تممودية، ىبطت عمى المجتمع اإلسرائيمي الباحث عف اليوية التي تكفؿ لو البقاء في أرض إسرائيؿ 
الكاممة، ويشير الواقع السياسي أف غوش إيمونيـ قد انتيى نشاطيا ودورىا المناط بيا بعدما غطت األرض 

يدولوجيا استيطانية وبرامج لتطبيقيا عمى األرض وجدت الحكومات الفمسطينية بالمستوطنات وأنشأت أ
اإلسرائيمية المتعاقبة فييا ضالتيا، وبفعؿ تأثير غوش إيمونيـ زاد التحريض السياسي والديني بشأف وجوب 
أف تستمر عمميات االستيطاف، والتي يمكف اكتسابيا بالجمع ما بيف اإليماف الديني والقوة العسكرية تحت 

: ) أرض إسرائيؿ لشعب إسرائيؿ بحسب توراة إسرائيؿ بقوة جيش إسرائيؿ(،  كما لعب العامؿ الديني شعار
دورًا ىامًا في إبراز صفة غوش إيمونيـ كحركة دينية استيطانية تتميز بنوع مف العبلقات الخاصة بيف 

ش إيمونيـ دورىا أعضائيا وبروح عمؿ قوية جدًا لتحقيؽ غاية الييود في أرض فمسطيف. لقد انيت غو 
 بتميز، ناقمة الفكرة إلى أجياؿ لف يكونوا أقؿ صمفًا وتطرفًا منيا.
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 توطئة

العسكرية واألمنية لمجيش اإلسرائيمي واآلخذة بالرحيؿ لصالح يسود االعتقاد بأف التحوالت في البنية 
التيار الديني القومي الصييوني، ستؤدي قطعًا إلى تغير في شكؿ دولة إسرائيؿ وتغير في سموكيا، وىي 
تحوالت مثيرة لمقمؽ. ويعتبر الباحثوف في شأف الصييونية الدينية، أف تغمغؿ المتدينوف في الجيش 

بحدوث تحوالت كبيرة في المشيد اإلسرائيمي الداخمي، وينذر بحقبة قاسية مف المواجية بيف اإلسرائيمي يؤذف 
ـ عمى قطاع غزة بكثافة عالية جدًا تعبيرًا واضحًا عف صيرورة 2014فقد شكؿ عدواف  .1إسرائيؿ وخصوميا

استحضار الديف في الحرب، وىو ما يساىـ في تفسير اليميف الجديد في إسرائيؿ والتغيرات الفكرية 
ئيمي في والسياسية في المجتمع اإلسرائيمي. فقد كشفت ىذه الحرب عف التغيرات التي مر بيا المجتمع اإلسرا

العقود الماضية، والتي كاف مسكوتًا عنيا، فأنطقتيا الحرب عمى نحو لـ يسبؽ لو مثيؿ. ىي لـ تكف حربًا 
تختمؼ كثيرًا عف سابقاتيا مف الناحية العسكرية، غير أنيا أماطت المثاـ عف الصييونية الدينية وأظيرت 

تحضار الديف الييودي في الحرب،  والذي مثؿ بكؿ وضوح كنو اليميف االسرائيمي. لقد كاف واضحًا تمامًا اس
 -ذروة جديدة في صيرورة تدييف الصييونية انطبلقًا مف الطبيعة االثنية الخاصة، مرورًا بالمرحمة المسيانية 

ـ، والتي تحوؿ فييا الخطاب الديني المسياني إلى 1967الواقعية بعد احتبلؿ األرض الفمسطينية عاـ 
 . 2اقع، وشكؿ الركيزة األساسية في حضور الصييونية الدينيةمشروع سياسي عمى أرض الو 

سيتعرض ىذا الفصؿ إلى إشكالية جديدة تتعمؽ باحتماالت سيطرة التيار الديني الصييوني عمى الجيش 
وسط عودة السجاؿ عف طبيعة ىذا الجيش: ىؿ يبقى ) جيش الشعب كما أراده ديفيد بف غوريوف، أـ 

ـ (، بأف تقاـ في الجيش أطر منفردة 1965قد رفض بف غوريوف ) حتى عاـ سيتحوؿ إلى جيش الرب (، ف
لمجنود المتدينيف، أراده جيشًا  واحدًا ببل تيارات، وأف والء الجيش ىو لمحكومة ولمقيادة العسكرية فقط مف 

يمت دوف أي ارتباط بسمطة دينية، وأف االعتبار العسكري فوؽ االعتبار الديني. لكف الوضع تغير، إذ أق
 مجموعات منظمة مف الجنود المتدينينفي الجيش اإلسرائيمي وفي سائر المؤسسة األمنية.

ـ (، بدأت تظير مفاىيـ 1977يعتقد أف بصعود الميكود واليميف إلى الحكـ لممرة األولى في إسرائيؿ ) 
لمؤمنيف بيا أف جديدة رفضت قاعدة "ديف األمف القومي" مقابؿ "ديف الخبلص اإلليي"، والتي تعني بنظر ا

ثمة واجبًا دينيًا في العبلقة مع المؤسسة العسكرية، ما يدفع إلى االستنتاج بأف الجيش اإلسرائيمي في طريقو 
 .3لمتدييف والخضوع لسمطة الحاخامات
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إف الديف يحوؿ الصراع إلى أكثر حدة، حيث تؤثر القضايا الدينية عمى ديناميكية ىذا الصراع، وذلؾ 
الدينية تميؿ إلى تصعيدىا واستحضارىا عبر خطاب وتفسيرات دينية، يتحوؿ الديف بموجبيا ألف المؤسسات 

إلى عامؿ ىاـ في تمييز الذات عمى المجموعات األخرى. وبإسقاط ىذه الرؤية عمى الحالة اإلسرائيمية، لفيـ 
وسياؽ تاريخي حضور الديف في السموؾ العسكري، سيتـ التركيز عمى إطار مؤسساتي وىيكمي ىو الجيش، 

 ."ـ2014"محدد ىو الحرب عمى غزة 

i. الجيش في عقيدة الصييونية الدينية 

لمتيار الديني القومي الصييوني ) يعبر عف ذلؾ بالصييونية الدينية ( تأثير عميؽ في إسرائيؿ، وحضور 
لؤلراضي ، فقد جاء انخراط المتدينيف في الجيش نتيجة التقاطع الذي حدث بيف االحتبلؿ 1ىاـ في الجيش
ـ، ومكانة الجيش في الحفاظ عمى األرض واالستيطاف فييا، حيث اعتبرت نتيجتيا 1967الفمسطينية عاـ 

                      في نظر الصييونية الدينيةعودة إلى أرض إسرائيؿ الحقيقية، ذلؾ أف الضفة الغربية 
ة الييودية، وجرى تفسير االحتبلؿ ) القدس ونابمس والخميؿ ( ىي المناطؽ الدينية المركزية لمديان

واالستيطاف فييا مف خبلؿ خطاب ديني طغى عميو الطابع المسياني. بعد نصر ذلؾ العاـ، وجو حاخاـ 
(، نداًء لطبلب المدارس الدينية، لمعمؿ عؿ تحقيؽ األىداؼ  Kook  Zveالصييونية الدينية تسفي كوؾ )

، كوف الجيش ىو أحد أدوات ترسيخ السيطرة عمى ) أرض القومية واالستيطاف والتجند لمجيش -الييودية
إسرائيؿ(. وىكذا ازدادت المدارس الدينية العسكرية المرتبطة بالتيار القومي، والتي تعتبرالدفيئات المنتجة 

ـ، لتشكؿ ) وما زالت ( حمقة وصؿ بيف الشباب 1980لمجنود بطابع ديني متطرؼ وتضاعفت بعد عاـ 
تعاليـ التوراة قيمة عميا في حياتو مف جية، والجيش كقيمة قومية دينية مف جية  المتديف، الذي يرى أف

 .2أخرى، واعتبرت بذلؾ وكيبًل غير رسمي لمصمة بيف الييودية كديف والجيش اإلسرائيمي

تشكؿ ىذه المدارس مرحمة إعداد ديني تسبؽ الخدمة العسكرية، تستند إلى مفاىيـ تممودية تمنح الشرعية 
 . 3لمخدمة في المسار العسكري، ويتميز خريجوىا باالستعداد الكبير لمعمؿ بمحفزات عقائديةالدينية 

يتبع الجميور الديني القومي بمعظمو موروث الحاخاـ كوؾ الذي يرى في الجيش أداة تسيـ في تقريب 
لصراع عمى الخبلص، وتمؾ معتقدات مسيانية خبلصية يعتنقيا المؤمنوف بالمشروع االستيطاني بالذات، فا

األرض بالنسبة لجزء كبير مف أبناء الصييونية الدينية، ومنيـ الجنود المتدينوف، ىو صراع مسياني، بمعنى 

                                                           
حضور التيار الديني القومي جاء بالتدريج في جميع مجاالت العمؿ في الدولة، وقد برز في المجاؿ العسكري واألمني  1

 alhayat-j.com). (http://www إسرائيل وقبعات المتدينين بشكؿ ممفت، أكثر مف أي مجاؿ آخر، تيروش، أبراىاـ،
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أنو كمما وقع تحت أيدييـ أراٍض أكثر يقتربوف مف قدوـ الماشيح، وتصبح المصمحة األمنية ومصمحة 
 .1المعتقد واحدة

الجيش، جاء نتيجة الجيود المركزة والمقصودة مف جانب  يمكف اإلشارة إلى أف البدء بالتحوؿ نحو تدييف
زعامة التيار الصييوني الديني واليادفة إلى زيادة تأثير الجميور المتديف عمى الجيش كمؤسسة مركزية في 

ـ لتشجيع الشباف المتدينيف عمى اختيار مسار الحياة 1967المجتمع اإلسرائيمي، مستغمة نشوة نصر عاـ 
شغمتيا الفئات العممانية. ىذا التوجو قمب شكؿ الفئات المكونة لمجيش فصار عمى رأسيا  العسكرية، والتي

الفئة األبرز، أتباع المعسكر الديني القومي ) كانوا قمة قميمة في الجيش في سنوات السبعينيات (، ولكف 
النفوذ لمستوى قد ومنذ ذلؾ الوقت، تزايدت أعدادىـ بشكؿ ممفت لبلنتباه ويدعو إلى القمؽ، لتنامي ذلؾ 

 .2يوصؿ إلى السيطرة الكاممة عمى المؤسسة العسكرية

نتج عف التحوالت في القواعد االجتماعية لمجيش االسرائيمي ) كجيش الشعب ( وخاصة الحضور الكبير 
لمتيار الديني القومي في المؤسسة العسكرية واألمنية، حقؿ معرفي جديد في إسرائيؿ يبحث العبلقة بيف 

 .3المؤسسة العسكريةالديف و 

في ذلؾ يرى الباحث في شأف الصييونية الدينية، ميند مصطفى، أف ذلؾ نتاج عممية عقبلنية يحاوؿ 
اجتماعية" تحاوؿ  –دينية  –مف خبلليا التيار الديني القومي التأثير عمى الجيش باعتباره مجموعة "سياسية 

ىو جيش الشعب،وىذا ما يشكؿ أداة لزيادة فرض أجندتيا عمى المؤسسة العسكرية، بمعنى أف الجيش 
الدافعية نحو االنخراط فيو لدى المجتمع اإلسرائيمي. وعمى ذلؾ فإف التحوالت الديمغرافية في الجيش ىي 
التي تحصر صيرورة التديف في الجيش بالربط بينيا وبيف ازدياد أعداد الجنود والضباط المتدينيف، باإلضافة 

ىذه الصيرورة، والتي تمثمت في صعود دور المدارس الدينية العسكرية والتمييدية إلى ميكنزمات ) آليات ( 
وتشجيع رجاؿ الديف مف الصييونية الدينية لمخدمة العسكرية. كذلؾ يعتبر تدييف المؤسسة العسكرية نابع 

لذلؾ  مف تحوالت حدثت داخؿ التيار الديني الصييوني، والذي تشكؿ العسكرية قيمة دينية وقومية لديو،
جاءت المدارس الدينية العسكرية كتسوية بيف الدولة التي أرادت بناء جيشًا وطنيًاموحدًا، والتيار القومي الذي 

 . 4أراد الحفاظ عمى خصوصيتو الدينية في المؤسسة العسكرية ذات الييمنة العممانية
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ii.  أسباب تغمغل التيار الديني القومي في الجيش اإلسرائيمي 
 ئات العممانية تراجع حضور الف 

شكمت نياية سنوات الثمانينيات وبداية التسعينيات مف القرف الماضي، انطبلقة التحوؿ باتجاه تدييف 
المؤسسة العسكرية، إذ بدأ يتراجع الحافز لدى الفئة العممانية لمتجند لمجيش، وىذه الحالة شكمت أزمة معنوية 

البشرية في ُبعديف: نقص في القوى البشرية النوعية مف أحدثت بالنسبة لمجيش اإلسرائيمي نقصًا في القوى 
حيث احتياجات تفعيؿ الجيش ) انتقؿ الجيش إلى االعتماد أكثر عمى التكنولوجيا المتطورة مااستوجب وجود 
جنود بمستوى تعميمي وتكنولوجي عالي (، وىو ما الجأ الجيش إلى المكافأة المالية مف خبلؿ دفع رواتب أو 

اسية لمواضيع تكنولوجية لمنتسبي الجيش، ونشأ نقص ثاف في الجنود الذيف لدييـ الدافع إعطاء منح در 
لبلنخراط في الخدمة العسكرية ألسباب قيمية ومعيارية. بعبارة أخرى،فرضت الحاجة إلى زيادة االعتماد 

ينية، لما عمى مجموعات اجتماعية أخرى إلى جانب الفئة العممانية، ىي مجموعات أبناء الصييونية الد
أبرزوه مف معنويات عالية في كؿ مراحؿ الخدمة العسكرية، مقابؿ االنخفاض المتواصؿ في معنويات 

 .1الفئات العممانية
بموجب أيديولوجية التيار الديني القومي، فإف الخدمة في الجيش اإلسرائيمي ليست واجبًا مدنيًا وحسب 

نما ىي فريضة دينية قبؿ كؿ شيء. وىو توجو عد  انقبلبًا جذريًا في النظرة لممؤسسة العسكرية، فيما وا 
يرتبط بمكانة الجيش وما يرمز إليو، وىو مانقؿ الجيش إلى عيد صراعات حوؿ تعريؼ ىويتة، النعداـ 
االجماع عمى األىداؼ القومية، وانعداـ النجاحات السريعة التي تعود عمييا الجيش، واتساع ىوة االنقسامات 

في  2ائيمي تسببت في صعوبات في األداء، سمح بزيادة  مساحة النقد ألداء الجيشداخؿ المجتمع اإلسر 
وسائؿ اإلعبلـ والمجتمع اإلسرائيمي عامة،األمر الذي فرض التركيبة اإلثنية المتعددة لمجيش عمى تركيبتة 

ف رغبة عارمة العامة. وبتراجع اقداـ العممانييف عمى الخدمة العسكرية ) رغـ اإلغراءات (، أظير المتدينو 
في االنخراط في الخدمة العسكرية، لدواع متعددة، أىميا االندماج والتأثير السياسي والتنفيذي، وىو وضع 

. ويعزى تراجع دافعية العممانييف لمتجند لمجيش إلى 3شكؿ بداية التغير في نوعية وتركيبة الجيش بشكؿ عاـ
 سببيف رئيسييف:

بيا إسرائيؿ منتصؼ ثمانينيات القرف الماضي، والتي شكمت نزوعًا  األزمة االقتصادية التي مرت اواًل:
لتغميب المصمحة الشخصية عمى المصمحة العامة، تراجعت معو بشكؿ متواصؿ دافعية الشباب العمماني 

                                                           
 madarcenter.org). (http://wwwانتقل من اليامش إلى مركز صناعة القرار  التيار الصييوني الديني االستيطاني1

ـ، والذي شيد انسحاب الجيش مف لبناف واندالع االنتفاضة الثانية، بداية تأجج الروح الوطنية، وأعاد 2000شكؿ عاـ 2 
باإلجماع مثمما كاف عميو األمر في المفيـو الذى يعتمد عمى استخداـ القوة، بحجة انو بغياب القوة لف يحظى الجيش 
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لبلنخراط في الجيش والوحدات المقاتمة خصوصًا، حيث حالت تمؾ األزمة دوف تمكيف الدولة مف منح 
. وبذلؾ تمكنت المرجعيات الروحية لمتيار الديني القومي مف 1إلغرائيـ بالبقاء في صفوفو الجنود مزايا مالية

تشخيص الفراغ  الكبير  الذي يوشؾ  العممانيوف عمى تركو، وعممت عمى توجيو اتباعيا إلى شغمو بسرعة 
الجيش في عممية صنع لموصوؿ إلى دائرة صنع القرار في الدولة، إدراكًا منيا لحجـ التأثير الذي  يتمتع بو 

القرار السياسي، بسبب الطابع الخاص لمبيئة األمنية التي نشأت فييا إسرائيؿ، ووجودىا في حالة حرب 
متواصمة مع اإلقميـ المحيط. وأىـ مف ذلؾ كمو وعي التيار الديني القومي أف كبًل مف المستوى السياسي 

وى لتقديرات المستوى العسكري، التي تقدـ عمى أنيا  المنتخب، والرأي العاـ اإلسرائيمي  يولياف أىمية قص
 . 2تقديرات مينية ال تحركيا االعتبارات السياسية

التسويات السياسية، فما شيدتو نياية الثمانينيات ومطمع التسعينيات مف تعاظـ الجيود التي بذلت  ثانيًا:
ى اتفاقيات التسوية مع منظمة التحرير لتسوية الصراع العربي اإلسرائيمي، والتي بمغت ذروتيا بالتوقيع عم

الفمسطينية ودوؿ عربية أخرى، قد ولد انطباعًا عامًا لدى العممانييف بأف المخاطر عمى وجود الدولة قد 
تراجعت بشكؿ كبير، األمر الذي يستدعي االنصراؼ لبلىتماـ بمسارات شخصية في مجاالت أخرى غير 

راجع مكانة الجيش اإلسرائيمي في ظؿ عيد التسويات السياسية المجاؿ العسكري. وقد تعزز ىذا الميؿ بت
حيث أخذت المزيد مف النخب تشكؾ في وجاىة مسوغات تقديس الجيش بوصفو )المبنة األساس في بناء 

حيث برز مف داخؿ   -تعد ثورية -األمة الييودية (. تزامنت ىذه التطورات بطرح أفكار تتعمؽ بالجيش
ا إلعادة النظر في الفمسفة التي أسست لبناء الجيش، بحيث يتـ تحويمو مف  المؤسسة العسكرية مف دع

جيش الشعب الذي تؤدي فيو القطاعات السكانية المختمفة الخدمة اإلجبارية، إلى  جيش ميني يقتصر عمى 
مف  المحترفيف، ورافؽ ذلؾ كمو تراجعًا كبيرًا طرأ عمى منظومة القيـ اإلسرائيمية العممانية، حيث لـ يعد

المسمـ بو تحمؿ تبعات التضحية مف أجؿ الدولة وتكبد آالـ الثكؿ، وغيرىا مف القيـ. ومما ال شؾ فيو أف 
ترؾ العممانييف المسارات القيادية في الجيش قد ترؾ فراغًا سارع أتباع التيار الديني الصييوني لسده، وىو 

ف الجيش، التي كاف عمى رأس أولياتيا العمؿ ما القى ترحيبًا شديدًا مف قبؿ المستوى السياسي وىيئة أركا
عمى سد النقص الكبير في عدد الشباب المتطوعيف لمخدمة في الوحدات الميدانية التي تضطمع باألعباء 

 .3القتالية
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  القرار السياسي واألمني فيالتطمع لمتأثير 
القرار ) بعد التوقيع عمى برزت لدى التيار الديني القومي بشكؿ قوي الرغبة في التأثير عمى صنع 

اتفاقيات التسوية والتي قمصت دافعية العممانييف لمخدمة في الجيش (، فخمقت تمؾ الحالة تأثيرًا معاكسًا 
تمامًا لدى المتدينيف، الذيف اعتبروا أنيـ سيكونوف ضحية أي تقدـ في العممية السياسية والتفاوضية، كونيـ 

ة الغربية وقطاع غزة والمشاريع التيويدية في القدس، ويشكموف أكثر يقودوف المشروع االستيطاني في الضف
% ( مف المستوطنيف في ىذه المناطؽ. ناىيؾ عف المنطمقات العقائدية التي تثير حماس 65مف ) 

المتدينيف لعمؿ كؿ ما في وسعيـ مف أجؿ إحباط التسويات السياسية، التي يفترض أف تقترف باالنسحاب 
سب الخطاب الديني أراضي ييودية محررة. وقد اعتبرت المرجعيات الدينية أف التغمغؿ مف أراضي تعتبر ح

في الجيش وتبوء المواقع القيادية فيو سيؤدي إلى تمكينيـ مف التأثير بشكؿ كبير عمى دائرة صنع القرار في 
ة أتباعيا عمى إسرائيؿ بشكؿ يخدـ التوجيات العقائدية لمصييونية الدينية، حيث حثت المرجعيات الديني

االنخراط في الوحدات القتالية تحديدًا، ألنيا تدرؾ أف السيطرة عمى المواقع القيادية في الجيش يمنح ىذا 
الرئيس السابؽ لشعبة  Eliezer Stern ) أقر إليعاز شتيرف ) . التيار قدرة كبيرة عمى التأثير في المجتمع

الديني الصييوني، أف الرغبة في التأثير عمى مجريات القوى البشرية في الجيش، وىو أحد أتباع التيار 
األمور في إسرائيؿ ىو السبب األبرز الذي يفسر اندفاع التيار الديني الصييوني لمتطوع لمجيش ولموحدات 

 . 1المقاتمة خصوصا
ة ومع تزايد المد الديني داخؿ المجتمع االسرائيمي وتزايد مشاركة األحزاب الدينية في الحياة السياسي

وتنامي قوتيا وبروز امكانية حصوؿ انسحابات إسرائيمية مف مناطؽ محتمة، أدرؾ المتدينوف أف تأثيرىـ عمى 
األحداث لف يكوف كامبًل مف دوف أف يكوف ليـ موطئ قدـ في الجيش ليس فقط عمى مستوى التواجد 

 . 2يادية عاليةالرمزي في الوحدات المقاتمة، بؿ أيضًا عمى مستوى السعي لموصوؿ إلى مراتب ق

بذلؾ أدركت مرجعيات التيار الديني الصييوني أف عوائد اختراؽ الجيش ) اإليجابية ( ال تمنح ىذا 
التيار القدرة عمى التأثير عمى دائرة صنع القرار أثناء الخدمة العسكرية فقط، بؿ تمكنيـ مف التأثير عمى 

دمة العسكرية، كجنراالت وضباط كبار في الحمبة السياسية الداخمية بشكؿ كبير بعد تسرحيـ مف الخ
االحتياط، إذ أف األحزاب السياسية في إسرائيؿ تتنافس عمى استقطاب الجنراالت المتقاعديف لػتطعيـ  قوائـ 
مرشحييا لبلنتخابات، فيصبح ىؤالء نوابًا في الكنيست ووزراء في الحكومة، عبلوة عمى أف الكياف يمنح 

وية لرئاسة الشركات الحكومية وشبو الحكومية وشغؿ الشواغر في السمؾ الجنراالت المتقاعديف األول
 .3الدبموماسي، وىذا يشكؿ مصدرًا ىائبًل لمتأثير عمى دوائر صنع القرار في إسرائيؿ
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iii. نظرة جديدة 

أعقب تغمغؿ المتدينوف في الجيش اإلسرائيمي، نشوء صراع في إسرائيؿ بيف مف يطالب بأف يتحوؿ 
ف كاف مصطمح جيش الشعب  الجيش إلى جيش ميني وبيف مف يريد اإلبقاء عمى "جيش الشعب" وتقويتو، وا 

نظرية  شيد تغييرًا في مفيومو إذ أصبح المقصود جيش الشعب الييودي أو جيش الرب، مف خبلؿ تبني
 -قومية إثنية تأثرت باأليديولوجية الدينية القومية. في ىذا االتجاه يقؼ رئيس ىيئة أركاف الجيش في حينو

وراء تعزيز مكانة الجيش عمى أنو باٍف لؤلمة  Moshe Yaalon )موشيو يعالوف )  -وزير الدفاع الحالي
رافضًا منظومة الجيش الميني، باعتبار أف الصراع ىو استمرار لحرب استقبلؿ إسرائيؿ، ما يستوجب تجندًا 
لمجيش عمى أساس قومي ديني، وذلؾ لتأكيد الميمات التقميدية كجيش لمشعب وتعزيز مكانتو الجماىيرية. 

إسرائيؿ ال يمكف االحتفاظ بجيش يقوـ عمى التجنيد اإللزامي لجيش ميني، بداعي ويرى يعالوف أنو في دولة 
أف مناعة إسرائيؿ االجتماعية ما زالت متعمقة ببقاء الجيش كجيش الشعب، فالجيش الميني الذي يعتمد 

 .1متطوعيف يتمقوف الراتب الشيري سيكوف متوسطًا أو أدنى في مستواه ولف يبلئـ الواقع اإلسرائيمي

-االجتماعية -العسكرية العبلقات مثمث في المتخصص ،( Yaqal levi) ليفي  البروفسور يجآؿ يقوؿ
 إستراتيجية وتوحيد (، وىي خطة وثيقة ) ىدؼ، ىي الجيش في التديف ظاىرة لفيـ السياسية: أىـ وثيقة

 القوة محركات الوثيقة إحدىوتعتبر  يعموف، موشيو كتبيا الجيش، لجنود صييونية ييودية لبناء ىوية ثورية
 حوؿ أوسمو الغية عقمية ييودي، جيش بأنو اإلسرائيمي عرفت الجيش فالوثيقة الجيش، في التدييف لعممية
 لمعيش اإلسرائيمي المجتمع وتحضير لحسـٍ سريع، التوصؿ عمى الصراع، واستبداؿ ذلؾ بتعزيز القدرة نياية
 ميزومة منظمة فيو لذلؾ أوسمو، متأثرًا بميراث مازاؿ جيشال فإف يعموف بحسب . الصراع ظؿ استمرار في

 لمخدمة ىبوط الحافز ظؿ وفي- العمؿ ىذا ـ. يأتي2000عاـ  لبناف مف انسحب ضعفو حيف ظير حيث
 الجيش تقوية بيدؼ الييودي لئلرث اإلسرائيمي تقريب الجندي يجب بأنو التفيـ خمفية عمى -الجيش في

 مف إلى الديف أظيرت بوضوح حاجتيا قيادة الجيش أف أي الجميور، عند العسكرية لمخدمة وتعزيز الحافز
 أعيف في المثالي الجندي ىو المتديف فالجندي  لمياميـ، الجنود يحرؾ جديد أساس لحافز وضع أجؿ

في  المجتمع الجيش في ظؿ رخاوة يحتاجو الذي األدوات صندوؽ تممؾ العسكرية والحاخامية القيادة،
 . 2إسرائيؿ

 أعماليا رعاية بيف مف وحددت ـ مرسوميا التنظيمي 2005 عاـ في العسكرية الحاخامية غيرت لقد
دخاؿ  الوعي تطوير الجديد: المرسـو الجيش. وبحسب جنود في صفوؼ إسرائيمي وموروث  ييودي وعي وا 
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 . بكممات1الحاخاماتالقتالية برعاية واشراؼ  الروح لتقوية والجنود الضباط عند توراتية بقضايا الييودي
 وظيفًة رسميًة ومساحة عمؿ واسعة العسكرية الحاخامية  يعطي -األولى ولممرة - أخرى، موشيو يعموف

 يتواءـ والرغبة بما العمؿ عمى قدرة الجيش مف الروح القتالية، وىذا يعيؽ بمواضيع توراتية لتقوية تتعمؽ
 واسع  إخبلء خبلؿ الجيش تنشيط عمى السياسي المستوى قدرة وتضعؼ مف المواطنيف، لعامة الجماعية

 . 2السياسية الظروؼ اقتضت إذا الغربية، الضفة في لممستوطنات

 في الييودي الديني العنصر العسكرية، وتقوية الحاخامية وظيفة في الحاد بذلؾ يعد يعموف عرابًا لمتغيير
عطاء الجيش،  .الدينية لمقوى الكاممة الحرية وا 

 ماضٍ  ذوي إلى الدور الجديد والمتنامي لحاخامات الجيش، سيما وأنيـ كانوا جميعاً يؤشر ىذا بوضوح 
 عممية خبلؿ أيضاً  لغزة ) دخموا الجنود حربي، أخذ يترجـ لدور قتالي فعمي ميداني، فيـ اليوـ أكثر قربًا مف

 أف ىي خاـلمحا األساسية الوظيفة وحداتيـ (، ذلؾ إلف مع الصامد المصبوب وعممية الجرؼ الرصاص 
 مرتبطة المعركة في النصر عمى مف منطمؽ أف القدرة القتالية، لتقوية الروح لمقائد العسكري مساعداً  يكوف
اإليماف  عف ممتازة، كما أف الحاخاـ العسكري ال يتحدث نفسية قدرة جانب إلى المينية الممتازة بالقدرة

لمقائد العسكري، كما  الوقت يتوفر حيف ال القوة مف الكثير يعطي القديـ والذي الشعب تاريخ فحسب، بؿ عف
فالجندي  المقدس، الكتاب اآلثار، المكاف، بتاريخ روحانياً  الجنود يستطيع المساعدة في ترغيب أف الحاخاـ

 يفيـ أف الجندي عميو وأف الييودي، بالتاريخ بمفيـو حاخامات الجيش، ويجب أف يشبع الجنود مرتزقاً  ليس
 .3ـ (2014في عممية الجرؼ الصامد  كاف واضحاً  ما ) وىذا عمبلً  يواصؿ بأنو

في ىذا السياؽ، تجدر اإلشارة إلى أف التديف في الجيش ىو مسألة إعبلء الروح الدينية والقومية الييودية 
مقابؿ شيطنة اآلخر والعدو، عبر تحويمو عمميًا في نظر الجنود ليس إلى مجرد عدو إلسرائيؿ فحسب  

نما أيضًا لرب  .4إسرائيؿ وا 

الييودي "التوراة"  المكوف تنيؿ مف أف يجب الجيش في القتاؿ قيـ أف تيار الصييونية الدينية يرى
فيي تتناسب مع  جيدة، ليست والديف الجيش بيف تنبع مف أف فكرة الدمج -برأيي -وخطورة ىذه الرؤية

 تراثية مصادر مف القيـ القتالية اإلسرائيمي الجيش فييا ينيؿ التي المحظة ففي تركيبة الجيوش المتطرفة،
تطرح أيدولوجية   أف مف الخطر الشديد الييودية، لذلؾ جيش إنما جيشًا إسرائيمياً  يكوف ال دينية، تعاليـ ومف

 .أخرى المدى لتأثيرات بنفس معرضيف الجنود يكوف أف دوف الجنود، أماـ دينية معينة
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iv. تحذيرات 

فئات واسعة مف الباحثيف في ىذا الشأف، منيـ المستشار النفسي السابؽ لمجيش اإلسرائيمي رءوفيف غاؿ 
 (Reuven Gal يحذروف مف تعاظـ نفوذ المعسكر الديني داخؿ الجيش )أو ما يعرؼ بصيرورة تدييف 1 ،

رائيمي المتعاظـ في الجيش في مقابؿ تراجع عممانيتو، بوضع يفوؽ حجـ التدّيف العاـ في المجتمع اإلس
السنوات األخيرة، ما قد يعكس التغيير السياسي الكمي الحاصؿ في ىذا المجتمع. والواقع أنو يراد مف 
صيرورة التدييف لمجيش دفع رؤية أيديولوجية سياسية، كما أف تعزيز نفوذ التيار الديني الصييوني في 

، إذ يتضح أف زيادة درجة التدييف 2ية المحتمةالجيش سيترتب عميو منع أي انسحاب مف األراضي الفمسطين
في الجيش تقابميا زيادة في احتماالت عدـ القدرة عمى تنفيذ قرارات سياسية مصيرية، مثؿ إخبلء 

 .3المستوطنات، بفعؿ الخوؼ مف تمرد الجنود عمى ىذه األوامر وفقًا لتعميمات حاخامات الصييونية الدينية

عقد التسعينيات، وفي موازاة األزمة المعنوية التي أثارت قمؽ قيادة شعبة يشير غاؿ، إلى أنو منذ بداية 
القوى البشرية في الجيش اإلسرائيمي، بدأ يبرز ارتفاع ممموس في الدافع لدى أبناء التيار الديني لمخدمة 

إلييا الجيش والتي يرتكز  4العسكرية، وتـ التعبير عف ىذا الدافع المتزايد في جميع مؤشرات المعنويات الستة
 .5اإلسرائيمي في بنائو التنظيمي

 وذلؾ - األخير العقد في - اإلسرائيمي  الجيش في التديف ظاىرةَ  معمؽ بشكؿ استكشؼ الدكتور غاؿ
 القيادة طاقـ وفي القيادية والدرجات المقاتمة الوحدات وفي الميداف، القوات في وخاصة النظامي الجيش في

االجتماعية  -اإلنثروبولوجية النظر وجية مف لظاىرة التديف والذي يتطرؽ إثارة األكثر الجانب مبرزاً  العميا،
في السياؽ، يحذر  .6الجنود تصرفات عمى تأثيرىا الطقوس وأشكاؿ عمى تركز التي ) تركيبة بشرية (،

المجنديف  رءوفيف غاؿ أيضًا مف تداعيات تسّمط التيار الديني الصييوني عمى الجيش، مشيرًا إلى أف نسبة
% (، مع ما يرافؽ ذلؾ 40% (، تصؿ اليوـ إلى ) 1مف أبناء ىذا التيار والتي كانت قبؿ عقديف حوالي ) 

مف توّلي جنود مف ىذا التيار مناصب رفيعة مف كافة الرتب العسكرية وفي كافة األسمحة والقطاعات 
                                                           

 alaraby.co.uk). (http://wwwإسرائيل من جيش الشعب إلى جيش الرب نضاؿ،  وتد، 1
 alhayat.com). (http://www اتساع نفوذ المتدينين والمحاِفظين أمنيًا في الجيش اإلسرائيميتمحمي، أسعد 2 
  )co.uk)alaraby.http://www.إسرائيل من جيش الشعب إلى جيش الرب نضاؿ،  وتد، 3
التجند لمجيش، والتطوع لموحدات القتالية النخبوية، والرغبة في مواصمة الخدمة العسكرية حتى  :درجات المعنويات ىي 4

المعنويات العالية خبلؿ العمميات القتالية، والرغبة في االنتقاؿ إلى الخدمة  كذلؾ والعمؿ لموصوؿ إلى رتبة ضابط،  نيايتيا،
لتيار الصييوني الديني االستيطاني انتقل من اليامش إلى مركز ا، العسكرية الدائمة بعد إنياء فترة الخدمة اإللزامية

  (http://www. madarcenter.org) صناعة القرار
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لجيش تفوؽ بكثير نسبة المتدينيف مف المكونة لمجيش اإلسرائيمي، وأف نسبة التيار الصييوني الديني في ا
الباحث في شؤوف الجيش والمجتمع البروفيسور يغآؿ ليفي أظير خشية . 1ىذا التيار في المجتمع اإلسرائيمي

مف تزايد النفوذ الديني في أوساط الجيش، عبر المدارس التوراتية،  والتي تقوـ بتربية الجيؿ الجديد مف 
اية مف الدولة، وتخضع طمبتيا لتربية مشبعة بالتحريض ضد الفمسطينييف ، وتمقى رع2الجنود وقادة الجيش

وعرضيـ كأشخاص ببل حقوؽ. جاء التحذير كذلؾ مف انتشار المئات مف طمبة الحاخامات في كؿ بؤر 
 .3التأثير في المنظومة األمنية

 إلى التدييف تغمغؿ مف حيث اإلسرائيمي الجيش التي يشيدىا العميقة لقد بات ُينظر إلى التحوالت
والقتاؿ، فقد برزت  بالحرب يتعمؽ فيما الجيش ومعتقداتو، خاصة قيمو عمى لو بالغ األثر صفوفو، أف 

 رجاؿ مف ومرافقوف دائموف جنديات، إقصاء المبكى، لحائط المتتالية ألفراد الجيش بشكٍؿ واضٍح الزيارات
الجيش.  في الدينية األسس مف تعزز الجرؼ الصامد (عممية )  أظيرتو ناىيؾ عما القتالية، لموحدات الديف

 بأف الدولة يحذروف، ومراقب القوى البشرية شعبة ورئيس الجيش قائد مستشارة ىذه االوضاع الجديدة، جعمت
 جيش ليصير الطريؽ في إلى أف الجيش اإلسرائيمي قوًة وتأثيرًا، مما يشير تتزايد العسكرية الحاخامية
 .4أصولي

ويشار في ىذا الصدد أيضًا، إلى أف حالة التدييف في المؤسسة العسكرية دفعت قيادات عسكرية مف 
ـ، أرسؿ رئيس قسـ القوى البشرية 2011داخؿ المؤسسة لمتحذير مف التطرؼ الديني في الجيش، ففي عاـ 

لديني في المؤسسة ، رسالة إلى قائد الجيش وقتيا يطالبو فييا بوقؼ التطرؼ اAvi Zamir )آفي زامير ) 
( ، قالت فيو:"أف Gela Amir العسكرية، معتمدًا عمى تقرير أعدتو مستشارة قائد الجيش غيبل آمير ) 

القواعد االجتماعية الجديدة في الجيش تفرض تصورات دينية متطرفة عميو". وظير في تقارير أخرى أف 
سيطرت عمييا، لدرجة أف مراقب الدولة أشار المؤسسة الدينية العسكرية اجتاحت شعبة التربية في الجيش، و 

( بالتنقؿ  6( ) ممحؽ ( Hayim  Rotinsky إلى ىذه الظاىرة بعد مشيد قياـ الحاخاـ حاييـ رونتسكي 
ـ ( مستخدمًا خطابًا دينيًا 2008/2009بيف الجنود وتشجيعيـ قبؿ الذىاب إلى المعركة في حرب غزة ) 

                                                           
  http://www .alaraby.co.uk)إسرائيل من جيش الشعب إلى جيش الرب )نضاؿ،  وتد، 1
(  ـ1997في العاـ طالب في كؿ عاـ ) 700معاىد يتعمـ فييا  6ازداد عدد المعاىد الدينية التي تميد لمخدمة العسكرية مف  2

التيار الصييوني الديني االستيطاني انتقل من اليامش (،  ـ2008في العاـ طالب سنويا ) 1600معيدا يتعمـ فييا  34إلى 
  (http://www. madarcenter.org) ارإلى مركز صناعة القر 
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والحقًا أدخؿ الجيش قسمًا تربويًا وتعميميًا خاًصا يقوـ عمى تعزيز وىي ليست مف وظائفو كحاخاـ عسكري. 
 .1اليوية الييودية في صفوؼ الجنود ، حيث يجري التعامؿ مع الجيش "كجيش ييودي"

v. خالء المستوطنات  تديين الجيش وا 

قد يكوف مستقبؿ الكتؿ االستيطانية المقامة عمى أراضي الضفة الغربية، مف أكثر الجوانب التي 
ينعكس عمييا تنامي التيار الديني القومي وسيطرتو عمى الجيش، وبالطبع سيكوف لذلؾ وضع كارثي عمى س

مستقبؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، لما يمثمو واقع المستوطنات مف عقبات عمى طريؽ أية حموؿ 
لمؤسسة العسكرية، فإف سممية. ورغـ النقاش السائد حوؿ الخمفيات التاريخية والسياسية والفكرية لتدييف ا

السؤاؿ الذي يبقى ممحًا في ىذا الصدد: ىؿ سيقـو الضباط والجنود المتدينوف الذيف ينصاعوف لمرجعيتيف 
المدنية ( والدينية، بتنفيذ أوامر ال تنسجـ مع مرجعيتيـ الدينية خاصة فيما يتعمؽ  –سمطويتيف ) العسكرية 

األبحاث تشير إلى أف الضباط والجنود المتدينيف سينصاعوف بإخبلء مستوطنات.وعمى الرغـ مف أف غالبية 
المدنية إف تناقضت مع مرجعتييـ الدينية ) كما ظير في خطة االنفصاؿ عف قطاع –لممراجع العسكرية 

ـ، حيث لـ يتمرد الضباط والجنود مف أبناء الصييونية الدينية عمى قرار اإلخبلء (، إال أف 2005عزة عاـ 
 .2لكثير مف الترسبات السمبية التي قد تؤثر عمى تنفيذ قرارات شبيية مستقبمياذلؾ ترؾ لدييـ ا

وبقراءة ذلؾ يمكف االستيداء برأي الباحث في الشأف اإلسرائيمي ميند مصطفى: والذي يرى أف مسألة 
رفض االنصياع لؤلوامر العسكرية ليست ىي المسألة الميمة، بؿ مسألة تدييف الصييونية واكتماليا ىي 

ألكثر أىمية، حيث ستتحوؿ فكرة إخبلء مستوطنات إلى فكرة غير قابمة لمنقاش، ولف تكوف مسألة ا
مدنية إلخبلء مستوطنات ىي المسألة التي ستوجو الجنود والمؤسسة العسكرية –االنصياع ألوامر عسكرية 

تماؿ تدييف الصييونية اذ أف المساس بالمشروع االستيطاني في الضفة الغربية لف يكوف واردًا أصبًل بعد اك
والدولة فيما بعد. كذلؾ إف إخبلء المستوطنات في غزة ال يمثؿ حالة يمكف مف خبلليا استنباط كيفية سموؾ 
الجنود المتدينيف، حيث الظروؼ السياسة داخؿ إسرائيؿ تغيرت منذ خطة االنفصاؿ، وحجـ اإلخبلء كاف 

نتو بحجـ المشروع االستيطاني وتداخمو مع المجتمع مستوطف فقط ( وال يمكف مقار  70000متواضعًا ) نحو 
اإلسرائيمي في الضفة الغربية. عبلوة عمى ىذا، إف حالة الصدمة القومية والدينية، سواء كانت حقيقية أو 
جرت صناعتيا التي رافقت المستوطنيف، ال تجمعنا نستنبط سموكيات مشابية لمجنود المتدينيف في حالة 

فكيؾ المشروع االستيطاني في الضفة الغربية، وال سيما أف ىنالؾ عشرات مف اتخاذ قرار إلخبلء وت
حاخامات الصييونية الدينية، ومنيـ شخصيات مركزية يؤيدوف التمرد عمى أوامر العسكرية لتنفيذ إخبلء 

ا ( حاخامًا مف الصييونية الدينية الفتوى التي أصدرى150المستوطنات، فعشية فؾ االرتباط عف غزة أيد ) 
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( برفض تنفيذ أوامر عسكرية بإخبلء مستوطنات ييودية   Abraham Shabiraالحاخاـ أبراىاـ شبيرا )
 .1مما يؤكد وجود دعـ كبير لرفض األوامر العسكرية التي تتعارض مع تأويبلت دينية 

وجي في ىذا المقاـ يمكف اإلشارة بوضوح إلى العبلقة بيف التركيبة االجتماعية وبيف الطابع األيدول
والمواقؼ السياسية، التى مف الممكف أف يتخذىا الضابط الكبار الذيف يأتوف وسيأتوف مف المجموعات 
الدينية القومية، وىي محور السؤاؿ الكبير حوؿ المدلوؿ السياسي ليذه التغيرات، ىو وجود ميوؿ أشد وأكثر 

ني، وقد أثارت الفتاوي والمواقؼ وضوحًا وصراحة لدي المتدينييف القومييف في التعبير عف التشدد الدي
خبلء المستوطنات وتأثير ذلؾ عمى  العمنية لمحاخامات المنتميف لمتيار الصييوني الديني حوؿ االنسحاب وا 
الضابط والجنود التابعيف ليـ جداًل كبيرًا في اإلعبلـ واألوساط السياسية، إلى درجة أف أصوات كثيرة منيا 

يادة الجيش، فيما دعا آخروف إلى إغبلؽ المدارس الدينية التى تغذي حذرت مف سيطرة المتدينيف عمى ق
الجيش بالمنتسبيف والمتطوعيف مف الشباف المشحونيف أيدولوجيًا ودينيًا، باعتبار أف ىذه المدارس تحولت 

. ومما يزيد مف ىذه المشكمة أف الكثريريف مف الضباط 2إلى دفيئة لعممية غسؿ دماغ مشيحانية متعصبة
دينيف يسكنوف مستوطنات الضفة الغربية، األمر الذى يجعؿ باإلمكاف نشوء نواة مف ىؤالء تقـو المت

 .3بمعارضة أي انسحاب أو تعمؿ عمى منعو

vi. دالالت التحول 

يكفي لمتدليؿ عمى حقيقة التغمغؿ المتواصؿ لمتيار الديني في المؤسسة العسكرية، ما  ذكره المراسؿ 
ـ 1997( أف عدد المتدينيف الذيف تخرجوا عاـ  Haji Leve حاجي ليفي )العسكري لمجمة سبلح الطيراف 

مف دورة إعداد طياريف مقاتميف، قد تساوى مع عدد الخريجيف مف أبناء الكيبوتسات، بعد أف كاف ىؤالء 
وما ذكره مراسؿ صحيفة ىآرتس يوآؼ  ،يحتموف في السابؽ المرتبة األولى بيف تشكيبلت الطياريف المقاتميف

( أف العناصر المتدينة اقتحمت مدارس تخريج ضباط الصؼ مرورًا بكمية تخريج  Yoav Limorليمور ) 
الضباط وانتياًء بدورات تخريج قادة السرايا والكتائب، ويضيؼ ليمور:إف العناصر المتدينة باتت موجودة 

تحوالت أثارت الكثير مف المغط والمخاوؼ ألسباب عدة أىميا: . ىذه ال4داخؿ القيادات العميا في الجيش
عدـ التزاـ المتدينيف بالسمطة القانونية وميميـ الدائـ لتجاوز القوانيف عمى أساس عقائدي ديني، وميميـ إلى 

                                                           

 13-12 حضور الدين في الحرب عمى غزةمصطفى، ميند،  1 
ف لـ يكف مؤمنًا  2 أشار أحد الجنود الذيف درسوا في المدارس الدينية العسكرية التابعة لمصييونية الدينية: الجميور الديني، وا 

ذا ربطنا كؿ الخيوط سوؼ نفيـ الوضع الحالي، أف الصراع  بأرض اسرائيؿ الكاممة، فانو يؤمف بمشروع المستوطنات، وا 
ناء الصييونية الدينية، وبمف فييـ الجنود المتدينيف، كصراع مسياني خبلصي عمى األرض يفسر لدى جزء كبير مف أب

 9 -8 حضور الدين في الحرب عمى غزةمصطفى، ميند، 
 377 دعامة عرش الربعوض، أحمد رفيؽ،  3
 lebarmy.gov). (http://wwwظاىرة التدّين في الجيش االسرائيمي ومخاطرىا  مرتضى، إحساف، 4
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العنؼ والعدوانية المفرطة وعدـ احتراـ أوامر الحكومة، خاصة في ما يتعمؽ باالنسحاب مف بعض األراضي 
تمة ىنا أو ىناؾ، وفي ىذا السياؽ يقوؿ ليمور: "إف صعود الحركة الدينية القومية والتعصبية ييدد المح

 .  1طابع إسرائيؿ الصييوني إف لـ يكف وجودىا المادي أيضًا"

يرافؽ التحوالت المنظمة في قواعد الجيش العسكرية، محاوالت ناجحة لتدييف رموز وطقوس عسكرية 
رت في السنوات األخيرة مسألة إقصاء النساء عف الجيش، بسبب حضور الخطاب لتصبح أكثر قومية، فظي

أصحاب  اليـو ىـ القبعات المنسوجة مرتدو والمقاتموف ، فالقادة2الديني والمتدينيف في الكثير مف وحداتو
 ىناؾ متقدمة، لمواقع الذيف يصموف الجيش، خاصة الضباط في الموجود القوي واإلخبلص القتالي الحافز
الديني، تتمثؿ في تغير  التأثير تعاظـ التغيير، وتعبر عف مف وتدريجية بطيئة تشير إلى صيرورة  دالالت

ومكاتب (، ىناؾ أيضًا  معيشة، العسكرية ومكوناتيا ) غرؼ كالقواعد المحيطة لمجيش، مظاىر البيئة
 تنتشر في القواعد العسكرية، وفوؽ ذلؾ كمو وقبؿ  لبلستخداـ دينًيا متبلئمة وقديسيف وأدوات أولياء صػور
  .3واألدعية لمصبلة اجتماعات تنظـ لمميمات لمعمميات العسكرية، الخروج

الدينية بشكؿ مكثؼ جدًا لوحدات  –منذ بداية التسعينات بدأت تبرز ظاىرة تجند شباف الصييونية 
يات: أنو في نياية سنوات السبعينيات النخبة، التي كانت معقؿ العممانييف في الماضي، وحسب المعط

الدينية يخدموف في وحدات تابعة لسبلح المدرعات. لكف  –وبداية سنوات الثمانينيات كاف أبناء الصييونية 
في النصؼ الثاني مف الثمانينيات، خاصة بعد االنتفاضة األولى، اتسعت دائرة الوحدات العسكرية التي 

خدمة فييا، وأصبحت تشمؿ ألوية المشاة والوحدات الخاصة. ومنذ تطوع أتباع الصييونية الدينية لم
( جنود مف التيار الديني سنويا مسار التدريبات في كؿ واحدة مف فرؽ  5 -3التسعينيات أصبح ينيي ) 

              "سرية ىيئة األركاف"، وىي وحدة كوماندوس النخبة في الجيش اإلسرائيمي، ووحدة كوماندوس 
، ميمتيا تنفيذ عمميات استطبلع في أراضي العدو. مف بيف ىؤالء كاف رئيس حزب البيت ) شالداغ (

. كذلؾ أصبح لواء غوالني، في ىذه الفترة، معقؿ أبناء ( Neftali Bennett )الييودي نفتالي بينيت 
ة الدينية. ويشار إلى أنو في إحدى وحدات النخبة كاف يخدـ جندياف متديناف في نياي –الصييونية 

الدينية  –السبعينيات، لكف ىذا تغير بشكؿ كبير في منتصؼ التسعينيات، عندما أصبح أبناء الصييونية 
 .4% ( مف ضباط القيادة العميا فييا30مف قادة الفرؽ في ىذه الوحدة وأكثر مف ) ( % 40)يشكموف 
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التيار الديني القومي رتب في السنوات األخيرة، وكما يقوؿ أبراىاـ تيروش ) صحفي إسرائيمي ( بمغ اتباع 
قيادة عميا لـ يوجدوا فييا قط في الماضي، فقد أخذت نسبة الضباط المتدينيف في الجيش اإلسرائيمي تكبر 

% ( مف خريجي دورات الضباط القتالية ىـ مف المتدينيف، الذيف 40-30وتتسارع، فصارت ما نسبتو ) 
وميوف يتبوأوف في الجيش اإلسرائيمي المكاف الذي كاف يروف في خدمتيـ رسالة دينية، وصار المتدينوف الق

، ومف الطبيعي أف يبمغوا القيادة أيضا. ويرى تيروش أف ىناؾ تخوفًا مف ىذا 1يشغمو جميور الكيبوتسات
الوضع  خاصة عندما يتـ تعييف معتمر قبعة دينية لمنصب عسكري أو أمني رفيع المستوى، إذ أف أكثر 

وأكثر ألوية ىيئة القيادة العامة سيكونوف متدينيف قريبا، وىذا وضع كارثي، ومنبع ضباط الجيش اإلسرائيمي 
التخوؼ مف ىذا الوضع يتعمؽ برتبة الضباط الدنيا والمتوسطة، مف أف ىؤالء سيسمعوف أوامر حاخامييـ 

ة. بينما العسكريوف ال أوامر قادتيـ العسكرية عند الحديث عف إخبلء مستوطنات ومناطؽ في ييودا والسامر 
الجانب األكثر مضايقة، يقوؿ تيروش، إف كؿ مف يعتمر قبعة دينية منسوجة ُيرى عمى نحو آلي في أحسف 
الحاالت رجؿ يميف، وفي حالة اسوأ قوميًا متطرفًا، مسؤواًل شخصيًا عف كؿ البؤر االستيطانية غير القانونية 

بقي أف نذكر أف ما ينطبؽ . 2يف أيضاً (وعف شغب شباب التبلؿ، ) ولف نتحدث عف مأساة قتؿ إسحؽ راب
عمى الجيش يمكف مبلحظتو في جياز األمف العاـ "الشاباؾ" وجياز االستخبارات الخارجّية "الموساد"، إذ أف 
ثبلثة مواقع مف أصؿ أىـ أربعة مواقع في الشاباؾ، يحتميا جنراالت ينتموف لمتيار الديني الصييوني  

(، ونائبو، وقائد القسـ العربي في الجياز، عبلوة عمى أف  Yuram Kohenكرئيس الجياز يوراـ كوىيف )
 .3معظـ مواقع القيادة المتوسطة في الجياز يييمف عمييا أتباع الصييونية الدينية

أظيرت الدراسات، ذات الشأف، أف أكثر مف نصؼ ضباط ىيئة األركاف، وباقي الوحدات العسكرية 
دينية والتي تمثؿ تيار المستوطنيف المتطرفيف الذيف ال يقبموف أية تسوية أصبحوا ينتموف لتيار الصييونية ال

. مف الواضح أف العدد النسبي لممتدينيف القومييف بيف الضباط آخذ بالتصاعد، وأف 4مع الشعب الفمسطيني
نحو ربع عدد قادة السرايا وقادة الكتاب ىـ مف المتدينيف، ومف بيف خريجي دورات الضابط في العقد 

ألخير، فاف نحو الثمث ىـ مف أعضاء التيار الصييوني المتديف، وىذه نسبة أعمى بكثير مف نسبتيـ في ا
 .5العدد الكمي لمسكاف

                                                           
شكؿ مف اشكاؿ التجمع االستيطاني، يقـو عمى الحياة االشتراكية، وقد شيدت الكيبوتسات تراجعًا في أواخر  كيبوتس: 1

معجم األعالم فييا ما قاد الى اغبلؽ عدد كبير منيا، منصور، جوني، الثمانينيات والتسعينيات، بسبب إنييار الفعاليات 
 367-366 والمصطمحات الصييونية واإلسرائيمية

 alhayat-j.com). (http://wwwاسرائيل وقبعات المتدينين تيروش، ابراىاـ،  2
 raialyoum.com). (http://wwwقمق في إسرائيل من وقوع أجيزتيا األمنية بقبضة المتدينين أندراوس، زىير، 3 
 saudiinfocus.com). (http://wwwحين يخشى إسرائيميون سيطرة المستوطنين عمى الجيش شديد، عادؿ، 4 
 375 دعامة عرش الربعوض، أحمد رفيؽ،  5
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 القادة أغمب أيًضا بؿ فيو، كؿ ركف في يتواجدوف المتدينيف فقط ليس كبير، حد   إلى الجيش اليـو يختمؼ
الجيش  في التغير أف الشديدة ىي تغير، والخشية فالحوارالدينية،  مرتدي القمنسوة مف ىـ واأللوية الضباط 
حرب  إنيا حساسة في إسرائيؿ، مواقع يحتموف سوؼ المتدينيف رجاالت الجيش كبار وأف المجتمع، سيغير
   .1ذلؾ ىـ قالوا كما اإلسرائيمي المجتمع داخؿ لجماعات البقاء

vii. تداعيات تغمغل المتدينين في الجيش اإلسرائيمي 

والخبراء في الديف والسياسة والجيش، يروف أف عممية تدييف الجيش مشكمة حقيقة تستوجب الباحثوف 
إبداء الرأي حوليا ببل تأخير،تحسبًا مف انقبلب عسكري تخوضيأوساط دينية قومية ضد صناع القرار 

يش . فمف المتوقع أف يترؾ تغمغؿ المتدينيف في الج2السياسي سيغير مف شكؿ الصراع مع الفمسطينييف
عادة  اإلسرائيمي تأثيرات مستقبمية كبيرة وىامة سواًء عمى الصعيد الداخمي، قد تطاؿ النظاـ السياسي وا 
صياغة النخب اإلسرائيمية، كذلؾ عمى صعيد قضية الصراع واالستخداـ المفرط لمقوة العسكرية في التعامؿ 

 مع الفمسطينييف.

ونية الدينية (، إف تبوء المتدينيف المواقع عف ذلؾ يقوؿ صالح النعامي ) باحث متخصص في الصيي
القيادية في الجيش اإلسرائيمي ينذر بتيديد جدي وخطير لمنظاـ السياسي في إسرائيؿ، مف حيث اإلخبلؿ 
بقيـ  الديمقراطيةوتجاوز أطرىا، ففي حاؿ زاد تمثيؿ المتدينيف في ىيئة أركاف الجيش فإنو ال يوجد أي 

ت الحكومات اإلسرائيمية، وفي ذلؾ تيديد مؤكد لمنظاـ السياسي. ويرى ضمانة أف ينفذ الجيش تعميما
النعامي، أف العدد الكبير مف كبار الضباط المتدينيف الذيف يتسرحوف مف الجيش، ويتـ استيعابيـ في 
المرافؽ المدنية المختمفة، يشكؿ أحد أىـ العوامؿ التي تمنح المتدينيف الفرصة لمتأثير عمى الرأي العاـ 

سرائيمي ودفعو لتقبؿ المنطمقات األيدلوجية ليذا التيار مف القضايا المطروحة، فيـ يشاركوف بشكؿ الفت اإل
في الجدؿ العاـ، فبل يكاد يخمو برنامج حواري في اإلعبلـ اإلسرائيمي مف حضورىـ الممفت، وذلؾ بخبلؼ 

ذا أحد العوامؿ التي تقؼ وراء ما كانت عميو األمور قبؿ عقديف مف الزماف. وضمف أسباب أخرى، يعتبر ى
 .3انزياح المجتمع اإلسرائيمي نحو التطرؼ والغمو

وبالوقوؼ عند قضية تسوية الصراع مع الفمسطينييف، فمف الواضح تمامًا أف تعاطي إسرائيؿ مع مشاريع 
ضفة التسوية ستتأثر إلى حد كبير بتنامي تأثير المتدينيف عمى الجيش،فمف يكوف إخبلء مستوطنات مف ال

الغربية أمرًا سيبًل، بؿ إف كؿ المؤشرات تدلؿ عمى أف إخبلءىا سيواجو بردة فعؿ عنيفة مف قبؿ أتباع التيار 
الديني القومي والذي منو آالؼ الضباط والجنود، وىناؾ أكثر مف مؤشر عمى أف التوصيات التي يقدميا 

                                                           
 102 متى وكيف صار الجيش االسرائيمي متدينا الى ىذه الدرجةبف سمحوف، كوبي،  1
 alhayat.com). (http://www المتدينين والمحاِفظين أمنيًا في الجيش اإلسرائيمي اتساع نفوذتمحمي، أسعد،  2
 http://www naamy.net)تغمغل المتدينين في الجيش اإلسرائيمي: تبعات وتداعيات ) النعامي، صالح، 3
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نية الفاعمة والتي تتعمؽ بالتسويات السياسية الجنراالت المتدينوف الموجوديف في ىيئة األركاف والمواقع األم
تتأثر بمواقفيـ األيدلوجية. عبلوة عمى ذلؾ فإف انتقاؿ الجنراالت المتدينيف لمعمؿ السياسي بعد تسرحيـ مف 
الخدمة العسكرية سيزيد مف تأثير التيار الديني عمى صنع السياسات العامة في إسرائيؿ، مع التأكيد عمى 

ف في الجيش لف يدفع فقط إسرائيؿ لنبذ سبؿ تسوية الصراع بالطرؽ السممية، بؿ أنو أف تغمغؿ المتديني
سيدفع لمتوسع في ممارسة القمع ضد الفمسطينييف واستسياؿ شف حروب )تظير عبلقة واضحة بيف تعاظـ 

ت زيادة تأثير المتدينيف عمى الجيش وبيف ميمو الستخداـ القوة المفرطة ضد المدنييف الفمسطينييف(، فقد أد
ثقؿ المتدينيف في المواقع القيادية في الجيش إلى فتح أبواب الجيش أماـ غبلة المتطرفيف ومف الحاخامات 

 . 1الذيف اشتيروا بإصدار الفتاوى التي تدعو إلى قتؿ المدنييف الفمسطينييف، لمتنظير ألفكارىـ

ا في أف اتفاقية أوسمو وتسميـ عمى أف أكثر المخاوؼ مف تغمغؿ التيار الديني في الجيش، يمكف حصرى
أراٍض لمفمسطينييف، وتطورات ذلؾ االقتصادية، والتي زادتمف مكانة وتأثير رجاؿ الماؿ واألعماؿ،مما أدى 
ابتعاد كبار الضباط الييود الغربييف عف الجيش اإلسرائيمي واألجيزة األمنية األخرى والتحاقيـ بمرافؽ 

الذيف ينتمي أغمبيـ لمتيار الديني القومى ألف يحموا محميـ وذلؾ بيدؼ االقتصاد مما دفع الييود الشرقييف و 
إعاقة تقدـ العممية السياسية وعدـ تسميـ أراض لمسمطة مستقببل. وبالتالي أصبحت ىذه الشريحة اآلف تحتؿ 

وخاصة القيادات االمنية والعسكرية المحسوبة عمى  2نسبة عاليو جدا مف كبار الضباط في ىيئة األركاف
التيار الديني القومي، وىي في تزايد مستمر،وىو ما ينذرباتخاذ اجراءات عسكرية وأمنية ربما تصؿ إلى شف 

 .3حروب وضربات استباقية إلى دوؿ بعيدة

viii. استحضار الدين في حممة الجرف الصامد 

 قيمو عمى صفوؼ الجيش اإلسرائيمي، بالغ األثر ضمف ما يعرؼ ) بالتدييف ( في العميقة كاف لمتحوالت
 الدينية التي تعززت األسس الحرب عمى غزة أظيرت ، فقد4والقتاؿ بالحرب يتعمؽ فيما ومعتقداتو، خاصة

 ورئيس الدولة، ومراقب قيادة األركاف، قوات الجيش ) رغـ اطبلؽ التحذيرات المتكررة مف قبؿ مستشارة لدى
 -ال محالة -قوة وتأثيرًا، مما ينذر تتزايد العسكرية الحاخامية القوى البشرية في الجيش (، مف أف شعبة

 .5أصولي جيش إلى بتحوؿ الجيش اإلسرائيمي
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شكمت حممة الجرؼ الصامد عمى قطاع غزة، أوضح تعبير عف كثافة الحرب بروح دينية، وىو ما يفسر 
جديدة يممس مف التغيرات الفكرية والسياسية في المجتمع اإلسرائيمي، والتي تنزاح نحو التطرؼ برؤية يمينية 

خبلليا حضورًا لمتيار الديني القومي، وشكبًل جديدًا وصعبًا لميميف الديني المتصاعد، يدلؿ عمى أف الحرب 
األخيرة عمى غزة وكأنيا جاءت كانطبلقة أو كإعبلف عف الصيغة النيائية ألسموب التعامؿ مع الوجود 

مي في العقود الماضية، ما كانت لتظير إال بشكؿ الفمسطيني برمتو. إنيا تغيرات مر بيا المجتمع اإلسرائي
ديني توضح في كؿ مفردات السموؾ العسكري لقوات الجيش اإلسرائيمي، ميداف التغير، فيي لـ تكف حربًا 
تختمؼ كثيرًا عف سابقاتيا مف الناحية العسكرية، غير أنيا كشفت عف حقيقة الصييونية الجديدة وطبيعة 

 . 1اليميف المتطرؼ

ؿ الخطاب الديني في ىذه الحرب في إطار صيرورة تدييف الصييونية "موضوع البحث"، فإف وبتحمي
االعتقاد السائد أنيا حرب تمثؿ اكتماؿ ىذه الصيرورة أو أنيا في اتجاه نحو اكتماليا، في جعؿ الديف 

مقاليد  والخطاب الديني مييمنًا عمى مفردات الخطاب القومي الصييوني، عمى األقؿ ممف يييمنوف عمى
الحكـ في إسرائيؿ والذيف يتوقع أف يستمروا في السيطرة والحكـ لسنوات قادمة، خاصة وأف ىناؾ تركيزًا 
عمى تدييف المؤسسة العسكرية في إسرائيؿ. ورغـ أف ىناؾ مف يرى في تدييف الصراع ظاىرة ايجابية تعبر 

لتضحية والريادة واإلقداـ إلى المؤسسة عف حراؾ سياسيي اجتماعي في المجتمع اإلسرائيمي وتعيد مفاىيـ ا
العسكرية، التي تراجعت بسبب سيطرة التوجيات ما بعد الحداثة عمى التفكير العسكري، إال أف ىناؾ مف 
يعتقد أنيا ظاىرة تيدد مفيوـ المؤسسة العسكرية الحديثة وتقدـ تفسيرات دينية لمصراع تطيح بمنظومة القيـ 

 .2بمنظومة جديدة القومية التاريخية وتستبدليا

ساىـ حاخامات الصييونية الدينية بتحريض الجنود ) تسمية اسرائيمية ( خبلؿ حممة الجرؼ الصامد 
ضفاء صبغة دينية عمى الحرب، كسياسة فتح النار القاسية، وتدمير المساجد، والتفاخر بذلؾ عمًنا، مف  وا 

أية انسحابات محتممة مف الضّفة  باب اعماؿ السيؼ في صفوؼ الغزييف، والتأسيس لحالة رفض تمنع
 الجيش بيا غير التي  الطريقة لكشؼ إضافية لقد شكمت عممية الجرؼ الصامد فرصة. 3الغربية مستقببلً 

 الجماعة قبؿ صموات مثؿ الدينية، األسس فييا وتتزايد لمنظمة تتصاعد وتحوؿ األخيريف، العقديف في وجيو
قصاء لممعركة، الخروج  أوامر العسكرية واستيعاب الحاخامية قوة الجيش، وتعاظـ النساء مف صفوؼ وا 
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 والحياة القتالية بالروح تتعمؽ  1أفكار دينية غرس أجؿ مف عالية وسيطرة مباشر، بشكؿ الديف أمور تخص
احتياط الذيف تجندو لعممية  نظامييف وجنود لجنود الشيادات عشرات وىناؾ .اإلسرائيمي الجيش في اليومية

تؤكد عمى أف  أكاديمييف وباحثيف األمف، جياز في كبار وقادة عمى خمفية ييودية قومية، الجرؼ الصامد
 مختمفة بطرؽ تُفرض التي الدينية لممفاىيـ والقيـ المتصاعدة القوة مع يومياً  صراعاً  تعيش الجيش مؤسسة

 .2مف قبؿ الجنود الطاعة واالمتثاؿ أطار في

والذي أعرب فييا عف صدمتو لدى سماعو وزمبلئو حاخامًا  في ىذا السياؽ، نعرض إلفادة أحد الجنود
يمقي محاضرة ) قبؿ التوغؿ إلى قطاع غزة ( يحض فييا عمى القتاؿ، وأنيا حرب أبناء النور ضد أبناء 
الظبلـ، وأف ىالة القدسية ستكممنا في الحرب كوننا نؤدي فريضة دينية.مع اإلشارة إلى أف جنود األلوية 

اؿ تمقوا كراسًة مف الحاخامية العسكرية، جاء فييا :"يحظر عمى الجيش التنازؿ عف المشاركة في القت
. خبلؿ الحرب األخيرة 3ميميمتر واحد مف أرض إسرائيمية، وأف القسوة مع العدو ىي أحيانًا خصمة حسنة"

طينييف عمى قطاع غزة سمح الحاخاـ الرئيس لمجيش بتوزيع نشرات تتضمف فتوى تدعو لقتؿ المدنييف الفمس
 .4رجااًل ونساًء وأطفااًل وحتى البيائـ

مف الجدير ذكره أف الحمبلت العسكرية في العقود األخيرة صارت تحمؿ مسميات ذات دالالت   
توراتية، تضفي عمى العمميات العسكرية صبغة دينية ووحشية في نفس الوقت، تجاه الفمسطينييف أو غيرىـ 

 مصبوب، عمود السحاب، السور الواقي، الجرؼ الصامد، ونحوىا.منيا: عممية مقبلع داوود، الرصاص ال

ix. تحول في ميدان القتال 

 (Ofer Vinter فينتر)  عوفر احتياط عقيد جفعاتي قائد لواء ورقة الصامد الجرؼ عممية أثناء نشرت
 األبعاد في الجيش اإلسرائيمي. متعددة لظاىرة التغمغؿ الديني مدماؾ إضافي عف كشفت والتي

التأويبلت الدينية لمصراع عموًما، والحرب األخيرة عمى وجو الخصوص ، تفسر حؽ تقرير المصير إف 
لمشعب الييودي تفسيًرا دينيِّا ال تفسيًرا قوميِّا فقط، َوفًقا لممفاىيـ الييودية اإلسرائيمية؛ فمحاربة أعداء إسرائيؿ 

نيـ يخالفوف أوامر الرب الذي أعطى ىذه ىي واجب، ال بسبب معارضتيـ إقامة دولة ييودية قومية، بؿ أل

                                                           
 تغير جيشنا أف خبلليا مف فيمت التي األولى "المرةالمشاة:  لسبلح المختارة الوحدات إحدى في يقوؿ أحد الجنود والذي خدـ 1

سمحوف  العسكرييف"، بف القادة مف أقؿ ليس جداً  مييمنة العسكريوف الى شخصيات الحاخامات تحوؿ لقد كبير،  بشكؿ
 91 متى وكيف صار الجيش االسرائيمي متدينا الى ىذه الدرجة ،كوبي

 92 االسرائيمي متدينا الى ىذه الدرجةمتى وكيف صار الجيش بف سمحوف، كوبي،  2
 alhayat.com). (http://www اتساع نفوذ المتدينين والمحاِفظين أمنيًا في الجيش اإلسرائيميتمحمي، أسعد، 3 
 naamy.net). (http://wwwتغمغل المتدينين في الجيش اإلسرائيمي: تبعات وتداعيات النعامي، صالح، 4 
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. لقد أخذت 1الببلد لمييود مف خبلؿ صؾ إليي، وليس مف خبلؿ صؾ أو بياف دولي أو نشاط لحركة قومية
التأويبلت الدينية لمحرب مكانًا في تحميؿ نتائجيا، باعتبار أف الحرب لـ َتْخُؿ مف معجزات رافقت الجنود 

ـ باعتباره معجزة ربانية. كما برز 1967ًا أشبو بتحميؿ نتائج حرب عاـ اإلسرائيمييف في قتاليـ، وخطاب
التفسير الديني لمحرب مف داخؿ المؤسسة العسكرية نفسيا؛ ففي التاسع مع تموز أصدر قائد لواء غفعاتي 

ة، وىو ( إلى أفراد المواء كما ىو متَّبع قبؿ كؿ حرب أو عممية عسكري 7"عوفر فينتر"، بيانًا حربّيًا ) ممحؽ 
و مباشرة لمجنود لتحفيزىـ عمى القتاؿ الواحد  ربنا ":3. يقوؿ عوفير فيتنر2يحتوي عمى ىدؼ الحرب، ويوجَّ

 ىذا ضد أعدائؾ الذيف ييينوف اسمؾ". يعبر شعبؾ أجؿ  مف لمقتاؿ متجيزيف نمضي حيث طريقنا في وفقنا
 .  4عارؾ الميدانيةواضحة، يقصد مف ورائيا تفعيؿ قوة التأثير في الم أجندة عف النص

يجب  أنو دينية،بالنسبة لو، فيو يرى حرب ىي غزة حرب أف جمي بشكؿٍ  يتضح فينتر قضية وبفحص
 توجد فينتر لحرب اهلل، باسـ مثؿ المس لو بالنسبة بإسرائيؿ المس كاف لقد اهلل، سمعة أجؿ مف نقاتؿ أف

. وجاء في رسالتو أيضًا: أف نتنازؿ عف أجزاء واسعة مف األرض المقدسة 5فرض حرب فيذه مغايرة، قواعد
فمف أيف يكوف الحؽ لمتنازؿ عف الخميؿ، حيث يرقد آباؤنا الثبلثة، وبفضؿ مرقدىـ ُأعِطَيْت لنا ىذه األرض 

المعجزات  وأنا أسأؿ: ىؿ يمكف تجاىؿ العبلقة الدائمة بيف وجوِدنا ىنا ورغبِة إلينا بذلؾ؟ ىؿ يمكف  تجاُىؿُ 
التي صنعيا مف أجمنا في الحممة األخيرة ) الجرؼ الصامد (، ونغض الطرؼ عنيا!. ويضيؼ فيتنر: 
"جاءت الرسالة مف داخمي، مف نفسي، مف فكرة أف تأثير الروح القتالية في أناس يواجيوف خطر الموت 

تجب رؤية الجنود متدينيف وغير كتبتو نتيجة اعتقاد أف ذلؾ ما سيعّزز قّوة جنودي، ما المشكمة في ىذا! 
متدينيف قبؿ المعركة يؤدوف صبلة الطريؽ، أقوليا بكؿ وضوح: إف اضُطررُت، فسأكتب البياف نفسو ثانيًة 

 . 6دونما تردد"

وبتحميؿ خطاب فيتنر: نجد أف التأويؿ الديني لمحرب الذي ساقو فيتنر لقي تأييدًا كبيرًا مف حاخامات 
ذا الصدد، يشير يغاؿ ليفي، أف "فينتر تصرؼ حسب القاعدة المتوقعة مف ضابط الصييونية الدينية، في ى

                                                           
 19– 18 حضور الدين في الحرب عمى غزة مصطفى، ميند،  1
 15– 14المرجع السابؽ  2
ينتمي فينتر إلى الجيؿ الجديد مف القيادات في الجيش اإلسرائيمي مف أبناء الصييونية الدينية، درس في المدرسة الدينية  3

كتيبة المظمييف، إليعزر طولدانو العسكرية "عيمي" التي ُتعتبر أىـ مدارس الصييونية الدينية. باإلضافة إليو، ىنالؾ قائد 
وقائد كتيبة الكسندروني، دافيد زيني، وقائد كتيبة غوالني سابًقا وقائد لواء الجوالف حاليِّا، أوفيؾ بوخرس، وغيرىـ، وىـ 

 15المرجع السابؽ  ،شخصيات ستشغؿ بعد سنوات قيادة ىيئة األركاف عمى نحٍو أكثر فاعمية
 93 ر الجيش االسرائيمي متدينا الى ىذه الدرجةمتى وكيف صابف سمحوف، كوبي،  4
 93المرجع السابؽ  5
 15  حضور الدين في الحرب عمى غزةمصطفى، ميند،  6
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متديف خريج المدارس الدينية العسكرية، إذ أف إقامة المدارس الدينية ما قبؿ العسكرية ال تيدؼ فقط إلى 
ارس التمييدية تشجيع الشباب المتديف لمتوجو إلى الخدمة القتالية وتعزيزه دينّيًا قبؿ التجنيد، بؿ تيدؼ المد

نما تصرؼ  باألساس لتكوف وسيمة تأثير عمى الجيش، لذلؾ لـ يحافظ فينتر عمى قيمو لنفسو فحسب، وا 
  مدرسية، ودخؿ إلى الجيش مف أجؿ التأثير. إّف فينتر يعتقد أّنو في حرب دينية-كقائد لو وظيفة تربوية

وأف المّس بأمف إسرائيؿ ىو مّس بالرب، مما ينعكس عمى قواعد الحرب؛ فالحرب ىي مقدسة، وىذا يجعؿ 
إصابة المدنييف في الطرؼ الثاني أكثر سيولة، ) حسب مفردات ىذه الحرب: الفمسطينيوف ىـ البمشتيـ ( 

 .1وبعدىا لف يكوف بمشتيـ في الببلد. ىذه حرب بررت تطييرًا عرقيًا إثنّياً 

 وبسيولة لممس أكثر المجاؿ فينتر، أنيا تفسح عنيا يعبر كالتي دينية أجواءٍ  في ُيدار قتاؿ فمف آثار
 سمعة عف ىنا ألف الحديث حاسـ، لنصر سعي كيذه حرب في يوجد العدو، كما طرؼ أبرياء في بمواطنيف

 يزيد ما وىو الرب، أجؿ مف لمموت كاممة شرعية بروٍح دينية ُتدار التي الحرب إطار في الرب، وتوجد
 عمى خطورة عمى يشكبلف وأفكاره فينتر أعماؿ جدوؿ أف الواضح جنود إسرائيؿ، ومف عمى بالتأكيد الخطر

 خاصة أنيا قوبمت غفعاتي، وحدة قائد رسالة قمقًا مف فإف ىناؾ إسرائيؿ، وبالتأكيد، في السياسي النظاـ
 .2األمر ىذا حياؿ الجيش بصمت

في جولة قاـ بيا فينتر برفقة الصحفييف ) مئات األمتار داخؿ قطاع غزة خبلؿ الحرب (، أشار إلى 
مسجد ُدّمر بعد قصفو مف الجو، بأوامر منو، أشار بإصبعو إلى المسجد قائبًل: "كاف ىنا مرة مسجد"، قاليا 

دي إسرائيمي في رفح بنشوة دوف أي شعور بالذنب، أو أسؼ أو اعتذار. وبعد ورود أنباء عف خطؼ جن
( ) تنفيذ عممية عسكرية عمى الجيش القياـ بيا مباشرة بعد خطؼ  Hannibalاستعمؿ فينتر أمر ىنيباؿ ) 

ْف أّدى األمر في نياية المطاؼ إلى قتؿ الجندي (، لقد استشيد -جندي  وذلؾ في سبيؿ منع اختطافو  وا 
( حيِّا ولـ يوْقؼ  Hadar Goldenغولدف ) ( مدني فمسطيني ولـ يعاد ىادار  100خبللو أكثر مف ) 

حدث الخطؼ، مع ذلؾ استعممت كؿ القوة، يضيؼ فيتنر: مف يقوـ بالخطؼ عميو أف يعرؼ أنو سيدفع 
 .3الثمف. لـ يكف ذلؾ انتقامًا، الفمسطينيوف ببساطة تعامموا مع المواء الخطأ

ر الرسمية، عمى تدييف الحرب مف خبلصة القوؿ، خبلؿ الحرب عممت المؤسسات الدينية، الرسمية وغي
خبلؿ التشديد عمى إجراء الطقوس الدينية في الحيز العاـ قبؿ خوض المعارؾ، والتنقؿ بيف الجنود وتفسير 
الحرب بمفردات وتأويبلت دينية، كما أف الخطاب السياسي العاـ لـ يخُؿ مف مفردات دينية تصؼ الحرب 

ف جاءت  مف قيادات غير دينية أو متدينة؛ فشرعية التأويؿ الديني لمحرب إلى جانب التفسيرات السياسية، وا 

                                                           

 16 -15المرجع السابؽ 1 
 93  متى وكيف صار الجيش االسرائيمي متدينا الى ىذه الدرجةبف سمحوف، كوبي،  2
 16  حضور الدين في الحرب عمى غزةمصطفى، ميند،  3
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بات جزًءا مف الخطاب السياسي العاـ في المشيد اإلسرائيمي، ولـ يكف ىنالؾ نزعة شرعية واضحة عف ىذه 
التأويبلت سوى ما ُنشر في صحيفة "ىآرتس" التي عالجت ىذا الموضوع مف خبلؿ مقاالت ناقدة عمى 

مؤيد كذلؾ لبياف القتاؿ الذي أصدره فينتر. في ما عدا ذلؾ، إف التأويبلت الدينية لمحرب األغمب، ومنيا ال
مف جية المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية، ومف أفراد داخؿ المشيد السياسّي والمؤسسة العسكرية 

يما يتعمؽ ببياف ىذه التأويبلت تحولت إلى جزء طبيعي مف الخطاب السياسي والحيز الجماىيري العاـ. وف
فيتنر  فقد وردت تفسيرات تعزو ما كتبو إلى تحفيز ودفع الجنود لمقتاؿ، وىذا ما يؤكد عمى البعد الديني 
لمحرب، فالجنود الييود في ىذه المرحمة، سواء ) المتدينوف وغير المتدينيف (. فتحفيز الجنود ال يجري 

اف األمر معيوًدا في تاريخ الصراع العربي بخطاب يركز عمى الدفاع عف األرض والسكف فقط، كما ك
اإلسرائيمي، بؿ يزاحمو خطاب ديني يركز عمى فكرة الدفاع عف الرب أماـ مف سفيو أو شتمو؛ فالتفسيراف 
القومي والديني حاضراف في المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية، أحيانا في حالة انسجاـ، وفي أحياف أخرى في 

 .1مع مسألة الرموز الدينية والنقاش الذي دار حوؿ بياف قائد في الجيش حالة صداـ أو توتر، كما حدث

ما مف شؾ أف ىناؾ استراتيجية ثابتة ومنيج تدييف رسمي لمجيش اإلسرائيمي ييدؼ إليو اتباع التيار 
الديني القومي، والذيف باتوا أقرب إلى قيادة أركاف الجيش، وىي مرحمة ال يغيب تسمسميا عف ذىنية 

السياسي في إسرائيؿ، بالعكس لف تعمؿ القيادة اإلسرائيمية عف الحد منيا ما دامت تخدـ اجندتيا  المستوى
السياسية والمتمثمة بالرغبة في الحفاظ عمى المكتسبات مف اثر الحروب، وزيادتيا، وىذا لف يتأتى إال مف 

 خبلؿ جيش ديني يقاتؿ وفؽ عقيدة.
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 الفصل الخامس
 القومي في إسرائيل الصييوني التيار الديني 

 "الواقع الحزبي والحركي" 
 

 
 
 

أدخمت الصييونية الدينية تغييرا جذريًا في مناخ الحياة 
السياسية في إسرائيل، وقد برزت بشكل حزبي وحركي واضح 

وتنامت، لتصبح  تدريجياً عمى الساحة اإلسرائيمية، وتطورت 
 قوة سياسية وثقافية كبرى.

  
  األصولية الييودية في إسرائيل                                 من كتاب                                           يان لوستيكإ                               
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 توطئة

األحزاب الدينية لمكياف الصييوني مستمزمات جموحو االستعماري اإلحبللي، في حيف كاف اآلباء  وفرت
المؤسسيف ليذا الكياف ) الصييونية العممانية السياسية ( كميـ تقريبا ممحديف غير مباليف بالديف، عمى الرغـ 

راتية التي وجدت ليا صدى مف أف تشريعيـ لممشروع الصييوني برمتو أتى مف األساطير والمدونات التو 
لدى الصييونية المسيحية، متمثمة في المذىب البروتستانتي خارج اسرائيؿ وداخميا، كما سبؽ وأف ذكرنا. 

ـ حولت الصييونية الدينية، التي غالبًا ما توصؼ بالنزعة المسيانية األصولية، الخطاب 1967ومنذ العاـ 
إلنشاء دولة الييود ذات السيادة، إلى استعادة أرض إسرائيؿ الصييوني ) اليرتسمي ( مف الطموح العمماني 

الكاممة، وتطورت األصولية الييودية ورافقت نجاحات الصييونية في حروبيا واعتداءاتيا، وتحولت إلى قوة 
 سياسية وثقافية رئيسية عمى الساحة اإلسرائيمية، ليا بالغ التأثير في المواقؼ وااللتزامات السياسية والعسكرية

 .1في شتى المناسبات

بعد قياـ إسرائيؿ، وعمى الرغـ مف معارضة قيادتيا ) الصييونية العمالية ( أي دور سياسي لمديف 
التقميدي، إال أنيـ رأوا فيو أحد مقومات القومية الييودية وبالتالي عمدوا إلى استغبلؿ الديف وما يختزنو مف 

 قيـ ورموز مف أجؿ بموغ ثبلثة أىداؼ ىي:
 يد أفراد المجتمع عف طريؽ إيجاد مجموعة مف القيـ والمعتقدات المشتركة بينيـ.توح -1
 إضفاء الشرعية عمى مؤسسات الدولة القائمة وعمى األىداؼ التي تسعى إلى انجازىا. -2
 .2تعبئة طاقات األفراد وراء أىداؼ ومصالح الدولة -3

 والمجتمع السمطة مؤسسات في األولى ةالدرج مف شريكاً  الدينية األحزاب أصبحت المنطمؽ، ىذا مف
 األحداث عمى حاسـ تأثير ذات وأضحت االجتماعية، والعمميات السمطوية المواقؼ بمورة وفي اإلسرائيمي،
لتيار الديني الصييوني يسعى إلى العيش وفؽ الشريعة ا إف السياسية. مجرياتيا وعمى إسرائيؿ في المركزية

الثقافة العممانية المعتدلة، ونظرًا الىتماميـ بالطابع الديني لمدولة، فأصبح الييودية دوف إقصاء ألنفسيـ عف 
 .3ينظر إلييـ في إسرائيؿ كعممانييف بداخميـ نزعة إيمانية عمى عكس التيار الديني الحريدي

إف التغير في شكؿ حضور الصييونية الدينية، ىي عممية ديالكتيكية، تفرز في العادة تكتبلت قومية 
لة استمرار لمفكر المسياني في الواقع. وعميو سيستعرض ىذا الفصؿ األطر الحزبية والحركية تمثؿ حا

والتنظيمية، والتي انتظـ فييا التيار الديني القومي منذ نشأتو، وذلؾ وفؽ تسمسؿ زمني يساعد عمى فيـ 
 الفترات المتعاقبة  التي مثمت حضورًا لمصييونية الدينية، حتى اآلف.
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تأكيد حقيقتيف أجدىما تخدماف موضوع الدراسة: إذ ينقسـ المعسكر الديني ) عالـ المتدينيف  بدايًة ينبغي
في إسرائيؿ ( مف الناحية السياسية واالجتماعية إلى مجموعة مف األحزاب والحركات التي يؤيد بعضيا 

معادية لمصييونية  الصييونية وينطمؽ مف منطمقاتيا، ويعادييا البعض اآلخر، والحقيقة انو ال توجد احزاب
بالمعنى الحقيقي لمكممة بؿ ىناؾ حالة سوء تفاىـ بيف الييود الشرقييف والغربييف وبيف الييود العممانييف 

 .1والمتدينيف حوؿ اية صييونية يريدوف وحوؿ اية دولة ينبغي اف تمثؿ ىذه الصييونية

ر لمصييونية الدينية، وىو اطار يتمثؿ التيار القومي ) اليوـ ( في حزب البيت الييودي كآخر اصدا 
مخترؽ لؤلحزاب العممانية اإلسرائيمية وبشكؿ خاصة لحزب الميكود، والذي يتبنى إستراتيجية ىذا الحزب 
الناىض لمسيطرة عمى مفاصؿ الدولة وحتى يتمكف مف تنفيذ سياساتو. كما أف البيت الييودي ينشط في 

بني المشروع االستيطاني في الضفة الغربية، ويقود المشاريع القضايا المتعمقة بالصراع مع الفمسطينييف وت
 .2التيويدية في القدس

x. الصييونية الدينية والحركات األحزاب وتطور نشأة 

اإلسرائيمية  الساحة السياسية في الدينية الصييونية تيار في تتمثؿ التي والحركات األحزاب تمؾ ىي
 كما يمي:وتتمتع بثقؿ سياسي مؤثر في سياسة إسرائيؿ، 

 الصييونية الدينية األحزاب :أوالً 

 المفدال( حزب المتدينين القوميين( 

 لحزبي التوحيدي المؤتمر خبلؿ مف ـ1956عاـ  أقيـ التاريخية، الصييونية الدينية األحزاب مف يعتبر
 شدد الذي والعنصر الديني القومي العنصر مف كبلً  الحزب اسـ ويعكس ،3ىمزراحي وىبوعيؿ ىمزراحي

المزراحي  اإلنقساـ والتكتؿ تأسس عوامؿ داخميا في الوحدة شروط حممت وقد ىذاف الحزباف المتحداف، عميو
 ـ1922 عاـ المزراحي العامؿ عنو وانقسـ (،Y.Rainesراينس )   الحاخاـ إسحؽ يد ـ عمى1902 عاـ
  4.االشتراكية بأفكار متأثريف لممزراحي، التابعة الشبيبة حركة أنصار يد عمى

 ىمزراحي حزب واصطفافات، نتناوؿ مف تكتبلت اعتراه وما المفداؿ لحزب التاريخية الجذور وألىمية 
 .المفداؿ حزب وتأسيس بينيما إعبلف الوحدة ثـ ومف المزراحي العامؿ حزب وانشقاؽ
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 روحي( مركز / روحاني ىمزراحي )مركاز  (1)

 المؤسسات الصييونية عمى السيطرة إلى سعى ,،1أوروبا مف نواة حركة ) محبي صييوف ( شرؽ في نشأ
 والقومية يجمعيا الديف محمية جماعات اتحاد خبلؿ مف وعمؿ لذلؾ فمسطيف، ييود بيف دينية أغمبية وخمؽ

 القياـ بحؽ واحتفظ لنفسو إسرائيؿ (، بموجب توراة إسرائيؿ لشعب إسرائيؿ ) أرض تحت شعار 2.والعقائد
 الشباب وتثقيؼ القومي الديني األدب نشر عبر الصييونية المنظمة خبلؿمف  والدينية الثقافية بالنشاطات

 والتقاليد التوراة عمى محافظتو عمى يعتمد الييودي الشعب وجود أف المزراحي يعتقد حزب حيث بروحو،
بمفور  وعد صدور بعد فمسطيف إلى أنظارىا ىمزراحي حركة . وجيت3اآلباء أرض إلى الدينية والعودة

 تشكيؿ إنجازاتيا أوؿ وكاف ، ـ1920 عاـ القدس إلى العالمي مركزىا تنقؿ أف واستطاعتـ 1917عاـ
 .4 ـ1921عاـ  الرئيسية الحاخامية مؤسسة

 المزراحي( ىمزراحي )العامل ىبوعيل  (2)

 ىؤالء وكاف ، ىمزراحي ىبوعيؿ فمسطيف لحركة في المتدينيف العماؿ مف مجموعات ـ 1922تكتمت عاـ
 مما التوراة، وبيف تعاليـ اشتراكية نظر وجيات بيف حيث دمجوا دينية، عمالية نظر وجية يتبنوف العماؿ
 منظمة الياغاناة في ومشاركتيا الكيبوتسات إقامتيا بعد خاصة مؤثرة، سياسية كقوة بمورة نفسيا عمى ساعد

 الدينية" "الجبية حزب إطار ضمف األولى انتخابات الكنيست في الحزبيف مف كؿ شارؾ إسرائيؿ قياـ وبعد 5
 ىمزراحي قد مثؿ وبذلؾ يكوف ىبوعيؿ .6اآلف حتى األحزاب الدينية جميع يضـ تحالؼ وآخر أوؿ وىو

 أنيا إال الصييونية، المنظمة إطار في تعمؿ لحركة ىمزراحي، والتي ظمت كحركة عمالية العمالي الجناح
 الشبابية  عكيفا" بني  "حركة الزراعية وتأسيس المستوطنات إقامة عبر مستقبلً  دوراً  تمعب راحت وبالتدرج
 .7والدينية االقتصادية واالجتماعية المؤسسات مف العديد وأنشأت

 المفداؿ القومي الحزب الديني في واتحادىما -كما مر ذكره-الحزبيف مف كبلً  وتطور نشأة إلى بالنظر
 القرف وليدة الصييونية بيف توفيقية حركةيمثؿ  ) فيو عديدة لكتؿ وتجمعاً  مأزقاً  تمثؿ مسيرة المفداؿ فإف

                                                           
 عالقة الديانة الييودية بالمشروع الصييوني والتكوين السياسي لدولة إسرائيلالصالح، نضاؿ،  1
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 مما طويبلً  الحزب رافؽ المأزؽ ذلؾ السنيف (، آالؼ عمييا التي مضى الييودية التقاليد وبيف عشر التاسع
 2.دائما نصيبو مف األدياف وزارة وكانت كؿ الحكومات في المفداؿ شارؾ وقد ،1بداخمو انشقاقات إلى أدى
 ديني حزب بالدولة، وىو الديف بعبلقة اىتماماً  تبدي التي الدينية األحزاب أكثر مف المفداؿ حزب يعتبر
 ىذه في لمييود التاريخي الكاممة والحؽ إسرائيؿ أرض بمفاىيـ إيمانو خبلؿ مف وذلؾ 3. قومياً  التطرؼ شديد

حزب  إلى واألمف الخارجية قضايا في حزب معتدؿ مف المفداؿ تحوؿ السبعينيات أواسط األرض، ومنذ
في  الكبرى إسرائيؿ أرض يضع حزب إلى الدينية أساسًا بالقضايا منشغؿ حزب ومف قومياً  التطرؼ شديد
ويعد المفداؿ مثاؿ عمى التحرؾ في المجتمع اإلسرائيمي نحو األصولية الدينية   4.اىتماماتو قائمة رأس

 . 5المتطرفة

 ظيور أحزاب وحركات أكثر تطرفًا:قادت إلى  االنشقاقات مف العديد إلى المفداؿ تعرض حزب

 تامي " إسرائيل تقاليد قائمة" 

 الييود استقطاب حاولت ـ1981 أبوحصيرة أىاروف بزعامة المفداؿ عف تنشؽ ) حزبية ( قائمة أوؿ ُتعد
 جديدة قائمة ظيرت ونتيجة لضعفيا، المفداؿ، مواقؼ نفس تحمؿ وىي المغرب، ييود الشرقييف وتحديداً 

  6. موراشا قائمة ىي الييود الشرقييف أصوات عمى تنافس

 

 

 

                                                           
وصؿ إلى قيادة الحزب مجموعة مف الشباب ـ 1977تحالؼ حزب المفداؿ منذ قيامو مع حزب العمؿ. ولكف في عاـ  1

المتطرفة والتي لـ تجد في خطاب الحزب وتحالفو مع حزب العمؿ تمبية لخطابيا الديني المتطرؼ ولذلؾ ركضت إلى أحضاف 
 الحزب اليميني الميكود ودخمت معو في ائتبلؼ حكومي، ألنيا وجدت أف برنامجو يمبي تطمعاتيا السياسية والدينية المتطرفة.
ولقد تطور الوضع في الحزب وصؿ درجة أف كثيرا مف شباب قاعدتو ترؾ صفوؼ الحزب وانضـ إلى حركات دينية سياسية 

، الصالح متطرفة مثؿ غوش إمونيـ وىتحييا و موراشا وكاخ وغيرىا، والتي أخذت تنتشر خاصة بيف ييود المستوطنات
 ahewar.org). (http://wwwكويف السياسي لدولة إسرائيؿ نضاؿ، عبلقة الديانة الييودية بالمشروع الصييوني والت
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 موراشاه"والتراث  التقاليد قائمة" 

 قائمة  دروكماف مع حاييـ الحاخاـ بزعامة الصييوني ( الديني قائمة متساد ) المعسكر تحالؼ ىي
الديني  المعسكر لتوحيد محاولة في القائمة ىذه جاءت وقد بورات، حناف أوروت ) األضواء ( بزعامة

 .ـ 1984 عاـ انتخابات بعد تبلشت .الصييوني

 ( العقالنية الييودية )  "ميماد"الديني  الوسط معسكر 

وحػاوؿ  المفػداؿ عػف انفصػؿ والػذي ( Y. Amital ) عاميطػاؿ ييػودا الحاخػاـ يػد عمػى الحركػة ُأنشػأت
 تكػوف ميمػاد أف مػف  عميطػاؿ أِمػؿَ   ،1باإلنجميزيػة النػاطقيف سػيما ال أوروبػي أصػؿ مػف الييػود اسػتقطاب

 2.والعممانييف المتدينيف بيف العبلقة تعديؿ شكؿ عمى وقادرة الحزبية والقوائـ الكتؿ بيف وسطاً  جسراً 

تجدر اإلشارة إلى أف تفكؾ المفداؿ ال يعني انحسار اإلنقساـ بيف التياريف العمماني والديني، بؿ عمى 
العكس، إذ أف العنصر الديني في إسرائيؿ أخذ يحتؿ حيزًا واسعًا مف ميداف العمؿ السياسي وال سيما في 

والعرب. وال شؾ بأف ىذا المناخ  مجاؿ إنشاء المستعمرات والتشدد في المواقؼ السياسية تجاه الفمسطينييف
ـ في أعقاب تسمـ آرييؿ شاروف السمطة وزعامة 1977قد تعزز خبلؿ واليات حكومات الميكود منذ العاـ 

(، رئيس دائرة العموـ السياسية في جامعة تؿ Asher Arian الميكود معا. ويعتقد االستاذ آشير آرياف ) 
ئمة، ولعميا تتعزز، غير أنيا تصارع عامميف يبلزمانيا: العامؿ أبيب، أف "القوة الدافعة الدينية حية وقا

 .3القومي المتشدد والعامؿ الطائفي"

 ابتدأت بحزب والتي الحزبي ( شكميا الدينية ) في الصييونية مسيرة عمى عاـ مائة مف أكثر خبلؿ
 مرت فمسطيف، أرض عمى االستيطانية برامجيا في لمصييونية توراتي ومبرر ديني منبع لتشكيؿ  ىمزراحي
تمؾ  مختمفة، فترات في واسعة وانشقاقات وتكتبلت بتعثرات وانقسامات الصييونية الدينية األحزاب

لـ تغير مف روح الصييونية في شيء، بؿ لـ تتعدى مبادئيا التي تأسست عمييا، إذ  والتكتبلت االنقسامات
ديالكتيكية، تنتج في الغالب كيانات جديدة تمضي بفكرة أف توالد األحزاب والحركات عف بعضيا ليي عممية 

الحفاظ عمى ارض اسرائيؿ الكاممة، خطوة نحو األماـ. تمؾ االحزاب والتكتبلت يجمعيا قاسـ مشترؾ، ىو 
 عمى السيطرة ضرورة في استمرار وترى المسيح، نبوءة لتحقيؽ ميمة مرحمة ىي إسرائيؿ دولة اإليماف بأف

اإلنسانية في  القيـ وتؤيد أيضًا خرؽ  حقيقي، سبلـ عف أراضي مقابؿ التخمي تؤيد وال األراضي الفمسطينية
 التعامؿ مع األغيار.
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 الصييونية الدينية الحركات :ثانياً 

  إيمونيم غوش حركة 1-

يأتي الحديث عف غوش إيمونيـ ىنا مف منطمؽ أنيا جزء مف سمسمة انشقاقات عف حزب المفداؿ 
 المسياني المتجدد.وكتطور مستمر لمفكر 

 وكانت1. مستديماً  ضماً  وضميا المحتمة األراضي في العاجؿ االستيطاف إلى يدعو عمؿ ببرنامج جاءت
 تطورت ما ولكف سرعاف االستيطاف، وتشجيع األراضي بشأف الحكومة عمى لمضغط تسعى الحركة تمؾ

 إيمونيـ غوش جماعة قادت لظيور التي واليزيمة اإلحباط مشاعر وظيور ـ 1973 عاـ حرب بعد الفكرة
 العممانية الصييونية إفبلس ظؿ في حركة جماىيرية تقود أف طمحت والتي المفداؿ، حزب داخؿ كجماعة
ثبات  . 2وىي البديؿ الحؿ ىي الدينية الصييونية أف وا 

 التي االستياء مف وشاممة عارمة موجة عف ديني تعبير أنو عمى إيمونيـ وتأسيسيا غوش إلى ينظر ال
 تحميؿ عمى تقديـ ارتبط بقدرتيا مغاير كنوع تأسيسيا إلى ينظر بؿ ، 1973عاـ بعد حرب إسرائيؿ عمت
 مع والتواصؿ إسرائيؿ الكبرى أرض في االستيطاف عبر منو لمخروج واقتراح حموالً  إسرائيؿ لمأزؽ خاص
 المسيح قدـو تسبؽ التي آالـ المخاض عف تعبير ىي ـ 1973 حرب أف لرؤيتيـ وذلؾ 3 االستيطاف ذلؾ
 حققت الييودي االستيطاف حركة أف . ويبدو4 إسرائيؿ ممكوت إقامة ىو واحداً  أمراً  يعني الذي القدـو ذلؾ

 تمقاىا التي المكثفة المساعدة لوال المستوطنات نمو ىذه باإلمكاف يكف ولـ ىائبًل، وسياسياً  جغرافياً  نجاحاً 
  .5مختمفة المختمفة وبأوقات الدولة مؤسسات مف المسوطنوف

لى سياسي حزب في تنتظـ لـ أيديولوجية مجموعات ىي إيمونيـ، غوش إذاً    تحقيؽ في ما نجحت حد   وا 
 عاـ حرب بعد عقود خبلؿ ثبلثة واستطاعت استيطانية، - دينية أىداؼ ذات أيديولوجية كحركة وجودىا
 نشاطيا أف الرغـ وعمى  .األراضي المحتمة في منتشرة استيطانية وكتؿ معقدًا، واقعاً  تخمؽ أف ـ، 1967

 غوش نشطاء أىداؼ أف إال الفمسطينية، األراضي احتبلؿ واستيطاف تجسيد وىو سياسياً  يبدو زاؿ وال بدا
 في النزاع طرفي فإف" نظرىـ وجية وحسب الدينية، المفاىيـ عالـ مستمدة مف األساسية ومنطمقاتيـ إيمونيـ
 وعميو  ، 6لمدولة مقبوؿ غير طابعاً  السواء عمى صاغا قد - الكبيريف المعسكريف السياسييف – إسرائيؿ
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االنتخابات  فكرة يرفضوف جعميـ وىذا المساومة، ورفض " الكاممة األفكار" يسمى بما نشطاء الحركة ينادي
 وما عقود أربعة طواؿ إيمونيـ غوش لمسيرة المتأنية القراءة إف 1.التطرؼ ييّذب إطار أي واألحزاب، أو

عادة جانب، مف عمى صعيد االستيطاف إنجازات مف حققتو  اإلسرائيمي المجتمع في ورموزه لمديف التوازف وا 
 فمسطيف أرض عمى إسرائيؿ قياـ الدينية منذ الصييونية الحركات أىـ في مصاؼ يضعيا جانب آخر، مف

 عف ،2قومية-دينية سياسية وقوة استعمارية استيطانية بصفتيا حركة تميزت ألنيا وذلؾ الوقت، ىذا حتى
 .الدينية واألحزاب الحركات باقي

عارضت غوش إيمونيـ اإلنسحاب مف مستعمرة ) ياميت (، وقد اضطر آرييؿ شاروف رئيس الحكومة 
لى إعبلف التوبة عف تكرار ذلؾ واع تبرت وقتئذ إلى االعتذار لتأييده في حينو فكرة اإلنسحاب مف ياميت، وا 

أف متابعة التوسع اإلقميمي مشفوعة بإقامة السيادة الييودية عمى كامؿ أرض إسرائيؿ، كونيا جزءًا مف 
تطبيؽ االسترداد المشياحي المقدر إلييًا، واعتبرت أنو: حتى بوجود سبلـ، يجب إثارة حروب تحرير مف 

حاخامات غوش إيمونيـ ، ويعطي العديد مف  أجؿ االستيبلء عمى أجزاء إضافية مف أرض أسرائيؿ
توجيياتيـ السياسية إلى أنصارىـ واتباعيـ مف عتاة المستوطنيف مف أجؿ طرد العرب الفمسطينييف مف 

لتحطيـ نفسيتيـ نيائيًا، كما كاف ليـ تأثيرًا عمى سموؾ ” الييود آتوف والعرب ذاىبوف“أرضيـ تحت شعار 
 . 3 قوات الجيش اإلسرائيمي تجاه الفمسطينييف

 ىكذا""كاخ  حركة 2-

 تحتيا وكتب وأخرى بالسيؼ ( بالتوراة تمسؾ شعارىا ) يد صاغت إرىابية سياسية صييونية جماعة
 أصداء وىي والسيؼ، التوراة الصييونية ىي اآلماؿ لتحقيؽ الوحيد السبيؿ أف بمعنى بالعبرية،  كاخ""كممة 
 شعارىا كاف والتي " التصحيحية العسكرية المنظمة"شعار  مف مأخوذ كاخ واسـ . 4جابوتنسكي أقواؿ لبعض

 تأسست وقد 5" فقط ىكذا" أي " كاخ راؾ" شعار مع وشرؽ األردف، فمسطيف خريطة فوؽ بندقية تحمؿ يداً 
 الييودية الدفاع كامتداد لرابطة ـ، 1973عاـ  6( M.Kahaneمائير كيانا )  الحاخاـ يد عمى الحركة ىذه

                                                           
 wafa.info.ps). (http://www" وفا" الفمسطينية  والمعمومات األنباء وكالة 1
 136 1967-2000" التوسع وسياسة والفمسطينيون الكبرى "إسرائيل الديف، نور  ،مصالحة 2
 lebarmy.gov.lb). (http://wwwالسياسي لألحزاب الدينية في إسرائيل -الدور السوسيولوجي 3
 103 جدلية العالقة بين الدين والسياسة في اسرائيلأبو عوده، يحيى،  4
 186 1967-2000" التوسع وسياسة والفمسطينيون الكبرى إسرائيل"الديف، نور ،مصالحة 5
ـ في نيويورؾ، تخرج مف معاىدىا الدينية الييودية، وشغؿ 1932ولد مارتف ديفيد )اسمو االصمي( عاـ  مائير كيانا: 6

ـ لينشط في حمبلت 1972منصب حاخاـ الجالية الييودية ىناؾ، تاثر بفكر الصييونية الدينية، ىاجر إلى إسرائيؿ عاـ 
ـ ودفف في القدس، وال تزاؿ حركتو التي اسسيا تعمؿ رغـ خروجيا عف 1990ناع لفمسطينييف بترؾ الببلد، اغتيؿ عاـ اق

 361معجم األعالم والمصطمحات الصييونية واإلسرائيمية القانوف، منصور، جوني، 
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عنيا  عبر والتي ومبادئيا أيدولوجيتيا نفس وتحمؿ ـ، 1968عاـ المتحدةالواليات  في كيانا أنشأىا التي
 ىذه مف وانطبلقاً  1.أسس دينية عمى صاغيا متطرفة، وعنصرية متشددة وكتابات أفكار خبلؿ مف كيانا

 نشطاء بيا قاـ وتيديد إرىاب خبلؿ عمميات مف اإلرىابي نشاطيا تمارس كاخ حركة راحت األيديولوجية
نشاء الفمسطينييف عنصرية ضد تظاىرات تنظيـ طريؽ عف وأنصارىا الحركة  مسمحة سرية تنظيمات وا 

ونحو  المستوطنيف سيارات الطرؽ ( لحماية عمى األمف كتنظيـ ) لجنة لنشاطات عسكرية، فتياف تستقطب
 والترحيؿوالطرد  القتؿ شعار تحت الفمسطينييف العرب ضد موجية وأيديولوجيتيا نشاطيا أف ورغـ2 .ذلؾ
 في مشاركتيا تـ حظر حيث  بالتوتر اتسمت بالدولة عبلقتيا أف إال متطرفة، عدوانية أفكار خبلؿ مف

 1994 الخميؿ في اإلبراىيمي الحـر أعقاب مجزرة وفي العنصرية، أفكارىا بسبب ـ 1988 عاـ االنتخابات
حاي المتولدة  وكيانا كاخ حركة نشاط حظر تـ كاخ، حركة نشطاء أحد نفذىا باروخ غولدشتايف والتي ـ

عبلف عنيا،  .3إرىابيتاف منظمتاف أنيما وا 

أوساط  في شاذة حركة تعتبر ال أنيا إال اإلسرائيمي، الشارع داخؿ متطرفة كاخ حركة ولئف ُاعتبرت
   كوؾ الحاخاـ تسفي رأسيـ وعمى الحاخاميف مف والدعـ التأييد الحركة تمقت فقد الصييونييف، المتدينيف

إلى  صوت قد المفداؿ حزب أف ـ،1988 انتخابات في مشاركتيا لحظر التصويت خبلؿ لوحظ وقد
 رئيسياً  محوراً  تشكؿ إال أنيا لـ الفمسطينييف وترحيميـ، لقتؿ الداعية نشاطات حركة كاخ ورغـ  .4جانبيا
 في والدولة الديف بيف الجدلية العبلقة وفي اإلسرائيمي، والفكر في السياسة إيمونيـ غوش مثمتو كالذي وىاماً 

 المتذمرة  التعميـ قميمة الفقيرة االجتماعية الشرائح مف والحزبية الشعبية كاخ تتكوف قاعدة عموما،ً  .إسرائيؿ
المتحدة  الواليات مف المياجرة العناصر الصمبة ونواتيا قياداتيا في وتبرز الحاكمة، عمى المؤسسة والناقمة
 في التأثير قميمة جعميا الذي ىذا ىو تركيبيا وربما  5بالخبلص وحمميا لؤلغيار، وعدائيا بتعصبيا مدفوعة

يعتقد أف أيدولوجيا حركة غوش إيمونيـ وحركة كاخ "دينيًا وسياسيًا"  .اإلسرائيمية لمحكومات الدينية السياسات
ديني القومي، كإطار أفرز تنظيمات ييودية غاية في التطرؼ، وتعبر في الوقت ذاتو عف ديناميكية التيار ال

 عاـ يوجو النزعة األصولية.

 

 

                                                           
 509-507 الدين والسياسة في اسرائيلالفتاح،  عبد ماضي، 1
 190 اإلسرائيمي السياسي المشيد يف كاخ حركة خميفة، أحمد، 2
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 ثالثًا: التنظيمات اإلرىابية القومية

 :التنظيم السري الييودي 

-1980يعد أخطر ىذه التنظيمات، تشكؿ بيدؼ المس بالقيادات السياسية الفمسطينية، )عمؿ بيف 
 .1(، استخدـ أسموب زرع العبوات الناسفة وعمميات إطبلؽ النار ـ1985

 :) تنظيم ) األمن عمى الطرق 

تشكؿ مطمع التسعينيات، نشط في الجيوب االستيطانية داخؿ مدينة الخميؿ ومحيطيا، بحجة حماية 
المستوطنيف، عمى الطرؽ التي تخترؽ الضفة الغربية، بالتنسيؽ مع الجيش اإلسرائيمي، ولكنو بعد ذلؾ 

 انتقؿ لتنفيذ عمميات انتقاـ إىابية ضد الفمسطينييف.

 نظيم ) بات عاين (:ت 

ـ، معظـ  عناصره كانوا يقطنوف في مستوطنة بات عايف )جنوب شرؽ القدس( 2000انطمؽ مطمع عاـ 
 .2نجح التنظيـ في فترة وجيزة في تنفيذ عدد كبير مف العمميات اإلرىابية

 :) تنظيم ) كيانا حاي 

ـ مئير كيانا ( جاء تشكيؿ ىذا ـ في أعقاب مقتؿ الحاخاـ بنياميف كيانا ) نجؿ الحاخا2002تشكؿ عاـ 
 . 3التنظيـ بدافع االنتقاـ لمقتمو ، جميع أعضائو يقطنوف في مستوطنة تفوح ) جنوب مدينة نابمس (

 :) تنظيم ) فتية التالل 

يعتبر ىذا التنظيـ الوحيد الذي تشكؿ بتكميؼ حكومي رسمي )سبؽ الحديث حولو( لخمؽ حقائؽ استيطانية 
 .4عية دينية كبيرة لمتعامؿ بشكؿ وحشي مع الفمسطينييفعمى الواقع، يعمؿ بداف

 :تنظيمات لم يتم تفكيكيا 

 .5حسب معطيات جياز ) الشاباؾ (، ىناؾ عدد مف التنظيمات ال تزاؿ تعمؿ دوف أف يتـ تفكيكيا 

                                                           
 403في قبضة الحاخامات النعامي، صالح،  1

 405السابؽ المرجع 2 
 406 المرجع السابؽ 3
 407المرجع السابؽ  4
 410 المرجع السابؽ 5
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 :إرىاب بمبادرة فردية 

    اإلبراىيمي في الخميؿاعتداءات نفذت بشكؿ فردي مف قبؿ اتباع التيار الديني، وتعد مجزرة المسجد    
ـ ( أىميا، السيرة الذاتية ) لجولدشتايف ( تصمح ألف تظير تأثير التعبئة الدينية التي 1994شباط  25) 

. كما 1يتمقاىا أتباع ىذا التيار في تحديد نمط السموؾ تجاه الفمسطينييف، وتجاه كؿ مف ىو غير ييودي
ـ (، التي نفذىا عامي بوبر، وعمى الرغـ الحكـ 1989مايو  20يمكف االستشياد بمجزرة عيوف قارة ) 

بالسجف المؤبد عمى  بوبر، إال أنو سرعاف ما تبيف أنو يحظى بظروؼ سجف مخففة جدًا، وقد تشكؿ لوبي 
 .2مف أعضاء الكنيست إلصدار عفو عنو

 رابعًا: الحركات ) التيارات ( المنادية بتدمير المسجد األقصى

دالالت البارزة عمى فكر الحركات األصولية الييودية فيما يتعمؽ بالنظرة كانت نقطة التحوؿ ذات ال
ـ، بإصداره فتوى 1996لممسجد األقصى ىي القرار الذي اتخذه مجمس حاخامات المستوطنات في عاـ 

ألسباب وعوامؿ مف بينيا تحوالت في التيار  ، وذلؾ دينية تجيز دخوؿ الييود لمصبلة في الحـر القدسي
لذي أصبح منفتحًا أكثر، وقاببًل، إلىّ حد معيف، إلجراء تغيرات ثيولوجية ) الىوتية (، وليذه الديني، ا

الصييوني خاصة ) كما  -التحوالت كاف تأثير ثانوي عمى النقاش الحاصؿ داخؿ التيار الديني القومي
لى توجيو قواه الصييوني إ -القومي -سيتضح في موضع الحؽ في البحث (، ما دفع قيادة المعسكر الديني

 3.إلى اتجاىات أخرى

                                                           
موشيو ليفنغر عمؽ عمى المجزرة قائبًل:" إنني آسؼ عمى الذباب الذي يموت، وال اسؼ لمقتؿ العرب". مف جيتو رفض  1

مجمس حاخامات المستوطنات إدانتيا، وأصدر بيانًا أداف فيو الحكومة ألنيا لـ تعمؿ عمى حفظ أمف الييود مما دفع  
وطنوف إلى ابنائيـ يـو تشييع جولدشتايف بارتداء قمصاف كتب عمييا:" أشفى جولدشتايف إلى القياـ بما قاـ بو، كما أوعز المست

الدكتور جولدشتايف آالـ إسرائيؿ" حتى رئيس الدولة العمماني )عيزر وايزماف( أعرب عف تعاطفو مع عائمة جولدشتايف، في 
مي( عند دفف جولدشتايف: "منذ اآلف حيف تحوؿ قبره إلى مزار لمييود في إسرائيؿ والخارج،  يقوؿ الحاخاـ )إسرائيؿ أرئي

وصاعدا الشييد المقدس باروخ جولدشتايف  شفيعنا في السماء، جولدشتايف لـ يتصرؼ كفرد، لقد سمع صرخة أرض إسرائيؿ  
التي تسرؽ منا. لف يرث الييود األرض باتفاؽ سبلـ ، بؿ بإراقة الدماء فقط"، اقيـ نصب تذكاري لػجولدشتايف في كريات أربع 

لذي أصبح مزار الييود مف كؿ أرجاء العالـ ،في حيف ألفت عدة كتب لمتمجيد بجولدشتايف ، منيا كتاب ) تبارؾ الرجؿ( وا
دفف بدوف غسؿ كونو شييد مقدس ودفف ألجؿ ذلؾ بمبلبسو، وحسب عدد مف المفكريف فاف ما قاـ بو جولدشتايف يمثؿ إحدى 

لصييوني بأنيا كفيمة  بدفع الفمسطينييف إلى الفرار وترؾ الضفة الغربية والقدس اآلليات التي يؤمف بيا أتباع التيار الديني ا
 413-411 في قبضة الحاخاماتالنعامي، صالح، 

 413المرجع السابؽ  2
 163 المجموعات االستيطانية المتطرفة ليست ىامشيةضاىر، ببلؿ،  3
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ىذه التوجيات داخؿ الصييونية الدينية خصوصًا، ىي أرض خصبة لنشاط حركات جبؿ الييكؿ 
بالتحديد، وشبيبة التبلؿ كإحدى المجموعات االستيطانية اليمينية المتطرفة، والتي يغذييا  تيار أيديولوجي 

بالغة التطرؼ ) تيار حركات جبؿ الييكؿ ( وليذا التيار  أصولي كبير نسبيًا بأفكار يمينية أصولية غيبية
تأثير وتأثر بتيار أكبر منو وأوسع، ىو التيار الديني القومي اليميني المتطرؼ، و لموىمة األولى قد يبدو 
الموضوع داخمي متعمؽ بمجموعة ىامشية، لكف يتضح مف خبلؿ نظرة أوسع أف الحديث يدور عف موضوع 

صييونية الدينية بشكؿ خاص حيث حركات جبؿ الييكؿ المسيانية متصمة بحركات جوىري يمس صورة ال
 .1ييودية أخرى، أكبر منيا

 ىناؾ عدد مف الحركات، تطالب بتدمير المسجد األقصى بزعـ إقامتو عمى أنقاض الييكؿ، أىميا:

 :أمناء جبل الييكل 

بمحاوالت اقتحاـ المسجد بيف (، يتميز عناصرىا  Girshon Salomonيقودىا جرشوف سولموف )     
الفينة واألخرى، حيث تحرص الحركة عمى تجنيد الكثير مف الييود عند القياـ بيذه األنشطة، باإلضافة إلى 
تجنيد األمواؿ ) جمع التبرعات مف الييود في الواليات المتحدة وكندا وأستراليا ( ، وتنطمؽ الحركة مف أف 

ي مكة؛ وأنو ال يوجد ليـ أي حؽ في القدس،وقد عنيت الحركة بإعداد األماكف المقدسة لممسمميف تتواجد ف
 .2خطة مفصمة لبناء الييكؿ الثالث، وأنيا تحتفظ بصؾ التابوت الذي يحفظ ممكية األرض لمييود

  :معيد الييكل 

البمدة (، أبرز حاخامت التيار الديني القومي، وتتخذ مف  Yisrael Arielيرأسيا الحاخاـ إسرائيؿ أرئيؿ )    
القديمة في القدس مقرًا ليا، وتختص ىذه المنظمة والحاخامات المنطووف تحتيا في ) التأصيؿ الفقيي ( 
المطموب إلضفاء شرعية دينية عمى المحاوالت التي يقـو بيا الييود لممس بالمسجد األقصى، ولعبت دورًا 

 .3د في المسجد األقصىكبيرًا  في إحداث تغيير في التعاطي  الفقيي مع قضية صبلة الييو 

  :حاي فكيام 

مسؤوؿ عف تنفيذ  -تنبع خطورة ىذه المنظمة  مف طبيعة الشخص الذي يرأسيا، ) ييودا عتصيوف (    
عدد مف عمميات القتؿ ومحاوالت االغتياؿ التي استيدفت الفمسطينييف والشخصيات االعتبارية مطمع 

                                                           
 162 -161 المجموعات االستيطانية المتطرفة ليست ىامشيةضاىر، ببلؿ،  1
 414 في قبضة الحاخاماتالنعامي، صالح،  2
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عوا شوطًا كبيرًا في التخطيط لتدمير المسجد األقصى الثمانينيات عبلوة عمى أف أعضاء ىذا التنظيـ قط
 .1ويعني اسـ المنظمة أف الييكؿ ) حي وموجود (، ويتوجب إعادة بنائو

 :الحركة من أجل إقامة الييكل 

منظمة تضـ حاخامات مف مستوطنات الضفة الغربية، ومف الواليات المتحدة ، وتعمؿ بشكؿ خاص عمى    
ة العمؿ عمى إعادة بناء الييكؿ، إعادة ذلؾ أىـ التكاليؼ الشرعية لكؿ ييودي تعزيز الوعي الييودي بضرور 

حيثما كاف، تنظـ ندوات وتصدر مطبوعات لمحث عمى إعادة بناء الييكؿ، كما تحاوؿ استقطاب ييود 
عممانييف، باإلضافة إلى شخصيات مف اليميف المسيحي في الواليات المتحدة، واالعتماد عمييـ في تجنيد 

مواؿ البلزمة لتمويؿ أنشطة المنظمة، وتحرص ىذه المنظمة كؿ عاـ عمى تنظيـ مسيرة يشارؾ فييا األ
 عشرات اآلالؼ مف الييود والمسيحييف ) األنجميكانييف ( باتجاه المسجد األقصى.

  :أنصار الييكل 

ضمت قيادة  (، مف مفكري التيار الديني الصييوني، وقد  H. Vaisحركة أسسيا البرفسور ىميؿ فايس ) 
الحركة ثبلثة وعشريف مف المؤسسيف ،الذيف يمتقوف بصورة سرية ، وىي تشدد عمى ضرورة إيجاد بديؿ ديني 

 لقيادة الدولة القائمة ، وتطالب بتدمير المسجد األقصى.

 :القيادة الييودية 

يادة الييودية أحد بخبلؼ التنظيمات السابقة ، فإف ىذا التنظيـ ىو تنظيـ سياسي حزبي ، حيث تعتبر الق   
 . 2(  M. Figlenالمعسكرات اليامة في حزب الميكود الحاكـ ، ويرأسيا موشيو فايغميف )

قامة الييكؿ الثالث  القاسـ المشترؾ بيف جميع ىذه التشكيبلت اعتقادىا أف تدمير المسجد األقصى وا 
ف ىنا فقد شرعت بعض عمى أنقاضو يمثؿ متطمبًا مسبقًا لخبلص الييود، ومجيء المسيح المخمص، م

ـ، وعمى الرغـ مف أف ىذه التنظيمات والمجموعات  1974النخب في الدعوة إلى تدمير األقصى منذ عاـ 
ال تخفي مخططاتيا لتدمير المسجد األقصى، وعمى الرغـ مف إدراؾ إسرائيؿ الرسمية خطورة ىذا األمر 

 .3عاوف مع ىذه التنظيمات، وتتضامف معياوتداعياتو اإلقميمية والعالمية ، إال أف مستويات رسمية تت

الجدير بالذكر أف المجموعات االستيطانية الدينية المتمثمة بانصار غوش إيمونيـ والجماعات الييودية 
السرية وأنصار جبؿ الييكؿ وسواىا قد تمتعت طيمة السبعينات والثمانينات بشكؿ خاص بدعـ حاسـ مف 

                                                           
 165 المجموعات االستيطانية المتطرفة ليست ىامشيةضاىر، ببلؿ،  1
 417 -416 في قبضة الحاخاماتالنعامي، صالح،  2
 417المرجع السابؽ  3
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ال سيما مف قبؿ مناحيـ بيغف وآرييؿ شاروف والجنراؿ رفائيؿ ايتاف زعماء الميكود وقيادات حزبية أخرى و 
 .1وأيضا مف قبؿ إسحؽ شامير ونتانياىو

ىناؾ العديد مف المنظمات التي دعمت ومثمت التيار الديني القومي وكذلؾ اليميني، منيا ما ذكرت 
اخمية أو الخارجية  فيناؾ وكميا تعطي األولوية لؤلرض، وىذا التيار نشيط عمى كؿ المستويات سواء الد

الجية التي تنفذ مف الحركات وىناؾ الحكومة التي تبرر، ورغـ تعدد األسماء التي سيكوف منيا الكثير 
 .2واليدؼ واحد

 ) المفداؿ الجديد ( خامسًا: حزب البيت الييودي

لصييونية بشكؿ يعد حزب البيت الييودي الممثؿ الرئيس لميميف المتشدد بشكؿ عاـ، واألحزاب الدينية ا
خاص، بعد أف ائتمفت فيو جميع األحزاب والحركات اليمينية المتشددة، وذلؾ انسجامًا مع التغيرات التي 
طرأت في البيئة السياسية، ولمتخمص مف الخبلفات الداخمية التي ظيرت عمى السطح، نتيجة التصادـ 

لمبقاء عمى الموروث الثقافي والعقدي، في الفكري بيف الجيؿ القديـ المسيطر عمى ىذه األحزاب والذي سعى 
مواجية جيؿ الشباب الذيف طالبوا بتطوير أحزابيـ وتوحدىا بما يتبلءـ مع الظروؼ والمستجدات، وبيدؼ 
وقؼ شبلؿ الخسائر والتراجع الذي لحقت باألحزاب اليمينية المتشددة، في ظؿ بيئة سياسية واجتماعية ينزاح 

 تجاه اليميف.فييا المجتمع اإلسرائيمي با

مف أكثر األحزاب تعقيدًا وتنظيمًا وفؽ معايير  -مف حيث البناء الداخمي-ويعتبر حزب البيت الييودي 
التسمسؿ اإلداري وتحديدًا لمصبلحيات والمسؤوليات بداخمو، حيث تتعدد البنى المكونة لمحزب، ) أحزاب 

(، فإلى جانب مؤسسات الحزب الرسمية، ىناؾ  تندمج في إطارىا جماعات متباينة فكريًا وسياسيًا واجتماعياً 
مؤسسات الدينية واالجتماعية لوظائؼ مختمفة، ووحدات سياسية وحزبية وديمغرافية ) أطر طبلبية وشبابية 
وحدات استيطانية منتشرة في الضفة الغربية والجوالف والجميؿ، وأحياء خاصة بالمتدينيف في المدف 

وار والنشاطات التي يؤدييا أفراد ىذا االئتبلؼ الحزبي ) استيطانية، جماىيرية اإلسرائيمية (، كما تتعدد األد
 شبابية، طبلبية، اجتماعية، ودينية (.  

يسود االعتقاد أف ىذا الحزب مف أكثر األحزاب السياسية في إسرائيؿ تطرفًا؛ فيو يطرح برنامجًا سياسيًا 
الستيطاف فيما يسمى "أرض إسرائيؿ الكبرى"، لكف يرفض كؿ الحموؿ السياسية، وينادي باالستمرار في ا

عمى الرغـ مف تشدد الحزب في القضايا السياسية الخارجية؛ إال أنو أكثر مرونة في سياستو الداخمية 
وتعاونو مع الجميور اإلسرائيمي، لذا يمكف القوؿ أف حزب البيت الييودي متطرفًا في القضايا الخارجية 

                                                           
 lebarmy.gov.lb). (http://wwwالسياسي لألحزاب الدينية في إسرائيل -الدور السوسيولوجي 1
 ـ2/8/2015 مقابمة عبر الياتفشعباف، خالد،  2
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ياستو الداخمية، ومف ىنا تنبع حيويتو، والتي مف المتوقع أف تدفع بو نحو الواجية  وبرغماتيًا وواقعيًا في س
 ما قد يؤدي إلى تغير شكؿ الخارطة السياسية ككؿ في إسرائيؿ، وبما يغير مف شكؿ الصراع.

تكاد ُتجمع اآلراء أف جميور التيار الديني القومي المؤتمؼ تحت سقؼ حزب البيت الييودي سيتمكف مف 
تغيير الحقائؽ عمى األرض في الضفة الغربية، اآلف، في ظؿ وجود قائدىـ المحبوب نفتالي بينيت، ويبدوف 
عازميف عمى تغيير الواقع في كؿ األرض المحتمة، يدلؿ عمى ذلؾ ثقؿ الحزب ككتمة برلمانية وكحميؼ 

 . 1مركزي لمحزب الحاكـ ) الميكود (

ا إلى دمجيـ بشكؿ فّعاؿ وحقيقي داخؿ األحزاب العممانية في وىذا يعني أف المتدينيف القومييف انتيو 
إسرائيؿ، خاصة في حزب الميكود، الذي يعطى مساحة لمجتمعات المستوطنيف أكبر مف تمؾ التي حصموا 

 .2عمييا في أي وقت مضى، وىي مجتمعات يظير فييا القطاع القومي الديني بشدة

i.  النشأة والتكوين 

ىبايت ىييودي/ ىمفداؿ ىحدشاه (، حزب ديني صييوني، متطرؼ قوميًا في يعتبر البيت الييودي ) 
عدائو لمعرب والفمسطينييف، يحتؿ عمي الخريطة الحزبية موقعًا في أقصى اليميف، وينظر إليو، ىو واالتحاد 

ف ـ م2008الوطني المؤتمؼ معو، باعتبارىما أشد األحزاب اإلسرائيمية تطرفًا. تأسس ىذا الحزب في نوفمبر
ائتبلؼ القوى اليمينية: المفداؿ الجديد واالتحاد الوطني وتكوما وىتكفا وأرض إسرائيؿ وأحي، ويحظى 
الحزب بتأييد حاخامات الصييونية الدينية، وكاف اليدؼ مف تأسيسو توحيد أحزاب اليميف لتحسيف فرصيا 

حياًء لفكرة أرض إسرائيؿ الكاممة  .3في االنتخابات، وا 

رطة الحزبية السياسية في إسرائيؿ أف تصاعد نفوذ الحزب قد انعكس عمى يتضح مف خبلؿ الخا
مجمميا، حتى تبنت غالبية األحزاب اإلسرائيمية أيديولوجية "البيت الييودي" وخطابو المتعمؽ بالحفاظ عمى 

ستيطاف الكتؿ االستيطانية في الضفة الغربية تحت السيادة اإلسرائيمية؛ ليعيد بذلؾ إلى الواجية ما يسمى اال
.فقد بات يشكؿ تيديدًا حقيقيًا في جعؿ 4بفمسطيف التاريخية الذي يعتبر جوىر مشروع الحركة الصييونية

. فيو ليس ظاىرة عابرة في المشيد الحزبي في إسرائيؿ 5المواقؼ السياسية تتجو نحو المواقؼ األكثر تشدداً 
نما ىو عممية تجديد لتشكيؿ األحزاب اليمينية الدينية، بغ ية الوصوؿ إلى مستوى التأثير عمى القرارات وا 

                                                           
  (http://www.qudsn.ps)ثورة القمنسوة الييودية  رابوبورت، ميروف، 1
 المرجع السابؽ 2
 216األحزاب السياسية في إسرائيل خميفة، أحمد،  3
  )netaljazeera).http://www. البيت الييودي الصييونية المتجددة في إسرائيلوتد، محمد محسف،  4
 115 تطور قوى اليمين الصييوني في إسرائيلشعباف، خالد،  5
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السياسية المصيرية؛ وفي مقدمتيا عدـ تقديـ أي تنازالت لمفمسطينييف، ويشار ىنا إلى أف عددًا مف أعضاء 
 .1الكنيست اإلسرائيمي في ىذا الحزب ىـ مف المستوطنيف ويقيموف في مستوطنات الضفة الغربية

( مقعدًا، وكانت ىذه  12ـ، وحصؿ عمى ) 2013ة عشر خاض الحزب انتخابات الكنيست التاسع
االنتخابات، المحاولة األخيرة، التي ستعتبرىا قوى اليميف المتشدد، والتيار الديني الصييوني ومعيما 
المستوطنوف، المحاولة الناجحة لوضع حد لحالة التشرذـ، وتوحيد أحزاب صغيرة مف ىذا التيار، ومركز 

نات الضفة الغربية بما فييا القدس المحتمة، والحزب مف الناحية الفعمية حمقة قوتيا األساسي في مستوط
 .2استمرارية لحزب المفداؿ الديني القومي التاريخي في إسرائيؿ

تتكوف قاعدة الحزب في األساس مف المتدينييف الصييونييف ) األشكناز (، ويحظى بتأييد كبير في 
ربية، وبيف الشباب المتدينييف الذيف يخدموف في الجيش، وبتأييد ال أوساط المستوطنيف الييود في الضفة الغ

يستياف بو في المدف، باإلضافة إلى أعضاء المفداؿ سابقًا، وأحزاب وقوائـ يمينية استيطانية صغيرة وداعمة 
ذا ما فصمنا المستوطنات الكبيرة، عف باقي المستوطنات في عمؽ الضفة الغربية3لممشروع االستيطاني  . وا 

حيث معاقؿ اليميف الديني المتشدد؛ فسنجد أف لمحزب مرتكزًا جغرافيًا قويًا، وقوتو متزايدة بفعؿ التكاثر 
% (، نصفيا تكاثر طبيعي، والباقي تدفؽ اإلسرائيمييف إلى 5.3السنوي لممستوطنيف بنسبة تفوؽ ) 

 .  4المستوطنات

ii.  األيديولوجيا السياسية 

كما ويرتكز البيت  اإلليي، لموعد الييود وفقاً  دولة امجو السياسي بأنيابرن في )إسرائيؿ( الحزب ُيعرِّؼ
الييودي إلى أيدولوجيا دينية تتمسؾ بمبدأ الصييونية الدينية: أرض إسرائيؿ ممؾ لمشعب الييودي بحسب 

تتعزز . والحزب يرى في ذلؾ: "إف إسرائيؿ دولة يحكميا نظاـ ديمقراطي 5التوراة، وستسعى لتجسيده كامبلً 
فيو الصفة الييودية اإلسرائيمية، ويقؼ الحزب أماـ كؿ محاولة تيدؼ إلى تحويؿ إسرائيؿ إلى دولة لجميع 

 .6مواطنييا، وال يتنكر الحزب لحقوؽ األقميات

 أف ويرى كحؿ لمصراع مرفوض، الغربية الضفة في فمسطينّية دولة إقامة فيما يرتبط بالسبلـ واألمف، فإف
 وسكانيا بضـ الضفة الغربية المطاِلبة أو الدولتيف، بواسطة حؿ الصراع لتسوية المطروحة السياسية الحموؿ

                                                           
  70 م(2013 -2012) التقرير االستراتيجي الفمسطيني، الفمسطينيالمشيد اإلسرائيمي صالح، محسف،  1
2  ،  ( 299المشيد اإلسرائيمي، عدد ) ،16الئحة انتخابية تتنافس عمى مقاعد الكنيست الـ 32جرايسي، برىـو
 70م( 2013 -2012التقرير االستراتيجي الفمسطيني )، المشيد اإلسرائيمي الفمسطينيصالح ، محسف،  3
4  ،  (299المشيد اإلسرائيمي، عدد ) ،16الئحة انتخابية تتنافس عمى مقاعد الكنيست الـ 32جرايسي، برىـو
 157-156 انتخابات الكنيست الثامن عشر / النتائج النيائيةصراص، سمير،  5
 116-115تطور قوى اليمين الصييوني في إسرائيل وأثره عمى عممية التسوية السياسية مع الفمسطينيين شعباف، خالد، 6
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ويدعو بداًل مف ذلؾ إلى فرض القانوف  مستقبؿ الدولة، تيديد شأنيا ومف غير عممية حموالً  إلى إسرائيؿ،
لى تحويؿ المدف إلى كانتونات مغمقة   .1اإلسرائيمي عمى سائر أنحاء الضفة الغربية وا 

فرض السيادة اإلسرائيمية ، تتمثؿ في 2كما أف رؤية البيت الييودي إلدارة الصراع في في ىذه المناطؽ
منح المواطنة الكاممة إلى خمسيف ألؼ عربي و  ( مف جانب واحد ) ضّميا (.  Cفي ) المناطؽ المصنفة

تواصؿ جغرافي لممواصبلت مّمف يعيشوف في األراضي اإلسرائيمية التي سيتـّ ضّميا، حكـ ذاتي كامؿ مع 
في األراضي التي ُتسيطر عمييا السمطة الفمسطينية،وال يدخؿ أي الجئ فمسطيني مف الدوؿ العربية إلى 
داخؿ الضفة الغربية، مع الحاجة إلى وجود عسكري فييا باإلضافة إلى فّؾ االرتباط الكامؿ بيف غزة 

 .3والضفة

فإف قيادة الحزب تؤيدىا بما يضمف األمف الكامؿ لمفرد  وحوؿ المفاوضات المباشرة مع الفمسطينييف، 
الييودي والدولة، ومكافحة اإلرىاب داخؿ الدولة وعمى حدودىا، وأنو سيعمؿ مف أجؿ خوض حربًا ال ىوادة 
فييا ضد بنى اإلرىاب والمنظمات اإلرىابية في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وحيثما توجد. وفيما يرتبط 

ة بيف نير األردف والبحر األبيض المتوسط، لف تقوـ سوى دولة إسرائيؿ، ولف يقاـ فييا دولة بالمنطقة الممتد
% مف سكانو، ىو الدولة الفمسطينية، ويجب أف 75فمسطينية. "إف األردف الذي يشكؿ الفمسطينيوف نحو 

ة األبدية الموحدة يجد فيو عرب الضفة الغربية وغزة، التعبير عف ىويتيـ القومية". أما القدس فيي العاصم
ولف تقسـ.وبقاء ىضبة الجوالف تحت السيادة اإلسرائيمية في زمف السبلـ أيضًا. وأخيرًا معارضة حؽ العودة 

 .4إلى مناطؽ أرض إسرائيؿ

                                                           
1  ،  ( 299المشيد اإلسرائيمي، عدد ) ،16الئحة انتخابية تتنافس عمى مقاعد الكنيست الـ 32جرايسي، برىـو
% مف 60، يدعو إلى ضـ )التيدئة )برنامج عنواف تحت سياسياً  حزب البيت الييودي برنامجاً  نشر ـ،2012العاـ  بداية في 2

ألفًا مف سكاف ىذه المناطؽ الجنسية  48" إلى إسرائيؿ، ومنح قرابة Cمناطؽ الضفة الغربية رسميًا، وىي المناطؽ المصنفة "
مع حكـ ذاتي، وليس  بعبارة أخرى فإف مدنًا مثؿ نابمس وراـ اهلل وجنيف تبقى تحت السيطرة اإلسرائيمية .اإلسرائيمية أو االقامة

شيئًا شبييًا بالدولة أو الكيانية السياسية؛ ألف ىذه مرفوضة في أدبيات الحزب السياسية واأليديولوجية. وفقًا ليذا المخطط وبما 
 وفي إسرائيؿ، إلى ضميا ينبغي ( ألؼ مستوطف،400المنطقة حوالي ) ىذه في يعيشوف المستوطنيف مف العظمى أف الغالبية

 مستقبمية اتيامات لتمقي أي منعاً  كاممة، مواطنة إسرائيمية المنطقة ىذه في يعيشوف الذيف الفمسطينيوف يعطى نفسوالوقت 
زالةB( و)A) المناطؽ في الفمسطينييف لدى االنتقاؿ والتواصؿ ظروؼ تسييؿ ىذا إلى ويضاؼ بالعنصرية،  الحواجز (، وا 
 المواطنيف مف األعمى إلى األسفؿ مف يأتي السبلـ أف منطمؽ مف شتركة،م صناعية التحتية، ومناطؽ البنى في واالستثمار

 اليدوء لضماف إسرائيمية أمنية سيطرة تحت ولكف فمسطينية مدنية سيطرة تحت (، تبقىB( و )Aىذه المناطؽ ) .قادتيـ إلى
 (http://www. carmelpost.co) خطة الضم الجزئي لحل الصراع الفمسطيني،  اإلرىاب ولجـ

 116-115 تطور قوى اليمين الصييوني في إسرائيل وأثره عمى عممية التسوية السياسية مع الفمسطينيينشعباف، خالد،  3
 157-156 انتخابات الكنيست الثامن عشر/ النتائج النيائيةصراص، سمير،  4
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يرفع الحزب شعار ) ارفعوا أيديكـ عف الجيش (، ردًا عمى الدعوات المرفوعة لمحاكمة ضباط وجنود 
 الحد خبلؿ مف عنيـ ضرورة الدفاع بت في الحمبلت العسكرية عمى غزة، معالجيش عمى الجرائـ التي ارتك

 والتي إسرائيؿ"، ضد "دولة المقدمة الدولية الشكاوى ضمف ذلؾ ومف الجيش، عمؿ في القضاء تدخؿ مف
 ىذه عف الدعـ المادي بمنع حد وبتسيمـ (، ) يوجد صييونية كالمنظمتيف جيات ال ليا وتبادر تقدميا

 .1المعادية إلسرائيؿ الجمعيات

في أنحاء أرض إسرائيؿ ىو األساس لتممؾ  -كما يرى الحزب-بقي أف نذكر أف االستيطاف الييودي 
أرض إسرائيؿ كميا، سواء الخاضعة لمسيطرة اإلسرائيمية أو البلزمة ألمف الدولة، وبناء عمى ذلؾ، يجب 

بقاء تعزيز االستيطاف وضماف عدـ اقتبلع أي مستوطنة ييودية مف مك انيا في ظؿ أي اتفاؽ سياسي، وا 
ة ، وتوسيع نطاؽ المشاريع  2المستوطنات الييودية قائمة في الضفة الغربية، تحت السيادة اإلسرائيمي
 .3االستيطانية لتشمؿ الجميؿ والنقب، لمحيمولة دوف وجود أغمبية عربية عددية 

 مف مالية مساعدات تتمقى توراتيةتشكؿ أنوية  جمعية ( 52 ) أصؿ ( مف40 يشرؼ الحزب عمى ) 
 4الييودي واضحة مع البيت سياسية بعبلقة وترتبط التيار الديني مف حاخاموف االستيطاف، ويديرىا وحدة

ىيسدير"  "يشيفوت مف نوع مف توراتية – دينية تعميـ مؤسسات تدير التوراتية غالبيتيا االستيطانية األنوية
 دينية ومدارس وأخرى عميا، دينية ثانوية، العسكرية، ومدارس لخدمةوا الديني التعميـ بيف والتي تدمج

 . 5أخرى ووزارات والتعميـ التربية وزارة مف دينية، وتتمقى تمويبًل أيضاً  ومعاىد العسكرية لمخدمة تمييدية

iii. ائتالف حزب البيت الييودي 

يعتبر حزب البيت الييودي واحد مف األحزاب التي تشكمت نتيجة اندماج مجموعة مف األحزاب اليمينية 
المتشددة، التي تمتقي في ىدؼ واحد ىو "أرض إسرائيؿ الكبرى"، ولخوؼ األحزاب الدينية مف الذوباف 

د. وعمى ذلؾ، يوصؼ وتبلشي وجودىا ، جعميا تتعاطى مع متغيرات البيئة وتعيد تكويف ائتبلفيا مف جدي
حزب البيت الييودي بقدرتو عمى التكيؼ والتماسؾ، وىما ميزتاف تعبراف عف قوة في السموؾ واألداء، فمف 
حيث التكيؼ يعتبر حزب البيت الييودي مف النماذج الحديثة التي تكيفت مع المتغيرات الفكرية واالجتماعية 

ليؿ ذلؾ العمر الزمني الطويؿ لوجود مكوناتو فالحزب والسياسية، ضمف لمحزب االستمرارية في العمؿ، ود
ف كاف جديد النشأة؛ إال أنو يتكوف مف ائتبلؼ مجموعة مف الحركات التاريخية ، وأىميا حزبا المفداؿ  وا 

                                                           
 http://www. facebook.com)بينيت، نفتالي، الحساب الشخصي عمى الفيسبوؾ ) 1
 157 -156 انتخابات الكنيست الثامن عشر/ النتائج النيائيةصراص، سمير،  2
 76( 2006المشيد اإلسرائيمي الفمسطيني، التقرير االستراتيجي الفمسطيني لسنة )صالح، محسف،  3
 21-20 خزينة الدولة اإلسرائيمية الحاضنة الحقيقية لالستيطان واالحتالل شمحت، أنطواف، 4
 13-12المرجع السابؽ  5
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ف غيرت اسميا وشيدت  واالتحاد الوطني، ولكف جميع أحزاب اإلئتبلؼ استمرت في العمؿ حتى اآلف وا 
 .1يا والجماعات التي تمثمياتغيرات في قيادتيا وأعضائ

 قوي، متماسؾ: -يبيف التصنيؼ التالي تركيبة البيت الييودي، والذي يعد ائتبلؼ ديني قومي   

 ( ىئيحود ىمئومي ( االتحاد الوطني )1)

شديد التطرؼ يدعو إلى التمسؾ بػأرض إسرائيؿ   عنصرياً  حزباً  يعد اليمينية، األحزاب مف عدد تحالؼ
لى فييا شبر أي عف التخمي الكبرى، وعدـ  العداء شديد حزب وىو وتوسيعو، االستيطاف تكثيؼ وا 
ـ مف ائتبلؼ ثبلثة أحزاب صغيرة تمثؿ أقصى اليميف، موليدت وتكوما 1999. تأسس عاـ 2لمفمسطينييف

 انسحاب مف أي بيدؼ منع اتفاقية ) وايريفر ( مع السمطة الفمسطينية،  وذلؾ أثر توقيع  3وحيروت الجديد
 . ويتركب االتحاد الوطني مف:4مستوطنات تفكيؾ أو الفمسطينية المناطؽ

  ( الوطن موليدت ) ـ رحبعاـ 1988: حزب يميني متطرؼ قوميًا شديد العداء لمفمسطينييف. أسسو سنة
 .6ـ2001، وظؿ رئيسًا لو حتى مصرعو عاـ5زئيفي تحت شعار ) الترانسفير (

  ( النيضة تكوما ) عمى يد حناف بورات وتسفي ىندؿ ) انشقا عف المفداؿ لعدـ ـ 1999: تأسس سنة
انسحابو مف الحكومة (، بعد إبراـ اتفاؽ مع السمطة الفمسطينية يتـ بموجبو االنسحاب مف معظـ أجزاء 
مدينة الخميؿ. يتميز بأيديولوجيا متطرفة جدًا، معظـ اعضائو مف المستوطنيف في الضفة الغربية 

 . 7داؿوأعضاٍء سابقيف في المف
  :ـ عمى يد بنياميف بيغف بعد انسحابو مف الميكود لسوء إدارتو 1998تأسس سنة  حيروت الجديد

والتنازالت التي قدميا لمفمسطينييف، يتميز بأيديولوجيتو المتطرفة حياؿ الفمسطينييف، ويرى أنو يجب أال 
ة ىو الحكـ الذاتي في تقـو دولة فمسطينية، وأقصى ما سيحصؿ عميو الفمسطينيوف  في تسوية سممي

 . 8قراىـ ومدنيـ

                                                           
  4جريدة الوطف  حزب الصييونية المتجدد،بدواف، عمي،  1
 211  األحزاب السياسية في إسرائيلخميفة، أحمد،  2
 247انتخابات الكنيست الخامسة عشر: برامج األحزاب اإلسرائيمية والنتائج النيائية األسدي، عبده،  3
 8 نتنياىوبرئاسة بنيامين  34الحكومة اإلسرائيمية الـ خطيب، إيناس،  4
ويعني ترحيؿ جميع سكاف الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الدوؿ "ترانسفير طوعي" : الذي تميز بو حزب موليدت الترانسفير 5

 78  المشيد السياسي والحزبيإمارة، محمد، العربية، 
 167  األحزاب السياسية في إسرائيلخميفة، أحمد،  6
 78  المشيد السياسي والحزبيإمارة، محمد،  7
 89المرجع السابؽ   8
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 ( الحزب الديني المتجدد ( حركة أحي )2)

ـ عضو االكنيست إيفي إيتاـ والراؼ يتسحاؽ ليفي ) انسحبا مف حزب المفداؿ ( لبقائو 2005أسسو عاـ 
في حكومة شاروف بعد إقرارىا خطة االنسحاب مف غزة، وتعني ) أحي (: األحرؼ األولى مف كممات 

 . 1عبرية ىي ) أرض، مجتمع، ييودية (

 ( األمل ( ىتكفا )3) 

يترأسو المتطرؼ آرييو ألداد، ويعتبر الحزب الصراع مع الفمسطينييف حرب دينية، لذلؾ فيو يعارض 
تقسيـ أرض إسرائيؿ، ويعارض حؿ الدولتيف، ويرى أف قياـ دولة فمسطينية غربي نير األردف، ستعرض 

وحؿ قضية البلجئيف الفمسطينييف فييا ف وطف الفمسطينييف الحقيقي ىو األردف، وجود إسرائيؿ لمخطر، وأ
، وأف إسرائيؿ ال بد وأف تكوف 1948وفي الدوؿ العربية التي استوعبت الجئيف فمسطينييف في أعقاب حرب 

 .2ذات سيادة عمى كؿ أراضييا غربي نير األردف ) الضفة الغربية المحتمة ( 

 ل اآلن( حركة أرض إسرائي4) 

ـ، وال يختمؼ فكرىا عف أفكار غوش إيمونيـ، بؿ إنيا تطالب 1984تأسست نواة ىذه الحركة سنة 
باالستيطاف في لبناف أيضًا، كما تطالب بضـ الضفة الشرقية لؤلردف، ومضاعفة النشاط السترجاع سيناء 

 .3وضميا

ا دوليًا، التي تطرحيا األحزاب الدينية تمثؿ البرامج السياسية والمشاريع المرفوضة فمسطينيًا وعربيًا وربم
الصييونية المتحدة في حزب البيت الييودي، رؤية إستراتيجية وحقيقية ألصحابيا، وقد تكوف ىذه المشاريع 
غير قابمة لمتنفيذ في الوقت الحاضر؛ لكنيا تمثؿ خطر استراتيجي في المدى المنظور خاصة في ظؿ 

ثر برغماتية في سياستو الداخمية، مف حيث توسيع آفاؽ الحزب تنامي اليميف المتشدد والذي أصبح أك
ليشمؿ الجميع، وال يقتصر عمى فئة المتدينيف، وىو األمر الذي يعجؿ في وصولو إلى سدة الحكـ. ورغـ 
التبايف األيديولوجي وحتى الديني واالثني ىؤالء جميعًا التقوا عمى مجموعة مف األفكار أىميا: العداء 

 إسرائيؿ الكبرى، وييودية الدولة، واالستيطاف، والقدس عاصمة موحدة إلسرائيؿ.لمعرب، وأرض 

قدـ حزب البيت الييودي، نفسو باعتباره حزب الصييونية الُمتجددة، تقوـ دعائمو األيديولوجية عمى 
أفكار العودة واستحضار اإلرث الصييوني الماضي، في مواجية طروحات ما بعد الصييونية )تشير الى 

                                                           
 212 األحزاب السياسية في إسرائيل خميفة، أحمد،  1
  ( .psamadhttp://www.)  اليمين اإلسرائيمي جولة في عقمية وأيديولوجيةالسعدي، غازي،  2

 144 األرض واإلنساناالعتداء عمى  -المستوطنون الصياينة في الضفة الغربيةدوعر، غساف، 3 
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( التي أطمقيا عدد انحسار األيدولوجية الصييونية ودخوؿ التجمع الصييوني عصر ما بعد األيدولوجيات
الذيف ذاع صيتيـ خبلؿ العقد  1مف المفكريف والسياسييف في إسرائيؿ، ومعيـ أيضًا ) المؤرخوف الُجدد (

 كذلؾ قدرة االئتبلؼ عمى التكيؼ التنظيمي والتوجو نحو الديمقراطية. .2األخير

خضعت ىذه األحزاب المؤتمفة داخؿ حزب البيت الييودي لعممية تكيؼ فكري وأيديولوجي، فقد عمؿ 
نفتالي بينت رئيس الحزب عمى تغيير الصورة النمطية التقميدية لممستوطنيف، التي ظمت تعكس انطباعًا 

، وذلؾ بإقامة أذرع دبموماسية ) دائرة سياسية (، بيدؼ تغيير االنطباع حوؿ المتدينيف دينيًا محضاً 
أجياؿ شابة، وحاخامات ُمتطرفيف الصييونييف، بأنيـ جماعة مف المتزمتيف دينيًا، وضـ بينيت إلى حزبو 

 لمجمس الجميؿ الوجو"بعنواف  أحرونوت ، يديعوت نشرتو تقرير ففي،  3وعممانييف، ونساء وفتيات ناشطات
اليضاب   بيف جولة إلى ويحمؿ السبلح يأخذؾ ذقف مع مستوطف ىنالؾ يعد جاء فيو: "لـ المستوطنات"،

 مف المستوطنيف عف المسبقة اآلراء بتحطيـ ستقـو عممانيات وجميبلت شابات لقد ضـ الحزب لصفوفو
وأىـ ما يميز حزب البيت الييودي قدرتو عمى  .4المستوطنات" مجمس تنظميا مع التي الجوالت خبلؿ

 التماسؾ  مف خبلؿ استيعابو لخبلفاتو األيدولوجية والتنظيمية.

تتوزع الشخصيات القيادية لمحزب إلى مجموعات، بحسب انتماءاتيـ األيديولوجية، أو وفؽ أصوليـ: 
ائية. وسوؼ نسمط الضوء عمى جيؿ الشباب، الحاخامات، الموظفوف والمستوطنوف، العممانيوف، القوة النس

 أبرزىا وأكثرىا نشاطًا :

iv. القيادة الشابة ومستقبل التيار الديني 

قدرة الحزب البيت الييودي عمى التكيؼ والتماسؾ جاءت بعد االنتكاسات واالنقسامات واالنشقاقات التي 
ي، لكف اليزيمة التي لحقت بالحزب، نتيجة مجموعة مف العوامؿ منيا ما ىو تاريخي ومنيا ما ىو أيديولوج

لحقت بالحزب وانسحاب بعض القيادات التاريخية منو، التي مازالت تحمؿ أفكارًا تتعارض مع الجيؿ الشاب 
دخاؿ مفاىيـ  الذي يسعى إلى التكيؼ مع المتغيرات البيئية المستجدة بعدـ إبقاء الحزب في ثوبو الضيؽ، وا 

رجمو عمميًا نفتالي بينت رئيس الحزب، الذي تمتع بحنكة جديدة تتعدى حاجز الديف واالستيطاف، وىذا ما ت
سياسية وتنظيمية، جعمتو ينجح في إعادة توحيد االئتبلؼ وبناؤه تحت مظمة حزب البيت الييودي بثوبو 

                                                           
مجموعة مف المؤرخيف اإلسرائيميف الذيف قاموا بإعطاء رواية جديدة لما حدث في السنوات األخيرة  :المؤرخـون الجدد 1

 واألحداث الحقيقية التي رافقت قياـ دولة إسرائيؿ، واختمفت ىذه الروايات عف الرواية الرسمية اإلسرائيمية 
.orgar.wikipediahttps://)  ) 

   4ـ( 1/2015/ 23جريدة الوطف، عدد ) حزب الصييونية المتجدد،بدواف، عمي،  2
 40 المستوطنون من اليامش إلى المركزمصطفى، ميند،  3
 40المرجع السابؽ  4
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الجديد وخطابو السياسي الجديد، الذي ليس لو حدود في التعامؿ مع كؿ المستجدات التي تحدث في البيئة 
 ضايا بآفاؽ أوسع وأشمؿ.والتعامؿ مع كؿ الق

 Naftali Bennett1نفتالي بينيت 

نموذج الشاب الييودي الناجح، خاطب المجتمع اإلسرائيمي وجميور الشباب عمى وجو الخصوص 
بأسموب نشط بداخمو مف جديد الصييونية الدينية المتجددة، التي جمعت بيف ثناياىا المتديف والعمماني 

يعتبر بينيت قائدًا إنما دوف أي تفويض ديني و .2القومية والديانة الييودية ونجح بذلؾ الدمج ما بيف القيـ
يمثؿ الوسط القوي الصاعد في إطار أفراد الصييونية الدينية، الذيف يطمؽ عمييـ تسمية "متدينوف اليت" 

ة،  يدير غالبيتيـ صغار السف ممف ال يمتزموف كثيرًا بالوصايا، إنما متمسكوف جدًا باأليديولوجية اليميني
معظـ نشاطو الجماىيري مف خبلؿ حسابو عمى الفيس بوؾ. ما ساعده عمى قيادة المتدينيف والعممانييف مف 

 ،3الجيؿ الصغير

ويقؼ بينت في مقدمة الحممة اليمينية التي تدعو إسرائيؿ إلى "التوقؼ عف االعتذار" مف كؿ دوؿ العالـ 
خيرة أكثر مف محاولة لتحويؿ إسرائيؿ إلى دولة دينية.يقوؿ عف أفعاليا، حاوؿ ) وال زاؿ ( في السنوات األ

بينت بصراحة "لف يكوف ىناؾ دولة فمسطينية داخؿ أرض إسرائيؿ الضيقة، دولة فمسطيف ستكوف كارثة 
 . 4ألكثر مف مئتي سنة، أريد أف يفيـ العالـ أف دولة فمسطينية تعني إلغاء دولة إسرائيؿ

 الفمسطينية. األراضي إلى قطاع غزة ويدعو إلى ضـ الفمسطينييف البلجئيف عودة يعارض بينت كذلؾ
 األمر. ىذا في التدخؿ عف االمتناع إسرائيؿ وعمى تدريجيًا، ستمحؽ بمصر وأنيا

 

 

                                                           

جيش اإلسرائيمي فی وحدات الکوماندوس الخاصة بييئة األركاف، قائدًا لكتيبة فی وحده ال خدـ فیـ، 1972ولد عاـ 1 
، ارتكب التي قادت القوة األكبر في إسرائيؿ، في عممية كانت تيدؼ إلى القضاء عمى المقاومة في جنوب لبناف"مجبلف"، 

( مواطف لبناني  "بينيت 102ـ، راح ضحيتيا )1996مقر "اليونيفيؿ" التابع لؤلمـ المتحدة في قرية قانا  بينت مجزرة بقصؼ
يرفض بينت محاكمة الجنود الذيف وىو اليـو رائد احتياط فی الجيش. .عمؿ مف تمقاء نفسو، بخبلؼ األوامر التي تمقاىا"

 بينت، نفتالي، الحساب الشخصي عمى الفيسبوؾشاركوا في الحرب األخيرة في غزة ونفذوا جرائـ، 
  facebook.com). (http://www 
  )netaljazeera.http://www. البيت الييودي الصييونية المتجددة في إسرائيل )وتد، محمد محسف،  2
  )netmasdar-al.http://www.)  الوجوه الخمسة لحزب البيت الييوديشاحاـ، يؤاؼ،  3
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يوصؼ نفتالي بينيت بأنو الرجؿ الذي يريد مميوف مستوطف، وحينما أصبح مديرًا عامًا لمجمس 
انتخابو لممنصب، أنو يريد مضاعفة حجـ االستيطاف إلى ثبلثة المستوطنات ) ييشع ( صرح عدة مرات منذ 

أمثاؿ، حتى يصبح عدد المستوطنيف مميوف نسمة ) عمى الرغـ مف الضغوط الغربية لوقؼ نمو الجيوب 
االستيطانية فييا (. بينيت وضع نصب عينيو عمؿ كؿ ما في وسعو إلبطاؿ تجميد البناء الجزئي في 

لتجميد تمييزًا ضد الييود، يقوؿ: "ىؿ يعقؿ أف يتمكف الييود مف البناء في نيويورؾ المستوطنات معتبرًا ىذا ا
وموسكو وباريس، ويحظر عمييـ البناء في أرضيـ؟ إنو أمر جنوني". الخبير في الشأف اإلسرائيمي، نظير 
إذ مجمي، يؤكد أف لبينت قصة غريبة في الوصوؿ إلى منصب مدير مجمس المستوطنات، تثير التساؤؿ، 

كيؼ وصؿ بانيت إلى ىذا المركز في قمة ىـر إدارة مجمس المستوطنات؟ لـ ىذا التعييف منفصؿ تمامًا 
عف السياسة اإلسرائيمية، ويبدو أنو تـ ليكوف بينيت مندوبًا لحكومات اليميف لدى المستوطنيف، أـ مندوبًا 

 .1تيالممستوطنيف عند حكومات اليميف، والتي أصبح جزءًا قويًا في ائتبلفا

 وبتحميؿ شخصية بينيت يمكف االستدالؿ عمى أسس قوتو، كما يمي: 

يظير بينيت كأبعد ما يكوف عف الصورة المعتادة لمزعيـ الديني الذي يردع العممانييف، حتى اليمينييف 
منيـ، وبينيت أيضًا مثاؿ حي لرجؿ األعماؿ الناجح في صناعة التقنيات المتقدمة، وىو إنجاز يحظى 

كبير في الدولة. وكما ىو الحاؿ مع الكثيريف في إسرائيؿ، خدـ بينيت كضابط في وحدة الكوماندوز بتقدير 
في الجيش، ىذه المينة العسكرية تساعده عمى تعزيز صورتو كوطني حقيقي، وتسمح لو أيضًا باعتماد 

يستشير  أسموب حديث شبيو باألسموب العسكري المباشر، فيو يذىب إلى المعبد الييودي، لكنو ال
الحاخامات قبؿ اتخاذ القرار السياسي. يوصؼ بأنو الزعيـ الديني األقؿ تدينًا ممف شيدىـ الحزب. وأبرز ما 
في شخصية بينيت أنو يؤمف إيمانًا راسخًا بأف أرض إسرائيؿ ممؾ لمشعب الييودي، وىذا حؽ إليي لمييود 

أي جزء مف ىذه األرض المقدسة ىو أمر غير وحدىـ، وبالتالي فإف فكرة قياـ دولة فمسطينية مستقمة عمى 
، لكف الفارؽ ىو أف بينيت ال يخفي آراءه 2مقبوؿ، وفي ىذا الصدد، فيو يتبع مسار قادة إسرائيؿ السابقيف

بؿ ال يطمب أف يتفيمو أحد، يقوؿ: "لقد قتمت الكثير مف العرب، وال مشكمة في ذلؾ، وبأف الفمسطينيف ليسوا 
شعار المرحمة الحالية والقادمة لمبيت الييودي  :كما ويعتبر شعار ) أوقفوا االعتذار (إال شظايا في مؤخرة". 

وىوعكس الشعارات السابقة لمعسكر المستوطنيف، فخبلؿ عممية الجرؼ الصامد ضد قطاع غزة، وضع 
 بينيت نفسو موضع المعارضة، ليس فقط ضد نتنياىو ولكف أيضًا ضد الجيش، فاالثناف مذنباف في عينيو
لعدـ جرأتيـ بما فيو الكفاية، فقد كاف ينبغي عمييـ السير لنياية الطريؽ وسحؽ ) المقاومة ( واحتبلؿ غزة 
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بالكامؿ. والحقيقة أف معظـ اإلسرائيمييف يروف نتيجة ىذه الحرب ىي التعادؿ، إف لـ تكف خسارة كاممة وىذا 
 ، وليس فقط المتدينيف مف الييود. 1ميما جعؿ تصريحات بينيت ُتستقبؿ بشكؿ جيد لدى اليميف اإلسرائي

حتى اآلف، ليس ىناؾ أي اقتراح متماسؾ ومتفؽ عميو في البيت الييودي، فريؽ مف قيادتو يعرض حبًل 
إللغاء الحكـ العسكري عمى الضفة الغربية، وتفكيؾ الجدار الفاصؿ والحواجز، والسماح لمفمسطينييف 

حد ما، يقترب المجتمع السياسي حوؿ البيت الييودي مف بالحصوؿ عمى حقوقيـ المدنية كاممًة، إلى 
األفكار ال القادة، إذ يشعر الكثير مف اإلسرائيمييف أف بينيت يخبرىـ الحقيقة، مف موقعو في أقصى اليميف 
ذلؾ ألف بينيت ليس قادرًا حتى اآلف عمى صياغة اقتراح لضـ األراضي الفمسطينية والذي مف شأنو أف 

 .2قبؿ معظـ اإلسرائيمييفيكوف مقبواًل مف 

ىذه ربما تكوف أكبر مفارقات إسرائيؿ، فإسرائيؿ ليست قادرة عمى الوصوؿ لتسوية تتخمى فييا عف 
ف نجاح بينيت يؤكد حقيقة الطريؽ  المناطؽ الفمسطينية، وفي نفس الوقت غير قادرة عمى ابتبلعيما، وا 

 المسدود الذي تجد إسرائيؿ نفسيا فيو.

بناًء عمى ذلؾ أف الجيؿ الجديد ليذه األحزاب خرج مف كبوتو، فمـ يعد الحزب يقتصر يمكف اإلشارة 
عمى المتدينيف بؿ أصبح يجمع كؿ أطياؼ النسيج االجتماعي في بوتقة واحدة، ورغـ ما عاناه الحزب في 

يؿ الشباب بداية تشكيمو مف خبلفات كادت تنيي استمرار ائتبلفو، إال أف الغمبة في نياية المطاؼ كانت لج
وأفكارىـ، الذيف نجحوا في بمورة أيديولوجية جديدة وبرنامج سياسي جديد ال يقؼ عند حدود االستيطاف 
والقضايا الدينية، بؿ تناوؿ كافة القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية، واستطاع الحزب أف 

ر.  لقد جاء نفتالي بينيت إلى رئاسة الحزب نتيجة يحقؽ نجاحًا باىرًا في انتخابات الكنيست في العقد األخي
انتصار جيؿ الشباب عمى القيادة التقميدية لمحزب، وعمؿ عمى إعادة صياغة الحزب بما يتناسب والتطورات 
البيئية، فانتقؿ بو مف الحالة الكبلسيكية التقميدية إلى الحداثة والمعاصرة، فمـ يعد الحزب حزب القمنسوات 

مستوطنة (، ولـ يقتصر الحزب في حشده  في يسكف ال ستوطنيف المتطرفيف ) ىو شخصياً المنسوجة والم
عمى الجميور الديني والتوراتي االشكنازي فقط، بؿ أصبح الحزب ىو بيت لمييود أجمع داخؿ إسرائيؿ 

                                                           
ىذا النيج ضمف لبينيت الكثير مف األصوات بيف الشباب، إذ يأتي حزب بينيت عمى رأس األحزاب المفضمة لمناخبيف الذيف  1

سنة، إذ مف الصعب إقناع ىؤالء بأنو يمكف التخمي عف الضفة الغربية، ثـ إقناعيـ الحًقا بضرورة  25تقؿ أعمارىـ عف 
نيف لمحزب، ففي العقود األخيرة الماضية، انشغؿ المستوطنوف في ضميا مف جديد. وىناؾ عنصر آخر يجذب المتدي

محاولة تغيير الواقع عمى األرض بحيث يضمنوف أف قياـ دولة فمسطينية قابمة لمحياة سيكوف في حكـ المستحيؿ، اآلف وبعد 
مة، وىـ عمى استعداد ألؼ إسرائيمًيا في الضفة الغربية، يشعروف كما لو أنيـ أنجزوا ىذه المي 350استيطاف أكثر مف 
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نفتالي وخارجيا، بصرؼ النظر عف العقيدة والطائفية واإلثنية وغيرىا، بعبارة أخرى أصبح الحزب في عيد 
بينت أكثر حداثة وعقبلنية، مفتوح عمى كؿ القضايا رغـ تطرفو في قضايا الصراع العربي اإلسرائيمي. فقد 

 القيـ عمى خطابو فقط، فقد ركز في والمستوطنات الصراع قضية عمى يركز جديد بخطاب بينيت جاء
 الخدمة في أو الجيش في عالجمي تجنيد( والعسكري  االقتصادي العبء توزيع في الييودية، والمساواة

 .)المدنية 

إف طموح الشخص المرتدي لمقمنسوة المنسوجة ) كيبا سروجا ( لـ يصؿ إلى ىذا الحد مف قبؿ، وىو ما 
يمكف اعتباره ثورة سياسية واجتماعية. حتى في أفضؿ أياميـ، كانت تمؾ المجموعة ميمشة دوًما في 

ني السائد، صحيح كانت "القمنسوة المنسوجة" ىي العمود المجتمع، قصة جانبية بالنسبة لممشروع الصييو 
الفقري لحركة المستوطنيف، لكنيـ سمحوا لحزب الميكود العمماني بأف يأخذ زماـ المبادرة السياسية عمى 
مستوى إسرائيؿ ككؿ، واآلف، مع بينيت في قيادة الحزب، يبدو أنيـ يريدوف أف ينتقموا مف المقعد الخمفي إلى 

القادـ بقوة  أواخر  -دة، ما دفع نشطاء في حزب البيت الييودي إف يأمموا  في أف يصبح بينيتعجمة القيا
 . 1 رئيسًا لموزراء، في السنوات المقبمة - 2012عاـ 

الحركة  خبلصة القوؿ، شكؿ صعود نجـ حزب البيت الييودي برئاسة نفتالي بينت رافعة لمشروع
األراضي الفمسطينية المحتمة، وكذلؾ إعادة ترتيب أوراؽ معسكر  الصييونية بتدعيـ االستيطاف وتوسيعو في

البيت القومي الوطني لمييود ليصبح بينت وحزبو المظمة ليذا المعسكر الذي كاف تقميدا تحت راية 
المفداؿ، وكاد الحزب يفقد صبغتو وبات ميددًا باالختفاء  -مرارا لكتمة االتحاد القومي. فيو استالميكود حزب

مف الخارطة السياسية، إلى حيف قدوـ المنقذ ) بينيت ( الذي نجح بإعادة ىيكمة الحزب وتوسيعو وتوطيد 
ء المعسكر أحزاب عدة، لتشكؿ بذلؾ فسيفسا دعائمو في أوساط التيار الديني القومي عبر تحالفات بيف

القومي، وليدمج ما بيف الصييونية الدينية واألجندة اليمينية السياسية بالمجتمع اإلسرائيمي، لقد نفض الغبار 
 .2عف معسكر التيار القومي الذي تأثر وأصابتو انتكاسة بعد مقتؿ رئيس الوزراء إسحؽ رابيف

الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني  حوؿ وميما يكف مف أمر فإف حزب البيت الييودي نجح في فرض رؤيتو
عمى الخطاب اإلسرائيمي، وخاصة بمعسكر اليميف والوسط، حيف دعا لتبني اجندتو الرافضة ألي مفاوضات 
مع السمطة الفمسطينية واإلبقاء عمى الفصؿ بيف غزة والضفة ومنع عودة البلجئيف إلييا كوف ذلؾ سيؤدي 

ؿ الدولة الييودية، وعميو يجب فرض السيادة اإلسرائيمية إلى كارثة ديموغرافية تشكؿ خطرًا عمى مستقب
وقوانينيا عمى الضفة وضـ المستوطنات لنفوذ إسرائيؿ.ويصر الحزب عمى مواقفو المبدئية المعارضة إلقامة 
أي كياف لمشعب الفمسطيني واالكتفاء بمنح الفمسطينييف نوعًا مف االستقبلؿ الذاتي إلدارة شؤونيـ الخدماتية 
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ية وتحسيف حياتيـ وظروفيـ لتفادي ضغوطات المجتمع الدولي عمى إسرائيؿ، إلى جانب دعـ مشاريع واليوم
استثمارية اقتصادية مشتركة بقصد ما يسميو الحزب ) التعايش ( ما بيف إسرائيؿ والفمسطينييف بداًل مف 

طبلؽ العناف لمجيش اإلسرائيمي بالسيطرة عمى جميع الضفة   .1الغربية واألغوارالمفاوضات العبثية، وا 

يمثؿ البيت الييودي التيار الديني القومي ) بجدارة (، لكف ىناؾ انطباع لدى العديد مف المثقفيف 
اإلسرائيمييف، أف أحزاب الصييونية الدينية لـ تخترع أي اختراع لزيادة قوتيا وحضورىا، وكؿ ما حققتو 

ىناؾ عناؽ تقميدي بيف اليميف الرسمي وواقع أعطي ليا بمؿء االرادة مف قبؿ سياسييف عممانييف، وأف 
الصييونية الدينية بقصد تدمير اليسار واليميف العممانييف. فبقدر ما تتفاقـ التناقضات بيف معسكر اليسار 
ومعسكر الميكود، كاف المعسكر الديني يحسف مواقعو ويطرح مطالب دينية أكثر. بمعنى آخر إف قوة 

اخؿ الييودية األصولية بؿ إف قادة ىذه األحزاب اكتسبوا القوة والنفوذ عمى األحزاب الدينية لـ تنبع مف د
شكؿ رشاوى مف قبؿ اليسار واليميف المتعطشيف دومًا لمسمطة.وىذا يعني أف ذلؾ يتـ مف ضمف عممية 

 سعت في  دياليكتيكية ممتوية، فاألحزاب الدينية المسيانية ) بوقوعيا في أوحاؿ التآمر مف أجؿ السمطة (
الوقت ذاتو لمسيطرة عمى القرار الديني لمدولة لجعؿ إسرائيؿ دولة تخدـ الشريعة الييودية طالما أف دولة 

 . 2الشريعة لف تقـو إال بمجيء المسيح المخمص

يمثؿ حزب البيت الييودي اليوـ أغمبية التيار الديني الصييوني القومي ولكف ال زالت مجموعات منيـ 
ويمكف القوؿ أف البيت  3لذي ال يختمؼ برنامجيـ السياسي عف البيت الييوديتحت مظمة حزب الميكود ا

الييودي نجح إلى حٍد ما، وسبب تعثره يعود إلى عدد المنافسيف أو إلى قيادة البيت الييودي، بالنسبو 
لمستقبمو القريب سيكوف ىناؾ تنافس كبير عمى قيادة الحزب، وفي ظؿ استمرار بينيت فسيؤدي وجوده إلى 
زيادة قوة الحزب رغـ اعتراض ناخبي البيت الييودي عمى آرائو في االنتخابات،  ولكف سيبقى الرجؿ األقوى 
في الحزب، أما مستقبمو البعيد يعتبر البيت الييودي مرشحا لمعودة إلى المنافسة عمى رئاسة الوزراء في ظؿ 

 .4مى األكثر دورتيف قادمتيفاختفاء نتنياىو عف المشيد السياسي ، كما سيستمر الحزب مرشحًا ع

ـ تحت عنواف: الصييونية الدينية قوة 5/12/2014في السياؽ نفسو نشرت صحيفة ىارتس بتاريخ  
 صاعدة وقد تصبح القوة األولى في إسرائيؿ، ما نصو:

" الصػػييونية الدينيػػة تتطػػور مػػف اليػػامش إلػػى المركػػز، بسػػبب غيػػاب الثقػػة بػػالميكود. تأثيرىػػا مممػػوس فػػي 
ناحي حياة الدولة، لذلؾ ستحصد أصوات كثيرة في أية انتخابات قادمة وال سيما الشباب الػذيف ليسػوا جميع م
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بالضرورة مف حافظي التوراة والفرائض، فبتصػرؼ مسػؤوؿ وأمػيف، مػف شػأف البيػت الييػودي أف يكػوف الثػاني 
لػػذي ُيظيػػر الفعاليػػة فػػي حجمػػو، ويضػػيؼ كاتػػب المقػػاؿ: البيػػت الييػػودي الػػذي ىػػو الحػػزب التػػاريخي الوحيػػد ا

واتجاىو األيديولوجي حوؿ المسائؿ الوجودية، ليس متقمبًا، األفضمية الديمغرافية بالتوازي مع القيادة المتحررة 
مػف الحاخامػػات مػف شػػأنيا أف تتسػبب فػػي دفػع ىػػذا الحػػزب بعػد عقػػد أو اثنػاف إلػػى قيػادة دفػػة الدولػة. ىػػذا مػػا 

المعارضػة الخردليػة )كنايػة عػف الجمػود( التػي ىػي غيػر قػادرة  يسعى إليو نفتالي بينيت، وسوؼ يتغمػب عمػى
عمػػى التسػػميـ بتحػػوؿ الحػػزب مػػف جسػػـ صػػغير يمثػػؿ قطػػاع معػػيف إلػػى حػػزب عمػػى مسػػتوى إسػػرائيؿ. رغػػـ أف 
الطريؽ إلى السمطة طويمة، ورغـ أف ىذا التوسع غير مضموف أيضًا في المستقبؿ، فمف الواجب اليوـ عمػى 

لعمؿ بناًء عمى معايير المسؤولية الرسمية الشاممة. طريؽ الصييونية الدينيػة سػتكوف ىذا المعسكر التفكير وا
صػػعبة ومعارضػػي ىػػذا المعسػػكر لػػف يرتػػاحوا ولػػف يصػػمتوا عمػػى ضػػوء ىػػذه القػػوة الصػػاعدة ال سػػيما بسػػبب 

فػي  –اليوية الييودية الصييونية التي يسعى إلى تعزيزىا. ورغـ أف الصراع ىو عمى روح الدولػة ومسػتقبميا 
الصػػراعات حػػوؿ اليويػػة واإليمػػاف تكػػوف األصػػوات عاليػػة، غاضػػبة ومتطرفػػة أكثػػر مػػف الصػػراع حػػوؿ قضػػايا 

فإنػو سػػيترتب عمػػى القػوة الصػػاعدة إظيػار التػػروي وضػػبط الػنفس. إذا كػػاف سػموؾ ىػػذه القػػوة  –خبلفيػة أخػػرى 
ريػػاح، تتضػػح الكممػػات مسػػؤوؿ وسػػميـ وحقيقػػي ولػػو نتػػائج ايجابيػػة، فػػإف االتيامػػات ستتبلشػػى وتػػذىب مػػع ال

 . 1الصادقة في نياية المطاؼ"

سبؽ أف جاء في سياؽ البحث، أف الصييونية الدينية تعمؿ تحت شعار ) أرض إسرائيؿ لشعب إسرائيؿ 
وفؽ توراة إسرائيؿ(، وعممت في كؿ محطاتيا عمى الدمج بيف العناصر الثبلثة، ولكف إذا نظرنا لحالة حزب 

تباره دمجًا كامبًل ليذه العناصر ألف الحزب يسعى لضـ غير الييود مستقببًل البيت الييودي فبل يمكف اع
 .2لصفوفو

ولئف كاف ىذا السبب معقواًل مف ناحية سياسية، فإف الباحث يرى أف التيار الديني القومي يحظى بقاعدة 
تغيير الحقائؽ جماىيرية عريضة وقدرة ىائمة عمى التأثير في الحمبة السياسية في إسرائيؿ، وقدرتو عمى 

ننا أماـ صييونية دينية  عمى األرض، ويشكؿ حزب البيت الييودي اآلف النموذج الواضح لتمؾ الحقيقة، وا 
 مندفعة ببل توقؼ.

 

 

                                                           
 ـ5/12/2014، ىآرتس، عدد الصييونية الدينية قوة صاعدة وقد تصبج القوة االولى في إسرائيلىرئيؿ، يسرائيؿ،  1
 ـ2/8/2015 مقابمة عبر الياتف شعباف، خالد، 2



 

   
 

 
 
 
 
 
 

 الفصل السادس
 القومي التيار الديني الصييوني

 ومستقبل الصراع 
 

 

 

ن إالمسيانية وديناميكيتيا، ف النزعات في ظل تنامي
ألية تسوية لحل الصراع، تبدو ضربًا من  التوصل

 المستحيل.
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 توطئة

ـ، الصراعات بيف دعاة التنازؿ عف 1990فجرت عممية التسوية السياسية التي انطمقت بواكيرىا عاـ 
ـ مقابؿ السبلـ، وبيف دعاة أرض إسرائيؿ الكبرى. وقد وصمت ىذه 1967األراضي المحتمة عاـ أجزاء مف 

( مع منظمة التحرير  Y. Raben الصراعات إلى ذروتيا مع اتفاقية ) أوسمو ( التي وقعيا إسحؽ رابيف )
لتحالؼ مع ـ، واعقب ذلكشروعأنصار الصييونية الدينية في المطالبة بفؾ عرى ا1993الفمسطينية عاـ 

الدولة اإلسرائيمية ) العممانية (. وأدت سياسات حزب العمؿ المتعمقة بعممية التسوية السياسيةإلى تبديؿ 
بشدة  2(Mapai . فقد عارض حزب المفداؿ الحميؼ التاريخي لحزب مباي ) 1حمفائو مف المعسكر الديني

عممية التسوية وانضـ إلى دعاة الحفاظ عمى كامؿ األراضي المحتمة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة 
أوالجوالف، وىكذا صار حميؼ األمس لحزب العمؿ معارضًا اليوـ. ولـ تتوقؼ المعارضة الدينية لسياسة 

الحمبة السياسية والمجتمعية في حزب العمؿ بزعامة رابيف عند ىذه الحدود، بؿ إف الصراع احتدـ داخؿ 
إسرائيؿ، حوؿ فكرة التنازؿ عف أية أجزاء مف األرض والتي تمت السيطرة عمييا عمى أثر حروب شنيا 
الجيش اإلسرائيمي، األمر الذي تصاعد بصورة دراماتيكية وأدى إلى ىدر دـ إسحؽ رابيف بفتوى شرعية مف 

ة مف الشحف والتحريض ساىـ فييا أيضًا اليميف المتطرؼ قبؿ األصولية الييودية، في أعقاب حممة مسعور 
 .4اإلعبلمية المميزة 3بقيادة نتنياىو، المعروؼ بقدراتو الديماغوجية

  واستنادًا إلى المنطمقات نفسيا، تنامت لدى الصييونية الدينية فكرة التوجو لمسيطرة عمى الحـر القدسي 
بناء الييكؿ الثالث عمى حساب المسجديف ) األقصى وقبة فقد ظممت فكرة  -كما يسمونو –) ىار ىبايت ( 

( طيمة عقود، فكرة ) مسيانية ( تراود مجموعة ميووسيف. لكنيا شيدت وما تزاؿ تحواًلدراميًا خطيرًا  الصخرة
بدأ منذ نحو عقديف نتيجة اتساع ىذه الفكرة ودعـ المساعيئلخراجيالحيز التنفيذ مف قبؿ جيات ييودية 

  ة ومؤسسات إسرائيمية رسمية. ينذر ذلؾ بتحوؿ اإلسرائيميينممجتمع متطرؼ دينيًا وقومياً محمية وعالمي

                                                           
 lebarmy.gov.lb). (http://wwwالسياسي لالحزاب الدينية في اسرائيل -الدور السوسيولوجي 1
ـ نتجية اندماج حزبي )احدوت 1930حزب عماؿ أرض إسرائيؿ، وىو حزب سياسي صييوني إشتراكي تأسس عاـ  مباي: 2

ـ، نادى الحزب بتحقيؽ الصييونية االشتراكية 1968ىعفودا وىبوعيؿ ىتسعير( ثـ االندماج في حزب العمؿ عاـ 
ف خبلؿ نقابة العماؿ )اليستدروت(، تولى رئاسة واالستيطاف االشتراكي وتشجيع اليجرة الشابة والدفاع عف حقوؽ العماؿ م

، معجم األعالم والمصطمحات ـ برئاسة بف غوريوف، منصور، جوني1947الحكومةة االسرائيمية بعد قياـ اسرائيؿ عاـ 
 205 الصييونية واإلسرائيمية

إلقناع ومناشدة التحيزات الشعبية استنادًا إلى مخاوفيـ وأفكارىـ المسبقة، لمحصوؿ  سياسية استراتيجية ديماغوجيا: 3
ستثارة والشعبية ال القومية واستخدامًا لممواضيع والدعاية السياسية، وذلؾ عف طريؽ الخطاباتوكسب القوة  السمطة عمى

  ((//:orgar.wikipediahttps.عواطؼ الجماىير 
 lebarmy.gov.lb). (http://wwwالسياسي لالحزاب الدينية في اسرائيل -الدور السوسيولوجي 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/
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خاصة منذ توقيع اتفاقية أوسمو واتساع الحديث حوؿ تسوية الدولتيف وحوؿ التنازؿ عف ييودا والسامرة 
 .1مرتكز المزاعـ التاريخية  الصييونية في فمسطيف

ري في إسرائيؿ ىما المسؤوالف عف بمورة سياسات المواجية فإف ولما كاف المستوياف السياسي والعسك
ىناؾ أىمية كبيرة لمعرفة مدى تحوؿ التيار الديني الصييوني إلى عنصر مؤثر في صنع القرار في إسرائيؿ 
أيضًا وانعكاس ذلؾ عمى السموؾ اإلسرائيمي العاـ، سواء خبلؿ حالة الحرب أو حالة السمـ، كؿ تمؾ 

سوؼ يتعرض ليا ىذا الفصؿ بقدر مف التحميؿ. كما سيناقش المبحث ثبلث مسائؿ، يرى  المسائؿ مجتمعة
الباحث أنيا لف تخمؽ واقعًا يفضي إلى أية تسويات سياسية، وىي مسائؿ مرتبطة باألفكار التي تستند إلييا 

سيًا محرمًا الصييونية الدينية، وبفعؿ تأثيرىا عمى الحكومات المتعاقبة استطاعت أف تجعؿ الممكف سيا
دينيًا، وذلؾ فيما يتعمؽ بديناميكية شف الحروب وممارسة العنؼ ضد الفمسطينييف وخمؽ واقع استيطاني في 
كؿ مرحمة مف مراحؿ الصراع، كذلؾ سيتـ الحديث حوؿ األيدولوجيا التي أودت بحياة إسحؽ رابيف وبالتالي 

(  ىار ىبايت الديني نحو الحـر القدسي ) أثرت عمى اتفاؽ أوسمو، اضافة إلى كثافة التوجو الصييوني
كمنظومة سموؾ قومي، تتنامى وتتواصؿ، والتي ستقود ىي أيضًا ) لخطورتيا ( إلى تبخر أية آماؿ لفض 

 النزاع. 

i. الحروب في الذىنية الصييونية الدينية 

لديني" الذي لقد أدت الصييونية الدينية دورًا بارزًا في حروب  إسرائيؿ  وذلؾ مف خبلؿ "الكيبوتس ا
ساىـ في المعارؾ والعمميات اإلرىابية، وقامت بدور بارز في توجيو أنشطة عصابات "الياغانا" و"اإلتسؿ" 

ـ،  برز تطرفو مف خبلؿ مواقفو مف قضايا 1956ـ. وبعد تشكؿ حزب المفداؿ عاـ 1948أثناء حرب 
ـ، فيو 1967المناطؽ المحتمة عاـ االستيطاف ومف الحروب العدوانية التي شنتيا إسرائيؿ ومف مسألة ضـ 

مف المؤيديف لمنشاطات اإلجرامية التي تقوـ بيا عصابات المستوطنيف في المناطؽ الفمسطينية. وكاف في 
ـ، ومف مؤيدي اتباع سياسة القبضة الحديدية 1982وغزولبناف  1967و 1956طميعة المشاركينفي حربي 

لوطنية الفمسطينية.والجدير بالذكرأف ىذا الحزب اعتبر واألرض المحروقة والتصدي بكؿ عنؼ لممقاومة ا
ـ بمثابة انجازات لمييود، وطالب بتكريس االحتبلؿ مف خبلؿ ضرورة 1967احتبلؿ األراضي العربية عاـ 

، امتدادات مف األحزاب والحركات والحضور الفعمي في صناعة -كما سبؽ ذكره-. لممفداؿ 2 تأميف الحدود
 ائيؿ حتى وقتنا ىذا. القرار الحربي في إسر 

 

                                                           
 92الييكل الثالث فكرة عمى عتبة التنفيذ عواوده، وديع،  1
 lebarmy.gov.lb). (http://wwwالسياسي لألحزاب الدينية في اسرائيل -الدور السوسيولوجي 2
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تمعب مصادر التفكير الديني الييودي دورًا ىامًا في تحديد توجيات اتباع الصييونية الدينية مف القضايا 
المطروحة ) وبالتالي الدولة بأسرىا (، ومف ضمف ذلؾ مسألة المفاضمة بيف التوجو  إلى خيار السمـ 

واضح عمى اختيار شف حرب ضد غير الييود، وقد  والحرب، ويمكف القوؿ أف المصادر الدينيةحثت بشكؿ
 استندت مرجعيات التيار الديني الصييوني إلى ىذه المصادر في تبرير حماسيا لشف الحروب.

اشتممت التوراة عمى نصوص واضحة تستند إلييا مرجعيات التيار الديني الصييوني في تبرير األعماؿ 
ذا أدخمؾ الرب 6 -1التثنية / اإلصحاح السابع، اآلية العسكرية، والعممانييف كذلؾ، جاء في سفر )  (: "وا 

  . كما وتعتمدىذه المرجعيات1األرض التي أنت صائر إلييا...فبل تقطع عيدًا معيـ، وال تأخذكـ بيما رأفة"
) حاليًا ( في تبرير حروبيا عمى مسوغات فقيية،تعتبر خوض الحروب فعمينقي الييود ومواطني دولة 

. ومما ال شؾ فيو أف دعوة المصادر الدينية لقتؿ غير الييود  جعمت الييود المتدينيف 2خطاياإسرائيؿ مف ال
يتحمسوف لفكرة الحرب وشف العدواف عمى الغير، فحسب أدبيات غوش إيموينـ مثبًل  فإف الحرب تشكؿ 

يشكؿ خطرًا  ،ورأت أف حؿ الصراع3ضمانة لئلبقاء عمى وحدة الييود، عبر تحقيؽ مبدأ  العزلة القومية 
داىمًا عمى الييود، عمى اعتبار أف ىذا الواقع  قد يكوف مرتبطًا بتوفير الظروؼ التي تعمؿ عمى اختبلط 

 .4الييود بالعرب

بذلؾ ربطت المرجعيات الدينية بيف نتائج الحروب التي تخوضيا إسرائيؿ وبيف مدى والء الييودي 
ىذه المرجعيات أف قدرة الييود عمى تحقيؽ انتصار في لمشرائع الييودية ، واإليماف بيا، حيث اعتبرت 

لى جانب المسوغات الدينية  الحروب ضد العرب يتسنى فقط عندما تزداد قوة اإليماف بالمصادر الدينية. وا 
التي تدفع التيار الديني في ىذا االتجاه، فإف بعض المرجعيات الدينية ترى أف شف الحروب كفيؿ بتحقيؽ 

ح إلسرائيؿ تيجير الفمسطينييف عف أراضييـ والسيطرة عمييا، يقوؿ الحاخاـ كوؾ: أف مكاسب سياسية، تتي
 .5نشوب الحرب سيكوف نعمة لمييود  ألنيا ستسمح بإبادة الفمسطينييف، ما يسمح بتطيير األرض منيـ

ب مف ونظرا إلى أف الصييونية الدينية ترفض الوقائع التي تبمورىا معاىدات التسوية  إذا تضمنت انسحا
أراٍض احتمتيا إسرائيؿ في حروبيا، فإنيا ترى في شف الحروب وسيمة لتصحيح ) األخطاء ( التي ارتكبتيا 
الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة، ومف ىنا لـ تتردد المرجعيات الدينية في الدعوة إلى شف حروب مف أجؿ 

، أو الحتبلؿ أراضي اخرى تعتبرىا تحرير أراض احتمتيا إسرائيؿ وانسحبت منيا كنتاج لتسويات سياسية

                                                           
 446 في قبضة الحاخاماتالنعامي، صالح،  1
 87 األصولية الييودية في إسرائيلشاحاؾ ، إسرائيؿ ، وآخروف،  2
 412سادة االرض: إسرائيل والمستوطنون إلدار، عكيفا ، وآخروف ،  3
 412المرجع السابؽ  4

 450 في قبضة الحاخاماتالنعامي، صالح، 5 
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المصادر الدينية الييودية أنيا تخص الييود ) دعت حركة غوش إيمونيـ إلى تحرير سيناء التي انسحبت 
منيا إسرائيؿ تطبيقًا لما جاء في اتفاقية كامب ديفيد، واحتبلؿ لبناف ( عمى اعتبار أف ىاتيف المنطقتينأرضًا 

 .1ييودية

لمتيار الديني الصييوني، أف الحروب توفر بيئة تسمح بوضع أيديولوجياتيا تعتبر النخب التابعة 
المختصة موضع التنفيذ كمايوضح الحاخاـ  مئير كيانا ذلؾ: بأف طرد الفمسطينييف مف ديارىـ ال يمكف 

 .وىناؾ مف يتفؽ مع كيانا، عمى اعتبار أف الحروب توفر حمواًل 2تطبيقو إال في حاؿ الحرب أو كنتيجة ليا
عممية لممشاكؿ ) االستراتيجية ( التي تواجو إسرائيؿ، ومف ىؤالء مف يرى أف الحروب تسيـ في التصدي 
لممشكمة الديموغرافية المتمثمة في تعاظـ الوزف الديموغرافي لمفمسطينييف مقابؿ الييود في فمسطيف.إف 

 رئيسًا في تكريس تعاطي االتجاىات العنصرية المتطرفة التي تعززىا الصييوينة الدينية تشكؿ عامبلً 
   المتدينيف الصياينة مع الحروب بوصفيا ضمانة بقاء إسرائيؿ واستقرارىا، ويذىب الحاخاـ  شمومو  أفنير

 ( Sh. Aviner وىو مف زعامات التيار الديني،إلى حد القوؿ:" أنو عمى الرغـ مف المآسي الشخصية )
 .3د لمحفاظ عمى تواصؿ األمة وسبلمة الوطف"التي تجرىا الحروب إال أنيا تمثؿ السبيؿ الوحي

نستنتج مما تقدـ أف التيار الديني الصييوني قد تأثر  بشكٍؿ واضح بمصادر التفكير الييودي، التي 
لعبت دورًا حاسمًا في االستبلب لخيار العنؼ بشكؿ عاـ، وأنو قد تـ التعبير عف الرغبة في شف 

أف تعاظـ دور التيار الصييوني عمى دوائر صنع القرار في الحروببمفاىيـ دينية صارخة، وىذا يعني 
إسرائيؿ،سيدفع  بالضرورة النخب الحاكمة إلى شف المزيد مف الحروب، ولكف تفضيؿ التيار الديني 
الصييوني  الحروب والعنؼ ورفض الحموؿ السياسية  لمصراع، ال يرتبط بمحددات الفكر الديني  الييودي 

لى الحسابات المادية األخرى، عمى اعتبار أف أقطاب ىذا اليتار يروف أف المشروع  فقط، بؿ يتعداىا أيضا إ
االستيطاني الذي يتشبثوف بو، سيكونضحية التسويات السياسية، وبالتالي فإف شف الحروب ىو الخيار 

 األمثؿ .

ii. العسكرية -تأثير المرجعيات الدينية 

بمعب دور مؤثر أثناء الحروب، فمؤسسة  تسمح بنية الجيش اإلسرائيمي في إسرائيؿ لمحاخامات
الحاخامية العسكرية التي تتولى مراعاة شؤوف الجنود المتدينيف، تحولت إلى بديؿ عف قسـ التثقيؼ في 
الجيش، ويمعب الحاخاـ األكبر لمجيش والحاخامات العسكريوف، الدور األبرز في تثقيؼ الجنود وتعبئتيـ 

وأثناء اندالعيا، لتحريضيـ عمى االستبساؿ، ومما ال شؾ فيو أف دينيًا عشية االنطبلؽ لشف الحروب، 
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الزيادة اليائمة التي طرأت عمى عدد الضباط المتدينيف في الوحدات المقاتمة في الجيش جعؿ لمتعبئة التي 
يقوـ بيا الحاخامات دورًا ميمًا وحاسمًا في تعامؿ الضباط والجنود مع العدو، وتحديدًا المدنييف، وقد كاف 

 .1لمحاخامات تأثير واضح خبلؿ الحروب التي خاضتيا إسرائيؿ في العقود الثبلثة األخيرة

عمى أف ) العظات ( التي  -المراسؿ العسكري لصحيفة ىآرتس -( A. Harelيؤكد عاموس ىارئيؿ ) 
كاف  2( Rotenski كاف يتمقاىا الجنود يوميًا أثناء المعارؾ مف الحاخاـ األكبر لمجيش، الجنراؿ روتنسكي )

ليا دور بارز وحاسـ في دفع الضباط والجنود إلى استيداؼ  المدنييف الفمسطينييف خبلؿ الحرب بشكؿ 
 . 3غير مبرر

ومف الدالئؿ الواضحة عمى تأثير التعئبة الدينية عمى أنماط تعاطي ضباط وجنود الجيش اإلسرائيمي  مع 
( ضابطًا وجنديًا، ووثقيا كتاب )يكسروف 180ا )المدنييف الفمسطينييف ىوعشرات الشيادات التي أدلى بي

. 4الصمت(، حيث تحدث الجنود عف الفظائع التي كانوا يرتكبوىا ضد المدنييف الفمسطينييف خبلؿ الحرب
النقاب عف نتائج  -رئيس قسـ القوى البشرية في الجيش -(  E. Sternوقد كشؼ الجنراؿ اليعازر شتيرف )

% مف مجمؿ الجنود يعتقدوف أف حياة العربي ال قيمة ليا كحياة 20 دراسة أجراىا الجيش، تبيف أف
 .5الييودي

بات عدد كبير مف الباحثيف يدركوف حجـ الخطر الكامف في زيادة تأثير التيار الديني الصييوني عمى 
(  D. Hirst دوائر صنع القرار اإلسرائيمي في مسألة الحروب، فقد حذر الباحث البريطاني  ديفيد ىيرست )

مف الخطورة التي تمثميا األصولية الييودية، معتبرًا أف جذور العنؼ واالستبلب لخيار الحرب في الشرؽ 
، واعتبر أف تجاىؿ الغرب لمخاطر تمؾ األصولية يمثؿ صورة 6األوسط  تقود لؤلصولية الييودية المتطرفة

إلسبلمية(، معتبرًا أف خطر مف صور المعايير المزدوجة، سيما وأف الغرب مولع بمحاربة األصولية )ا
األصولية الييودية ال يقتصر عمى فمسطيف فحسب، بؿ يتعداه إلى العالـ بأسره، وأشار كذلؾ إلى حقيقة  أف 

                                                           
 ـ23/3/2009يديعوت أحرونوت،  حتى ىنا لمحاخامية العسكرية،ىابر ، إيتاف،  1

ئيؿ( عف الحاخاـ  رونتسيكي قولو في إحدى المواعظ التي ألقاىا عمى جنود لواء المظمييف الذيف كانوا يتقدموف )ىار  ينقؿ2 
: "الوحشية مطموبة مع األغيار، ال مجاؿ لمرحمة مع ىؤالء، الرحمة ىنا تساوي 2009/ 7/1الحتبلؿ بمدة )بيت الىيا( بتاريخ
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امتبلؾ إسرائيؿ سبلحًا نوويًا يجعؿ إمكانية استخدامو في ظؿ تعاظـ الدور التي تقـو بو األصولية الييودية 
 .1كبيرًا جداً 

ف أف التجارب أثبتت مدى قدرة التيار الديني الصييوني عمى التأثير في صنع تنطمؽ تمؾ المخاوؼ م
القرارات العسكرية، بالنظر إلى عنؼ الحمبلت العسكرية التي قامت بيا إسرائيؿ في السنوات ما بعد العاـ 

 ـ، وذلؾ راجع إلى األسباب التالية:1967

رار السياسي بشكؿ مباشر مف خبلؿ مشاركتو في التأثير البارز ليذا التيار عمى دائرة صنع الق أواًل:
الحكومات المتعاقبة، وازدياد ىذا التأثير نظرًا إلى لعب ىذه األحزاب دور )بيضة القباف ( لدى تشكيؿ 

 .2الحكومات اإلسرائيمية

جية تأثير النخب العسكرية المتدينة  التي باتت تمعب دورًا حاسمًا في بمورة التقديرات االستراتي  ثانيًا:
والتي عمى أساسيا  تتخذ الحكومات اإلسرائيمية  القرارات االستراتيجية اليامة، فعمى سبيؿ المثاؿ يعتبر أىـ 
               قسـ في شعبة االستخبارات العسكرية ) أماف (، أكبر األجيزة االستخبارية في إسرائيؿ، ىو 

تراتيجية لصناع القرار، وقد حذر الوزير يوسي ) لواء األبحاث ( وىو المسؤوؿ عف بمورة التقديرات االس
( مف أف ىناؾ عبلقة وثيقة بيف طابع التقديرات االستراتيجية التي يعدىا لواء األبحاث  Y. Sarid)  ساريد

وبيف تديف كبار الضباط العامميف في ىذا المواء، حيث أف التقديرات الصادرة عنو أصبحت تركز عمى 
لعربية ) الفمسطينيوف خاصة ( في التسوية، وتشدد عمى أنو مف األفضؿ التشكيؾ في رغبة األطراؼ ا

إلسرائيؿ االستثمار في مجاؿ تعاظـ قوتيا العسكرية عمى حساب الرىاف عمى عقد تسويات مع العالـ 
العربي،عبلوة عمى أف التوصيات الصادرة عف لواء األبحاث ركزت عمى ) العوائد اإليجابية ( الستخداـ 

لفمسطينييف والعرب، وىو ما جعمو يدرؾ الفرؽ الكبير الذي طرأ عمى التقويمات الصادرة عف العنؼ ضد ا
 . 3لواء األبحاث بعد تولي قيادتو مف قبؿ جنراالت متدينيف

يتضح مما تقدـ الدور الذي يمعبو التيار الديني الصييوني  في تأزيـ االوضاع اإلقميمية في المنطقة 
الحروب عبر قطع الطريؽ والتصدي ألية محاولة لتسوية الصراع بالوسائؿ والدفع بيا إلى المزيد مف 

 السياسية، مف خبلؿ استعداء أطراؼ الصراع. 
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في الوقت الذي يتخذ التيار الديني الصييوني موقفًا رافضًا لتسوية الصراع بالوسائؿ السياسية، فإف 
اظـ تأثير ىذا التيار عمى دوائر صنع القرار، فإف مرجعياتو مستمبة تمامًا لمخيارات العسكرية، ونظرًا إلى تع

ىناؾ ما يدفع إلى االعتقاد بأف ميؿ إسرائيؿ لشف الحروب ضد األغيار سيزداد في المستقبؿ، وىذا ما 
سيترؾ تأثيره عمى واقع اإلقميـ بأسره، ومف ىنا تبرز أىمية دور التعاظـ الديني الصييوني في بمورة الواقع 

قة، مما يؤذف بتغيرات ناتجة عف الفعؿ العسكري والفعؿ المضاد. لذلؾ يرجع موقؼ اإلقميمي في المنط
المتدينيف القومييف مف التأييد المطمؽ لمحروب إلى عامميف: دور المصادر الدينية الييودية  في التحريض 

صييونية عمى الحروب، وحقيقة أف أتباع التيار الديني الصييوني يروف أنيـ سيكونوف أكثر التيارات ال
تضررًا مف أي تسوية سياسية لمصراع، إذ ترى أف شف الحروب ضد الفمسطينييف يمثؿ البديؿ عف أي مسار 

 .1سياسي قد يفضي  إلى انسحاب إسرائيؿ مف األراضي الفمسطينية المحتمة

iii. الصييونية الدينية والعنف ضد الفمسطينيين 

تجاه التنظيمات اإلرىابية الدينية عدـ اشتماؿ مف المؤشرات ذات الداللة عمى سموؾ الكياف الصييوني 
أروقة المخابرات الداخمية اإلسرائيمية )الشاباؾ(، التي تتولى ميمة حفظ األمف الداخمي، عمى أية دائرة تتولى 
معالجة اإلرىاب الييودي، وقد برز االىتماـ مف قبؿ الشاباؾ بذلؾ، فقط عندما شرعت التنظيماتت الدينية 

ب سياسية، ونشطاء مف اليسار اإلسرائيمي ) بعد مقتؿ رابيف (، وىو ما يعطي مؤشرًا في استيداؼ نخ
. ناىيؾ 2واضحًا وبما ال يدع مجااًل لمشؾ أف التنظيمات اإلرىابية "ضد الفمسطينييف" عممت في بيئة مثالية

اؿ اإلرىابية عف سموؾ الجيش اإلسرائيمي الميادف مع أعضاء التيار الديني والمشجع عمى ارتكاب األعم
تجاه الفمسطينييف بدوف أي تردد، بؿ إف الدولة تقدـ ليـ الدعـ بطرؽ مباشرة وغير مباشرة، لمقياـ بما يسمى 
األبرتايد  في المناطؽ المحتمة، مما قاد في الواقع إلى إرساء دعائـ دولة أخرى ألتباع التيار الديني 

التي تحتكـ إلييا إسرائيؿ؛ حيث يجوز في ىذه الدولة الصييوني في الضفة الغربية تحكميا قيود  غير تمؾ 
 . 3قير الفمسطينييف

ىناؾ عبلقة وثيقة بيف تنامي العنؼ المنظـ ضد الفمسطينييف وبيف تعاظـ الدور الذي بات يمعبو  التيار 
الديني الصييوني، فالمشروع االستيطاني الذي حرص التيار الديني الصييوني عمى إقامتو  في الضفة 

ربية مثؿ بيئة مواتية لتوالد التنظيمات اإلرىابية الييودية؛ فقد لعب التجانس الديني والفكري الذي يسود الغ
داخؿ المستوطنات الييودية دورًا أساسيًا في التعبئة ضد الفمسطينييف؛ حيث شكمت المستوطنات معازؿ  
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باب الييودي المتطرؼ، ما خمؽ بينيـ يمثؿ فييا الحاخامات السمطة الدينية واألخبلقية األسمى بالنسبة لمش
 .1تنافسًا في محاولة تطبيؽ الفتاوى التي يصدرىا الحاخامات

البلفت أنو في المجتمع اإلسرائيمي يتفيـ تجاوزات اتباع التيار الديني، بؿ إنيا تمقى قبواًل كبيرًا، لذلؾ 
اتفاقات؛ وذلؾ بالسيطرة عمى  أيضًا يوظؼ التيار الديني الصييوني آليات عدة يتوقع أف ال تفضي ألية

أكبر مساحة مف األراضي والتوسع في بناء المستوطنات، حتى ال يتبقى مف األرض ما يمكف التفاوض 
عميو ولقد استخدـ التيار الديني كؿ األدوات المتاحة مف أجؿ خمؽ بيئة ال تساعد عمى تسوية الصراع 

 بالوسائؿ السياسية، كما يمي:

 لبيئة المساعدةالسيطرة عمى األرض وا (1)

استفاد التيار الديني الصييوني مف ظروؼ عدة  أسيمت في تمكينو مف السيطرة عمى مساحات واسعة 
ـ ( في تضميف البرنامج السياسي إلسرائيؿ بند 1967مف األراضي الفمسطينية، ونجحوا ) منذ العاـ 

ذا  كاف تشرذـ األحزاب اليمينة والدينية االستيطاف وىو ما قاد إلى توسع ىائؿ في المشاريع االستيطانية. وا 
في  1996ـ، فإف المتدينيف وظفوا تعاظـ قوتيـ بعد عاـ  1993مكف مف التوقيع عمى اتفاقية ) أوسمو ( 

     إحباط تطبيؽ ىذه االتفاقية؛ حيث أصرت األحزاب المتدينة التي شاركت في الحكومات اليمينية برئاسة
لسياسي لمحكومة  بنودًا تجعؿ مف المستحيؿ أف تتطور اتفاقية أوسمو ) نتنياىو ( عمى تضميف البرنامج ا

إلى تسوية دائمة،ومعارضة قياـ دولة فمسطينية، وأف القدس عاصمة إسرائيؿ الموحدة، االستيطاف واجٌب 
قد سمحت بالسيطرة  1977وطنٌي. إف كانت حكومات حزب العمؿ التي تعاقبت عمى الحكـ حتى عاـ  

مسطينية الخاصة لبناء مستوطنات تحت ذرائع أمنية، فإف االئتبلفات الحاكمة التي قامت عمى األراضي الف
عمى تحالؼ اليميف والمتدينيف منذ ذلؾ العاـ قد أطمقت العناف إلقامة المزيد مف المستوطنات  دوف أف تقدـ 

 . 2مسوغات أمنية

يعتبر  نيد رؤوس أمواؿ ييودية )كما نجح التيار الديني في توظيؼ العاطفة الدينية الييودية في تج
أكثر رجاؿ األعماؿ الييود سخاء في  Moskovich ))3 الممياردير الييودي األمريكي المتديف موسكوفيتش 
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انشأ جمعية موسكوفيتش الخيرية والتي ابتدأت بتقديـ المساعدات لمييود عمى تممؾ  لمصييونية ولمشاريع تيويد القدس،
ـ ألكثر ٢ٕٓٓأيضًا ابتدأت الجمعية بتقديـ جائزة سنوية مف عاـ  ،عطيرات كوىنيـ منازؿ في شرؽ القدس مف خبلؿ جمعية

: " طموحي تقديـ كؿ بوست الواشنطف ـ صرح موسكوفيتش لجريدة1980في عاـ  . لمصييونية شخصية سنوية تقدـ دعما
 ((https://ar.wikipedia.orgما استطيع الستعادة القدس كاممو لمييود" 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D9%88%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D9%88%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA
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دعـ المشاريع التيويدية ومف جميع أرجاء العالـ لتمويؿ األنشطة اليادفة لتيويد الضفة الغربية، وتحديدًا 
راضي حتى في أعقاب التوقيع عمى اتفاقات السبلـ.ومما ساعد اتباع القدس، كما لـ تتوقؼ عممية نيب األ

التيار الديني الصييوني عمى السيطرة عمى األرض الفمسطينية أف عددًا مف كبار المسؤوليف الذيف يحتموف 
. البلفت أف قادة التيار الديني الصييوني باتوا يدركوف حقيقة 1مواقع حساسة ىـ مف عناصر ىذا التيار

الذي تمعبو المستوطنات في قطع الطريؽ عمى التوصؿ إلى أي تسوية لمصراع ، تتضمف سياسية  الدور
تفكيؾ المستوطنات، وتمنح المستوطنيف ثقة كبيرة بالنفس باستحالة التوصؿ إلى مثؿ ىذه التسوية  

قد نجحوا في فالمستوطنوف باتوا يمسكوف بمصير مبلييف اإلسرائيمييف وليس لدييـ نية في إرخاء قبضتيـ، ف
توظيؼ قضية المستوطنات في الحمبة السياسية بشكؿ أدى إلى سقوط حكومات لمجرد أف مواقفيا مف 

 االستيطاف لـ تكف بالحـز الذي يرغب بو المستوطنوف.

 القيمة االستراتيجية لالستيطان (2)

ذا التيار وحكومات نتيجة لمثقؿ السياسي المتعاظـ لمتيار الديني الصييوني، ولمتقارب األيديولوجي بيف ى
ـ، وباضافة عامبًل آخر،ىو أف المستوطنات التي أقيمت في الضفة الغربية تحقؽ 1977اليميف بعد عاـ 

مصالح وعمقًا استراتيجيًا ىامًا إلسرائيؿ، وتسيـ في الحفاظ عمى الضفة الغربية؛  يمكننا أف نقدـ تفسيرًا 
قامة المزيد مف المستوطنات، حيث ظمت الندفاع التيار الديني لمسيطرة عمى األراضي الفمس طينية، وا 

عرض إسرائيؿ في بعض المناطؽ كاف -ـ مف مشكمة ) الخاصرة الضيقة ( 1967إسرائيؿ تعاني حتى عاـ 
وبالتالي فإف مواصمة االحتفاظ بمعظـ مناطؽ الضفة الغربية يمثؿ مصمحة  -كـ فقط 8ال يتجاوز 

حقيقة أف السيطرة عمى الضفة الغربية منحت إسرائيؿ مزايا عسكرية  استراتيجية إسرائيمية.كما ال يمكف إغفاؿ
ىائمة جدًا، تتمثؿ في  توسيع المجاؿ الجوي البلـز لمتدريبات التي يجرييا سبلح الجو، عبلوة عمى التوسع 
في إقامة  القواعد العسكرية ومعسكرات الجيش، بدؿ مف تدشينيا داخؿ إسرائيؿ عمى حساب مساحات 

راعة والصناعة؛ كما أف السيطرة عمى الضفة الغربية تمنح إسرائيؿ القدرة عمى السيطرة عمى مخصصة لمز 
% مف مخزونيا يقع أسفؿ سمسمة الجباؿ المنتشرة بيف جنوب القدس 80مخزوف المياه العذبة   حيث أف 

مع التيار وشماؿ الخميؿ، ومف أجؿ إحكاـ السيطرة عمى ىذه المنطقة فقد تعاونت الحكومات المتعاقبة 
الديني الصييوني في تغطية كؿ  ىذه المنطقة بكتمة كبيرة مف المستوطنات ) غوش عتصيوف (. وىذا ما 
يفسر حجـ التواطؤ بيف النخب الحاكمة والتيار الديني الصييوني، لكف الخبلؼ الوحيد بيف ىذا التيار 

المستوطنات النائية، والتي ال تتواجد  الديني والحكومات المتعاقبة ىو استعداد ىذه الحكومات لتفكيؾ  بعض
ضمف كتؿ كبيرة، واالنسحاب مف التجمعات السكانية  الفمسطينية ضمف تسوية سياسية لمصراع ،عمى 
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اعتبار أف مثؿ ىذا الثمف بإمكاف إسرائيؿ أف تدفعو مقابؿ اعتراؼ العالـ بشرعية احتبلليا لبقية المناطؽ 
 .1وىذا ما يرفضو التيار الديني

الدكتور خميؿ التفكجي ) خبير في مجاؿ االستيطاف (، بأف االستراتيجية الرئيسة لمشاريع  يجـز
االستيطاف ستفضي إلى القضاء عمى التواصؿ الجغرافي بيف شماؿ الضفة الغربية وجنوبيا، وىذا يعني أنو 

. كما ترؾ 2بلً ال يمكف أف تقوـ دولة فمسطينية في الضفة الغربية ألف إقميـ ىذه الدولة لف يكوف متص
المشروع االستيطاني الذي عكؼ عمى بنائو التيار الديني الصييوني في الضفة الغربية آثارًا كارثية عمى 
الفمسطينييف اللحاقو أضرار كبيرة باالقتصاد الفمسطيني، وبوضع ال يوصؿ إلى انتعاش اقتصادي في 

 .3الفمسطينييف مناطؽ السمطة الفمسطينية طالما ظمت القيود مفروضة  عمى حركة

باالنتقاؿ إلى شأف صييوني داخمي، يعتبر مف أبرز األسباب التي عطمت المساعي السممية برمتيا، فقد 
خمفت عممية اغتياؿ )إسحؽ رابيف( تداعيات واسعة عمى الصعيد اإلسرائيمي، وعمى صيرورة العممية 

 السياسية في المحصمة النيائية.

iv. التيار الديني الصييوني اغتيال رابين كتحول نوعي في سموك 

يعتبر ىذا الحدث ىو األوؿ في تاريخ إسرائيؿ، والذي أثار األجيزة اإلسرائيمية وأقمؽ المجتمع بكافة 
قطاعاتو، حيث بدأ الجميع بطرح األسئمة الفكرية واألمنية عمى حد سواء والتي تجاوز حجميا النظري حجـ 

ليا، لكنيا تشير بوضوح إلى تطور ظاىرة االغتياؿ السياسي في القدرة العممية عمى تقديـ اإلجابات المبلئمة 
في حاؿ تقديـ تنازالت عف أراٍض لمفمسطينييف، وتشير أيضًا إلى أف الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة ستظؿ 
رىينة األفكار المنادية بالحفاظ عمى أرض إسرائيؿ الكبرى، بمعنى أف أي فعؿ سياسي إذا ما المس 

سة التي ترتكز إلييا الصييونية الدينية، سيرتد حتما عمى الذات، خاصة إذا ما أقدمت النصوص المقد
إسرائيؿ عمى فكرة  إقامة سبلـ حقيقي مع الفمسطينييف، وحينيا لف يتردد أبناء التيار الديني في القياـ 

يدي التيار بعمميات االغتياؿ السياسي مف أجؿ االستمرار في مخططاتيـ.لقد شكؿ اغتياؿ رابيف عمى أ
الديني إيذانًا بتراجع عممية التسوية مع الفمسطينييف، بؿ أصبحت بعيدة المناؿ خاصة مع تنامي نفوذ ىذا 

 ، منفذ عممية االغتياؿ.4( Y.Amirالتيار الذي ينتمي إليو يجآؿ عمير ) 
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تبرير : "لـ يكف وال يمكف أف يكوف ىناؾ 1جاء في مداوالت المحكمة التي نظرت بشاف يجآؿ عمير
لبلغتياؿ الرىيب  يستند إلى اإلرث الديني، إننا نشعر بصدمة عميقة وباالشمئزاز لممحاوالت الميينة اليادفة 
إلى تسويؽ فكرة أف ىذه الجريمة البشعة تمت باسـ التوراة وفي خدمة شعب وأرض إسرائيؿ. مف ناحية 

مي وأنو انقمب عمى نفسو ) رابيف أحد أخرى يظير بوضوح أف ىذه الحادثة كشفت عف كنو اإلرىاب اإلسرائي
اإلرىابيف الذيف نكموا بالشعب الفمسطيني (، وعندما فكر في بناء سبلـ حقيقي مع الفمسطينييف حينيا لـ 
تشفع لو عند المتطرفيف سنيف عطائو في بناء إسرائيؿ، وىذا يؤكد النزعة العدوانية التي تعتمر عقوؿ التيار 

يترددوا في قتؿ مئات اإلسرائيمييف مف أجؿ استمرار مخططاتيـ، الرافضة إلقامة الديني الصييوني. أنيـ لف 
 .2سبلـ حقيقي مع الفمسطينييف

، لكف العقمية الموجية حّرة طميقة -وقد ال يخرج منو حياً  -إف كاف قاتؿ رابيف الفعمي يقبع في السجف 
عميو بالسجف المؤبد، ويعتبروف في الوقت يجآؿ عمير يعتبره المتشددوف بطبًل قوميًا بعد أف حكـ  وتتنامى.

ذاتو أف إسحؽ رابيف مخالٌؼ لمتوراة، إلظياره المرونة أماـ الفمسطينييف، والذي كاف سيفضي إلى إقامة دولة 
 فمسطينية مستقمة.

في أعقاب عممية اغتياؿ رابيف تناقمت الصحؼ اإلسرائيمية أخبارًا مفادىا أف ثبلثة مف حاخامات 
ينية المعروفيف، طالبوا باصدار فتوى ) بحكـ الموت ( عمى رابيف بسبب التسوية، وذلؾ مف الصييونية الد

) حكـ الخائف ( والذي يعرض لمخطر  دين موسيرخبلؿ اخضاعو لما يسمى في المصطمح الديني الييودي 
ا (. وقد حصؿ ىذ 8المتيـ بنقؿ معمومات أو ممتمكات تخص الشعب الييودي إلى شعب أجنبي ) ممحؽ 

حاخاـ يتقدميـ الحاخاـ األكبر السابؽ )ابراىاـ شابيرا( بعدـ جواز إخبلء القواعد  1500إلى جانب فتوى 
. وطالبت الفتوى الجنود بعدـ إطاعة األوامر العسكرية الخاصة 1995العسكرية في الضفة والقطاع 

لمخطر بؿ وييدد وجود دولة  باالنسحاب تنفيذًا التفاقات أوسمو،ألف االنسحاب المقترح يعرض حياة السكاف
                                                           

لدراسة  بار ايالن، التحؽ بجامعة معيد دينيـ، درس في 1968: ولد في ىرتسميا ألسرة مف أصوؿ يمنية عاـ يغآل عمير 1
الحقوؽ. خبلؿ دراستو الجامعية انخرط في العمؿ والنشاط السياسي وكاف مف معارضي االنسحاب مف االراضي المحتمة. 
عبر عف آراء متطرفة جدًا منيا التنديد برابيف وبيرس وسياستيما. وضع خطة الغتياؿ اإلثنيف، فشمت محاولتو األولى في 

الغيت زيارتو في موقع )ياد فاشيـ( في القدس. وحاوؿ مرتيف إضافيتيف تنفيذ عممية  ـ عندما1995اغتياؿ رابيف مطمع العاـ 
االغتياؿ ولكف بسبب الحراسة المشددة عمى رابيف أقمع عنيما، أما  المحاولة الرابعة فنجحت في الرابع مف تشريف الثاني 

إسرائيؿ واطمؽ عمير عدة عيارات نارية اصابت في ميداف مموؾ  مظاىرة تاييدًا لمسالمـ، عندما خرج رابيف في 1995العاـ 
رابيف أردتو صريعًا، مستغبًل الثغرات بيف الحراس. حكـ عميو بالسجف المؤبد، وكشفت التحقيقات عف االىماؿ مف قبؿ جياز 

ية معجم األعالم والمصطمحات الصييون، منصور، جوني، الشاباؾ وأجيزة األمف التي لـ تكتشؼ مبكرًا مثؿ ىذه العممية
 209-208 واإلسرائيمية
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إسرائيؿ وينذر بوقوع فتنة بيف الجيش والشعب. ىذه األجواء المشحونة بالتطرؼ والتعصب دفعت برئيس 
( إلى القوؿ: أف رابيف ال يعرؼ جيدًا ما يفعمو وأنو يتسرع كثيرًا، وىو Veizman الدولة عيزر فايتسماف ) 

عادة تق  . 1ييـ الوضع، وأف اتفاقية أوسمو ال قيمة لياغير حذر ينبغي وقؼ مسيرة السبلـ وا 

تمكف اليميف المتطرؼ مف اختراؽ أجيزة االستخبارات ) الشاباؾ ( التي غطت عمى أعماؿ التحريض 
( التي خرج  Eiyl2ضد رابيف وضد اتفاؽ أوسمو، وعمؿ عمى تقديـ عدة خدمات لممنظمة المتطرفة إياؿ ) 

ظيـ أعمنوا أف عمير لـ يعمؿ مف منطمقات ليا عبلقة بمنظمة إياؿ منيا يغاؿ عمير، ومع أف رؤساء التن
( أقاـ  ( A. Ravivولكف بعد فترة ليست ببعيدة عف حادث االغتياؿ كشؼ النقاب عف أف افيشاي رفيؼ 

.وبمقتؿ 3ىذا التنظيـ أثناء عممو كمستخدـ في جياز الشاباؾ وىو ما أثار تساؤالت حوؿ عممية االغتياؿ
األحزاب الصييونية الدينية أكثر عف الدولة ومؤسساتيا وشاع الحديث عف حرب أىمية  رابيف ابتعدت

ـ وفاز فييا بنياميف نتنياىو بمباركة الحاخامات، فيدأت األجواء 1996وشيكة، إلى أف جاءت انتخابات 
 .4المتشنجة بعض الشيء تبلفيًا لما ىو أعظـ

      مف ىنا وفي أعقاب مصرع رابيف، يمكف القوؿ أف ذلؾ كاف بداية التراجع والتأييد الحقيقي التفاقية 
) أوسمو ( ومسارات التسوية األخرى. ففي مجاؿ السياسة الخارجية عارضت األحزاب الدينية قياـ دولة 

ف واالنسحاب مف الجوالف كما فمسطينية وأي سيادة أجنبية غربي نير األردف، وعارضت أيضا عودة البلجئي
طالبت بالغاء قرار تجميد عمميات االستيطاف، والعمؿ عمى تعزيزه وعدـ إزاحة أية مستوطنة مف مكانيا 
وضماف أمف المستوطنيف. وأكدت عمى التمسؾ بالقدس كعاصمة موحدة وأبدية إلسرائيؿ، ونادت بالعمؿ 

حييا، األمر الذي شجع األحزاب ) األتنية ( عمى تكثيؼ عمميات البناء في المدينة المقدسة وضوا
رفع سقؼ مطالبيا المتطرفة ، مما زاد في وضع العراقيؿ بوجو التسويات عمى جميع المسارات، وىو   عمى

أمر تجسد أيضًا في القوانيف المتعددة ومشاريع القوانيف التي زادت مف حجـ القيود والشروط البرلمانية عمى 
                                                           

 lebarmy.gov.lb). (http://wwwالسياسي لالحزاب الدينية في اسرائيل -الدور السوسيولوجي1 
2 Eial اختصار ِؿ )تنظيـ ييودي وطني محارب / إرغوف ييودي لئومي لوحيـ(، مجموعة مف الشباف مف اليميف المتطرؼ :

ـ، بادعاء أف حركة كاخ )مؤسسيا مائير كيانا( معتدلة نوعًا ما وال تتجاوب مع متطمبات الساعة 1992جدًا، تاسس عاـ 
لعرب وكؿ العمبلء الييود. حمؿ مؤسسوا ىذا التنظيـ أفكار منظمة وأف الوضع القائـ يفرض محاربة مف أسموىـ بالنازييف ا

يتامار بف غبير وبنياميف اأىاروني. تضمف برنامج عمؿ ىذا  إرغوف. أبرز قادة منظمة إياؿ: أفيشاي رفيؼ وناتاف ليفي وا 
طفة، واعتاد افراد التنظيـ التدرب عمى استعماؿ أسمحة خفيفة متنوعة وكذلؾ التدرب عمى عمى طرؽ قتالية سريعة وخا

التنظيـ تبلوة قسـ االنتماء واإلاصرار عمى العمؿ فوؽ قبر رجؿ العصابات يائير شتيرف. قاـ التنظيـ باأعماؿ تخريبية في 
معجم األعالم والمصطمحات الصييونية منصور جوني، ـ، وكشؼ النقاب عنو إثر مقتؿ اسحؽ رابيف، 1995بمدة حمحوؿ 
 71واإلسرائيمية 

   71معجم األعالم والمصطمحات الصييونية واإلسرائيمية منصور، جوني،  3
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بإعادة انتشار الجيش اإلسرائيمي في األراضي المحتمة، أو يتعمؽ بتقييد االستيطاف  أي قرار أو إجراء يتعمؽ
في ىذه األراضي. ومما ال شؾ فيو أيضا أف الضغوطات والممارسات الفئوية التي قامت بيا األحزاب 

يات القومي الدينية كاف ليا بالغ األثر في عدـ استقرار الحكومات اإلسرائيمية وفي إعادة تشكيؿ سمـ األولو 
 .1وفي إعادة ترتيب وتصنيؼ الزعامات القومية وفقًا لمعايير وقيـ دينية وتوراتية ذات طابع أسطوري واضح

مفترؽ واضح في التحوؿ نحو اليميف المتطرؼ ومزيد مف الرفض التفاقات السبلـ  1996يعتبر عاـ 
الفكر الديني، ليس فقط ساىمت  توجيات وتطورات في -حتى تاريخ البحث –بحيث شيدت األعواـ التالية 

في انياء اتفاقية أوسمو ، بؿ أبرزت توجو وانطبلقة يمينية مسيانية نحو الحـر القدسي أو نحو إقامة الييكؿ 
الثالث. مع ضرورة االلتفات إلى أف مقتؿ رابيف يثبت مدى تغمغؿ التيار الديني في أجيزة األمف الحساسة 

كرية، وىو ما يشير إلى قداسة الفكر الصييوني الديني في ذىنية وغيرىا مف األجيزة األمنية والعس
 اإلسرائيمييف.

v. الصعود إلى جبل الييكل 

 يتضح مف أدبيات )الييكؿ( أف ىناؾ دوافع خمؼ تنامي عقيدة السيطرة عمى منطقة الحـر القدسي، كالتالي:
 لوحدة الييود. دوافع قومية، يرى أنصارىا  في الييكؿ  قمب الدولة الييودية ومركزًا   -
 دوافع دينية، تعتبر بناء الييكؿ  يتيح إقامة  أكبر قدر مف الشعائر التوراتية.   -
 دوافع غيبية )ميسيانية(، فبناءالييكؿ يشكؿ خطوة حاسمة لمخبلص ومجيء الماشيح. -
 . 2إضافة إلى مركب رومانسي، كوف بناء الييكؿ يتيح  لمييود التواصؿ  مع اآللو بعبلقة حميمية أكثر -

( في الحـر القدسي  األقصى وقبة الصخرة ظمت فكرة بناء الييكؿ الثالث عمى حساب المسجديف )
الشريؼ طيمة عقود، فكرة )مسيانية( تراود مجموعة صياينة ميووسيف. لكنيا شيدت وما تزاؿ تحواًلدراميًا 

يز التنفيذ مف قبؿ جيات خطيرًا بدأ منذ نحو عقديف نتيجة اتساع ىذه الفكرة ودعـ المساعي إلخراجيا لح
      ييودية محمية وعالمية ومؤسسات إسرائيمية رسمية. ينذر ذلؾ بتحوؿ اإلسرائيمييف لمجتمع متطرؼ دينياً 

(، خاصة منذ توقيع اتفاقية أوسمو واتساع الحديث حوؿ تسوية الدولتيف وحوؿ التنازؿ عف ييودا  وقومياً  )
، مرتكز المزاعـ التاريخية الصييونية في فمسطيف. تتضح معالـ ىذا والسامرة والقدس الشرقية والحـر القدسي

( في  والمدارس الدينية التحوؿ المتفاقـ إذا ما أخذنا بالحسباف أف أوساطا ميمة مف المؤسسة الحاخامية )
إسرائيؿ باتت تتعامؿ مع الفكرة وتؤيدىا بشكؿ جارؼ، بعدما كانت تعتبر ذلؾ أمرا محرما وفؽ الشريعة 

    يودية. ويتجمى خروج الفكرة مف مرحمة التخيبلت واالحبلـ لمرحمة البدء بإجراءات عممية عبر نشاط الي
( جمعية تعنى بالييكؿ الثالث ) سبؽ ذكر أكثرىا أىمية (، وبازدياد عمميات اقتحاـ الجماعات الدينية  27) 
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، ولـ تعد ىذه الممارسات تقتصر عمى لمحـر القدسي والقياـ بممارسة شعائر دينية تبمغ حد التبرؾ بالمكاف
 . 1جماعات ىامشية متطرفة فحسب، بؿ يشارؾ فييا جميور مف أحزاب اليميف

المخفي اليوـ أشد خطورة،كمًا وكيفًا، حيث يتضح أف أوساطا دينية وسياسية تعمؿ بمنيجية وعبلنية 
الذي يأتي بناؤه بالضرورة وبدعـ حكومي مادي ومعنوي، مف أجؿ تقصيرطريؽ تبني فكرة الييكؿ الثالث 

عمى حساب الحـر القدسي، وبيف تطبيقيا الفعمي. بيف ىذا وذاؾ، كانت ) أسطورة ( الييكؿ حاضرة 
باستمرار في أدبيات الصييونية الدينية التي سعت لدغدغة عواطؼ الييود وتنمية حنينيـ ) لمببلد ( في 

 (.2سياؽ النسج غير المتردد ) لؤلساطير

(، وأشار إلى  T. Perescoتناوؿ ىذا الموضوع باحث الديانات اإلسرائيمي، الدكتور تومير بيرسكو ) 
أف جماعة أمناء جبؿ الييكؿ، وىي الحركة األولى التي تأسست مف أجؿ تغيير الوضع القائـ في الحـر 

 ،) وفقط في سنوات القدسي لـ تنـ مف داخؿ صفوؼ التيار الصييوني الديني )تمرد عمى فكر الكوكـز
(، يتبع التيار الصييوني الديني  I. Araelالثمانيف ظيرت الحركة األولى بقيادة الحاخاـ يسرائيؿ أريئيؿ ) 

الدينية  –وأسس حركة ماخوف ىميكداش ) معيد الييكؿ (، وبقيت ىذه الحركة وحيدة داخؿ الصييونية 
 –أقمية ىامشية ومنبوذة داخؿ الصييونية  . يؤكد بيرسكو أف أنصار الييكؿ كانوا3حتى سنوات التسعيف

. وىو تيار يضيؼ لمصييونية 4الدينية، لكنيـ باتوا اليوـ أكثر األصوات التي تتعالى مف داخؿ ىذا التيار
 الدينية مفيومًا قوميًا واضحًا.

vi.  1669التحول بعد عام 

ة الييودية، اذ أنيا ليست فقط تعتبر االقتحامات المتزايدة لمحـر القدسي، عائدة إلى التمّرد عمى الشريع
نما تمرد نشط ضد تقاليد الشريعة. وذلؾ  مؤشر عمى التنكر لمخط الرسمي الذي وضعو الحاخاـ كوؾ، وا 
دليؿ واضح عمى حدوث تحوالت ىائمة تمر عمى أجزاء مف الجميور المتديف، الذي صار يتحوؿ إلى ما 

حؿ لدييـ مكاف القومية الرسمية، بؿ مكاف الوالء بعد كوؾ. وباإلمكاف القوؿ إف ) القومية االثنية ( ت
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ييدـ، ويؤكد ساند: "أف الصييونية نحتت شعبًا متخيبًل لو عمؽ تاريخي وأف الصييونية الييكؿ لـ يكف موجودا أصبًل لكي 
نجحت في إقناع غالبية الييود الساحقة بمزاعميا وأساطيرىا، وما زالت ىذه معينًا تزود أوساطًا سياسية ودينية متشددة 
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لمشريعة الييودية. وتستند ىويتيـ اآلف إلى سمو إيماني ) أثني أسطوري ( أكثر مما تستند إلى التوراة 
          والتممود، فيـ ينظروف إلى جبؿ الييكؿ كإلو قبمي بدائي يجسد جوىر السيادة عمى الببلد، إذ يعتبر

لصييونييف الدينييف أف األسباب التي ينبغي االستناد إلييا لتفسير الصعود إلى جبؿ % ( مف ا96. 8) 
% ( أف 4.54الييكؿ ىي المساىمة في تعزيز السيادة اإلسرائيمية في ىذا المكاف المقدس، بينما اعتبر ) 

 .1القياـ بذلؾ نابع مف دوافع دينية، وفؽ أغمب االستطبلعات في ىذا الشأف

 جانب القومي يمعب دورًا أقوى مف الجانب الديني فيما يتعمؽ باقتحامات الحـر القدسييعني ذلؾ أف ال
الدينية  –ويعتبر حزب البيت الييودي بزعامة  نفتالي بينيت، نموذجًا واضحًا النتقاؿ مركز ثقؿ الصييونية

، وقد استدعى ال تنويو لذلؾ كوف ىذا مف الشريعة الييودية إلى القومية، مف غير تنازؿ تاـ عف فكر الكوكـز
الحزب يمثؿ اإلرث الصييوني الديني، وأنو ستكوف ىناؾ استمرارية في الصعود لجبؿ الييكؿ في ظؿ 

 زعامة البيت الييودي، وىو سبب معقوؿ لمنع التوصؿ إلى أية تسوية سياسية.

ى عف لجنة الدينية، تتمثؿ في صدور فتو  –يشير بيرسكو إلى وجود أسباب ليذا التحوؿ في الصييونية 
، سمحت بالصعود إلى جبؿ الييكؿ، بعد أف كاف محرمًا قبؿ ذلؾ 1996حاخامي المستوطنات، في العاـ 

بينما السبب األىـ ليذه التحوالت في الصييونية الدينية يتعمؽ باتفاقيات أوسمو، التي شكمت تحديًا لحركة 
بؿ الييكؿ. ويخمص بيرسكو إلى نتيجة غوش إيمونيـ كرائدة لبلستيطاف مما قاد إلى تعاظـ االىتماـ بج

مفادىا: أف الضربة الشديدة والساحقة لممفيوـ المسياني لمراؼ كوؾ أنزليا انسحاب إسرائيؿ مف قطاع غزة 
خبلء المستوطنات منو، حيث تعرضت رواية غوش إيمونيـ التاريخية، التي تتحدث عف تخميص األرض  وا 

وجودية، واستبدؿ بذلؾ التوجو إلى جبؿ الييكؿ بالنسبة  بدوف توقؼ، وعف استحالة االنسحاب، ألزمة
لصييونييف دينييف كثيريف،وىو توجو حؿ مكاف اإليماف بالتقدـ البطيء نحو الخبلص والمفيوـ المقدس 
نما يرافقيا عممانيوف كثيروف، وأعضاء كنيست  لمدولة. وليست الصييونية الدينية وحدىا في ىذا االتجاه، وا 

 . 2اليميف التقميدي ) الميكود (وجميور واسع مف 

يتحدث الجميع عف جبؿ الييكؿ كقمب األمة، لذلؾ فإف التقسيـ ليس بيف عممانييف ومتدينيف، والمسألة لـ 
نما تتعمؽ بمحاولة تطبيؽ األسطورة في الواقع. ويبدو  تكف أبدا حوؿ تطبيؽ أو عدـ تطبيؽ فرائض دينية، وا 

 .3قومية ( -مسيانية -لية لديانة أخرى، ) أسطورة ييوديةأف أنصار الييكؿ الثالث يطرحوف أصو 
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( عدد الجماعات الييودية الدينية والقومية الساعية لبناء الييكؿ تحت إطار  2000تزايد بعد عاـ ) 
             جامع يوحدىا، أمناء الييكؿ مف أبرز ىذه المنظمات الفاعمة اليوـ. يشير الباحث يزىار بار  

 (Ezhar Bar )  المختص بالجماعات الييودية الدينية،الى أف تكالب الجماعات الييودية عمى منطقة
الحـر يعود لسبب خارجي ينبع مف الخوؼ مف تسوية سياسية تكرس الوضع الراىف لممنطقة التي تدار بيد 

ـ( أف ىذا  27/6/2013الوقؼ اإلسبلمي ونوه يزىار ضمف ندوة نظمتيا "الضفة اليسارية" بتاريخ ) 
الخوؼ يولد ضغطا عمى أوساط الحاخامات مف أجؿ إلغاء فتاوى رسمية تحـر  الشعائر الدينية الييودية في 

.ويشير أيضًا إلى سبب آخر، داخمي، يتعمؽ بتزايد االنشغاؿ الفكري بػالييكؿ الثالث، بعدما 1الحـر القدسي
خيرة، ويتابع: تآكؿ مفيوـ  ) حائط كاف موضوعا خارج الذىنية العامة لدى اإلسرائيميف  حتى السنوات األ

البراؽ ( وتعاظـ االىتماـ بإنشاء الييكؿ ضمف تيار واسع، ما ييدد مساجد الحـر واألمف في المنطقة 
برمتيا، فيناؾ مخاوؼ مف استيداؼ قبة الصخرة واالقصى بمواد متفجرة أو صاروخ،وقاؿ: إنو بعدما كاف 

دًا صاروا ظاىرة، وأصبح لمحمـ المجنوف خرائط ىندسية والئحة عدد المجانيف الميتميف ببناء الييكؿ محدو 
زمنية، وتعاظـ االىتماـ بإنشاء الييكؿ واعتباره مسؤولية الييود بعدما كاف يعتبر ذلؾ منوطا برغبة اهلل. ىذه 
األقمية غريبة األطوار،فقد تحولت إلى تيار شرعي في المعسكر الصييوني الديني القومي وتحظى بتشجيع 

ولة التي تموؿ نشاطاتيا ويحذر الباحث مف استمرار ىذه السياسات في منطقة الحـر ألنيا تنطوي عمى الد
 .2برميؿ بارود تشكؿ محتوياتو الممتيبة خطرًا وجوديًا استراتيجيًا عمى إسرائيؿ

ييكؿ تتمقى ىذه الجماعات دعمًا ماليًا مف جيات مسيحية متزمتة في الواليات المتحدة، ترى في إقامة ال
مرحمة دينية ضرورية لعودة المسيح، وىو معتقد رائج جدًا بيف المتدينيف والعممانييف عمى حد سواء، ومف 

 حوليـ تطورت البيئة األيديولوجية الشعبية الداعمة لفكرة ىدـ المسجديف في الحـر القدسي.

ة مف أجؿ بناء الييكؿ تؤكد الدراسات اإلسرائيمية حوؿ ) ىار ىبايت ( أف الجماعات الييودية الفاعم
الثالث باتت اليوـ  كثيرة وخطيرة، محذرة مف انفجار ستطاؿ تبعاتو المنطقة والعالـ، وال تخفي ىذه 

( ألؼ 15المنظمات ىدفيا الرامي إلى ذلؾ، وبناًء عمى الرصد اإلعبلمي، تؤكد الدراسات ذاتيا، أف نحو )
زايد، وأنو بالفعؿ بادرت في السنوات األخيرة جيات ييودي يزوروف الحـر القدسي كؿ عاـ، وأف العدد في ت

إسرائيمية خاصة كالمجمعات التجارية لبناء مجسمات ضخمة  لمقدس استبدلت قبة الصخرة بالييكؿ ) كما 
ـ( كافّ  نقطة تحوؿ  2000ىو الحاؿ في مجمعات رامي ليفي التجارية (. وتعتبر الدراسات أف العاـ ) 

التي يجمعيا دمج األساس الديني والقومي والغيبي، عقب نشوب االنتفاضة ليذه الجماعات المختمفة، 
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الثانية، وبعدما صارت تحظى بدعـ سمطات الدولة، وتشدد الدراسات عمى خطورة ىذه المسيرة التي توظؼ 
 .  1الديف ألىداؼ  قومية في مكاف يعتبر بؤرة التوترات السياسية والدينية عمى مستوى عاؿٍ 

ييودية معينة، تحظر زيارة الييود لمحـر القدسي، ومع ذلؾ تشيد السنوات األخيرة عممية وبحسب فتاوى 
تغيير في تعريؼ  الحظر الديني المذكور، ويبدو أف التغيير في الرؤية الدينية عمره عقداف،غداة توقيع 

ف ) جبؿ البيت ( اتفاقية أوسمو تحديدًا، نتيجة التخوؼ مف إنجاز تسوية مع الفمسطينييف تشمؿ التنازؿ ع
وردًا عمى ذلؾ التخوؼ زاد أعضاء الحركات مف أجؿ بناء الييكؿ وتيرة زياراتيـ لممكاف، ووجدوا مف 
حاخامات المستوطنيف مف اتباع التيار الديني حمفاء ليـ، خاصة أولئؾ الذيف أفتوا بجواز الزيارة لممرة 

يستمدوف التشجيع  مف مثؿ ىذه التراخيص ـ، وال شؾ أف دعاة وناشطي  بناء الييكؿ 1996األولى عاـ 
 . 2الدينية بالزيارة

حيث تحظر صبلة  الييود فيو وفقًا لقرار  -بالرغـ سياسة الحفاظ عمى الوضع الراىف في الحـر القدسي
إال أف شيادات مؤسسة األقصى  -ـ لدوافع أمنية1980صادقت عمييا المحكمة العميا اإلسرائيمية عاـ 

الشرطة اإلسرائيمية العاممة في نطاؽ الحـر صارت تسمح بصموات صامتة. كما ويستدؿ وغيرىا، تفيد بأف 
مف مراجعة مواقع ىذه الجماعات أنيا تعمؿ عادة في إطار القانوف، فيي مسجمة كافتيا في سجؿ 

 الجمعيات.

، ىـ رئيس مف أخطر الحاخامات التابعيف لمصييونية الدينية والذيف يدعوف الستعجاؿ بناء الييكؿ الثالث
( الذي يرى أف   SH. Rababortالمدرسة الدينية التابعة لمعيد الدراسات العميا لمتوراة، شبتاي ربابورط )

( رئيس  Y. Medan بمقدور األقمية إقناع األغمبية ببناء الييكؿ واالنضماـ ليا بالتنفيذ، ويعقوب ميداف )
فكرة، يزور حاخامات الصييونية الدينية الحـر الشريؼ المدرسة الدينية ) ىار عتسيوف (. وتعبيرًا عف دعـ ال

. وىنا ايضًا يبرز بوضوح الدور الرئيس لممدارس والمعاىد الدينية في 3بشكؿ جماعي بيف حيف واخر 
 التعاطي مع كؿ جديد في نشاط التيار الديني، فيي ببل شؾ تمثؿ سرياف الروح في جسد الصييونية الدينية.

منطقيًاآخر القتحامات المجموعات الييودية لمحـر القدسي، وبينيا إمكانية الوصوؿ يقدـ بيرسكو تبريرًا 
إليو، أي أنيا مشروطة بإقامة دولة إسرائيؿ في أرض إسرائيؿ، وباحتبلؿ القدس، وذلؾ كمو مرتبط باإلمكانية 

يكؿ مرتبطة بالحنيف الواقعية لتغيير الواقع المادي بإقامة الييكؿ، وأىـ مف ذلؾ ىو أف الرغبة في بناء الي
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قامة إسرائيؿ. إف "قياـ إسرائيؿ فتح الباب نظريًا أماـ  الذي أصبح واقعيًا بعد تجميع الشتات الييودي وا 
 .1إمكانية  إعادة الوضع الذي كاف موجودًا، رسميًا وأسطوريًا، عندما كاف الييكؿ قائماً 

اف الييكؿ موجودًا لـ يكترث أبناء إسرائيؿ يمفت بيرسكو أيضًا،أنو مف الناحية التاريخية، حتى عندما ك 
أبدا بأماكف أخرى إلقامة طقوس دينية وبأشكاؿ طقوس أخرى، ولـ يظيروا وحدة دينية أو قومية. غير أف 
المجتمع المتخيؿ لمقومية المعاصرة يغذي جيدًا الحمـ بإمكاف وجود ) مركز قيادة ( واحد يوحد المبلييف 

 .2تحتو

لييكؿ خبلؿ العقديف األخيريف مف أجؿ بناء الوعي في إسرائيؿ  بأىمية وجود تصاعد نشاط منظمات ا
الييكؿ الثالث، وىو نشاط يحظى بدعـ مباشر مف قبؿ أعضاء كنيست ووزراء وكبار المسؤوليف في الدولة. 
ويشار أف مجسمًا تفصيميًا ضخمًا لمييكؿ الثالث ثبت في إحدى  صاالت )مطار بف غوريوف الدولي( عاـ 

، فيما يدعو بعضيـ لبناء الييكؿ الثالث مقابؿ 2003 ـ. واليوـ يدعو حاخامات كثر وبوضوح لزيارة الحـر
في المقابؿ يدعو بعض المتحفظيف، لتغيير أنظمة العبادة في المكاف   .تحفظات آخريف لدواع دينية وسياسية

ة، وىذا ما يعتبره الفمسطينيوف بواسطة فعاليات تربوية، ثقافية وسياسية، مف أجؿ تمكيف الييود مف الصبل
مقدمة لتقاسـ الحـر القدسي ، تكرارًا لسيناريو تقاسـ الحـر اإلبراىيمي في الخميؿ، وىو أمر غير مقبوؿ، بؿ 
يعتبر محبطًا ألية جيود نحو التوصؿ لتفاىمات سياسية، وتوضح نتائج االستطبلعات التالية صحة ذلؾ 

 االفتراض:

 ـ أف:2013نشرت عاـ كشفت استطبلعات لمرأي 
 غالبية اإلسرائيمييف تؤيدوف تقسيـ الحـر القدسي الشريؼ عمى غرار الحـر اإلبراىيمي في الخميؿ. -
 غالبية اإلسرائمييف يؤيدوف إجراء تغيير في الوضع الراىف لمحـر المقدسي. -
 % ( يؤيدوف فرض تسوية في الحـر مثمما حصؿ في الحـر اإلبراىيمي.59)    -
مف  (%31) % مف المتدينيف الوطنييف،20ف الحريديـ يؤيدوف إقامة الييكؿ، مقابؿ % ( م 43)   -

 العممانييف.
 ثمث الييود في إسرائيمي ؤيدوف إقامة الييكؿ الثالث في ساحة الحـر القدسي. -
% ( أف 29%( ما زالوا يروف حائط المبكى المكاف االكثر قدسية في الببلد في حيف اعتبر)  66)   -

 سي ىو األكثر قدسية.الحـر المقد
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 .1بالطبع رحبت منظمات الييكؿ بنتائج االستطبلعات واعتبرتيا معززة لفكرة إقامة الييكؿ
 

بقي أف نذكر، أنو يعشش في أذىاف أتباع الصييونية الدينية افتراض مفاده أف استخداـ السبلح النووي 
ف التحقيقات التي أجراىا جياز الشاباؾ أف يفتح نافذة نحو فرصة أماـ تحقيؽ النبوءات التوراتية، ويستنتج م

ىناؾ عبلقة وثيقة بيف التخطيط لتفجير األقصى وبيف سعي التيار الديني لتوفير الظروؼ أماـ نزوؿ 
المسيح المخمص، وحسب ىذا األفتراض فإف تدمير الحـر القدسي سيثير المبلييف مف المسمميف في جميع 

حرب قد تتطور إلى حرب عالمية، بحيث يكوف عدد الضحايا في ىذه أرجاء العالـ، وستؤدي ردة فعميـ إلى 
ف مثؿ ىذه الحرب تحديدًا ستدعـ عممية انقاذ الييود وتخمصيـ مف خطاياىـ بعد أف  الحرب ىائبل لمغاية ، وا 

 .2يتـ القضاء عمى المسمميف، مما يعني أف كؿ شيء سيكوف معدًا لقدوـ المسيح المنتظر

 3ف الصراع مف قبؿ التيار الديني الصييوني القومي سيجمب تأييد مسيحيي العالـيسود االعتقاد أف تديي
لذلؾ ىو يتخذ خطوات عممية دائمة في تدييف الصراع كاالعتداء عمى المقدسات اإلسبلمية رغـ حرص 

 .4القيادة السياسية في إسرائيؿ عمى نفي ذلؾ، وسيؤدي ذلؾ إلى زيادة شعبية التيار الديني

vii.  خيارات التسوية في ظل الدين 

كانت وال تزاؿ ُتعتبر أرض إسرائيؿ بواسطة كؿ الييود المتدينيف ممكية حصرية لمييود، فمنح الفمسطينييف 
السمطة عمى أي جزء منيا أمر مرفوض وفؽ التيار الديني الصييوني، وىذا األمر قد يصؿ إلى حد القتؿ  

رابيف (:"أنو حسب الشريعة الييودية، عندما يقوـ ييودي بتسميـ ألسباب دينية،يقوؿ يغئاؿ عمير ) قاتؿ 
شعبو وأرضو لمعدو، يجب أف يقتؿ، وىناؾ أوامر إليية أىـ بكثير مف وصية ) ال تقتؿ (، لقد أنقذت أرواح 

. وقد سبؽ الحديث عف مبلبسات 5الييود بقتمي رئيس وزراء يصالح كبير السفاحيف )الشييد ياسر عرفات("
 ف وتداعياتو.قتؿ رابي

كاف ذلؾ أحد أىـ نتائج حالة االلتباس التي صاغتيا الحركة الصييونية السياسية، بربطيا الديف 
في سبيؿ تحقيؽ  6بالسياسة، حيث ربط مخططو الحركة الصييونية بيف التاريخ والجغرافيا والديف والسياسة

مف ميثاؽ إعبلف دولة إسرائيؿ، والتي الوطف القومي لمييود عمى أرض فمسطيف. وأكد عمى ىذا الربط كبًل 
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أعطت لممتدينيف يدًا طولى في االفتاءات السياسية، وحركة واسعة في استيطاف األراضي الفمسطينية وكانت 
النتيجة العممية لدور المتدينيف وحركة االستيطاف تأثيرىا المباشر عمى تصرفات السمطات الرسمية في 

ما  1قطاعات واسعة مف المجتمع الييودي في إسرائيؿ وفي الخارج األراضي الفمسطينية المحتمة، وعمى
ـ، حيث وفرت األصولية 1967جعؿ الحكومات اإلسرائيمية المختمفة تشجع حركة االستيطاف منذ سنة 

الييودية التعريؼ الحاسـ والقاطع لدولة إسرائيؿ الُكبرى، والتي مزجت النظرة الشاممة الكمية لؤلصولييف 
. وىو مزج 2مانييف القومييف المبالغيف في التطرؼ، بمف فييـ بعض أكثر القادة نفوذًا في إسرائيؿالييود والعم

لف يخمؽ مستقببًل لمتسويات السياسية، بؿ إنو يشجع عمى استمرار شف حروب والقياـ بأعماؿ عنؼ ضد 
 الواقع الفمسطيني.

اف، إنتاب التيديد الديموغرافي الفمسطيني بعد احتبلؿ إسرائيؿ الضفة الغربية وقطاع غزة المكتظتيف بالسك
القادة في إسرائيؿ، واختمؼ أطراؼ النظاـ السياسي اإلسرائيمي حوؿ مستقبؿ أراضي ييودا والسامرة 

 وسكانيا، ولكنيـ أجمعوا عمى أمريف رئيسييف: 
 توحيد مدينة القدس وجعميا عاصمة إسرائيؿ األبدية. األول:
 .3واعتبار الضفة والقطاع أراضي متنازع عمييا 1967 ال عودة إلى حدود عاـ الثاني:

 
ووفؽ ىذا اإلجماع استمرت السياسة اإلسرائيمية، يصاحبيا دعوات الصييونية الدينية والمستوطنيف 
قامة المستوطنات عمييا، مع عدـ إغفاؿ موضوع  بالتوافؽ عمى قضـ المزيد مف األراضي الفمسطينية وا 

 .4ني مقابؿ التواجد الييودي، حتى بعد توقيع اتفاقيات أوسموالتيديد الديموغرافي الفمسطي
إف استخداـ الصييونية لمديف الييودي، كاف لو االسقاطات الكثيرة التي أدت إلى تضارب نتج عنو 

ـ، والتي بدأت في تحدي 1967تجميع الييود المتدينيف قوة متجددة ليـ، خاصة بعد نتائج حرب عاـ 
وأعاقت إلى حد ما اتخاذ القرارات الرئيسية في إسرائيؿ، حيث بدأت  5صييونيوتغيير ماىية المشروع ال

ـ،بسبب التحوالت االجتماعية والثقافية، وغياب اإلجماع في 1967أزمة صنع القرار السياسي منذ عاـ 
وىذا يعود لوجود قوة ضاغطة، ليا بعدىا  6السياسة الخارجية واألمف، خاصة حوؿ القضية الفمسطينية

ىيري والسياسي في تمؾ الفترة وتحظى باحتراـ واسع لدى السياسييف والجميور اإلسرائيمي،أىميا كتمة الجما
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غوش إيمونيـ ودعواتيا اإليمانية. وعمى الرغـ مف ذلؾ استمرت مشكمة التيديد الديموغرافي التي تواجو 
ة وسكانيا مف شأنو تغيير إسرائيؿ ماثمة في أذىاف السياسييف اإلسرائيمييف، إذ أف ضـ األراضي المحتم

الطابع الييودي لمدولة، وعميو لـ تجد الحكومات اإلسرائيمية أماميا سوى المضي في إحداث التغييرات 
 .1الجغرافية والسكانية التي تستطيع بيا مستقببًل فرض السبلـ الذي تراه

لفمسطينية أثر كبير ( بشأف مستقبؿ القضية ا M. Beginويعود لؤلفكار التي طرحيا مناحيـ بيغف )  
في السياسة التي اتبعتيا إسرائيؿ، حيث أصبحت صيغة كامب ديفيد ىي الصيغة المطروحة لمتسوية، والتي 
يرى اإلسرائيميوف أنيا تتمثؿ في مواصمة إجراءات الضـ وتيويد األراضي خبلؿ المرحمة االنتقالية، لفرض 

 .2لنيائيأمر واقع تواجو بو الفمسطينييف في مفاوضات الوضع ا

بتمؾ اإلستراتيجية، دخمت إسرائيممسار التسوية السياسيةأوائؿ التسعينيات، يبلحقيا الياجس الديموغرافي 
واألمني مف جانب، وفكرة أرض إسرائيؿ الُكبرى ومؤيدييا المتطرفيف مف جانب آخر، ومع ذلؾ ال تزاؿ 

ولـ يستقر الفكر السياسي واأليديولوجي عمى  الخبلفات الداخمية شديدة بشأف الحدود النيائية لدولة إسرائيؿ،
حدود دولة إسرائيؿ، وىذا يعود لتجاذبات الديف والسياسة والديموغرافيا ومتطمبات األمف، والتي بمجمميا 
شكمت عوائؽ رئيسية بما يتعمؽ بالجانب اإلسرائيمي بشأف عممية التسوية السياسية، وعمى الرغـ مف ذلؾ 

ـ، واالعتراؼ اإلسرائيمي بمنظمةالتحرير 1987يا االنتفاضة الفمسطينيةعاـفإف التطورات التي أحدثت
الفمسطينية كطرؼ ممثؿ لمشعب الفمسطيني في أعقاب اتفاؽ أوسمو، جعؿ إسرائيؿ والرأي العاـ فييا مييئًا 

ال تحقؽ  لفكرة إقامة الدولة الفمسطينية في الضفة والقطاع، إال أف الدولة التي توافؽ إسرائيؿ عمى إنشائيا
آماؿ الفمسطينييف، يقابمو المخاوؼ والشكوؾ التي تساور الكثير مف اإلسرائيمييف بشأف تمؾ الدولة والتي ىي 

 .3في المعتقد الديني جزء مف أرض إسرائيؿ الكبرى

يقوؿ د.عزمي بشارة:" إف الصييونية بتجاىميا لحؽ تقرير المصير واعتمادىا عمى إدعاءات توراتية 
تنفي حقوؽ الفمسطينييف فحسب، بؿ تستبدؿ تاريخ أرض فمسطيف الغني والمتعدد الحضارات  تاريخية، ال 

بتاريخ ييودي توراتي إقصائي، األمر الذي يخمؽ الىوتًا سياسيًا لبلحتبلؿ"، ذلؾ البلىوت الديني الذي تبناه 
 يمكف الخروج منيا الساسة اإلسرائيميوف تجاه األرض والمفاوضات، جعؿ عممية التسوية تمر بتعقيدات ال

إال بفرض اإلمبلءات وفؽ موازيف القوى، الخارجة أصبًل عف منطؽ القبوؿ بالتحاور والتفاوض ألجؿ 
 . 4التسوية
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إف مفيوـ عممية السبلـ، يختمؼ تمامًا عف عممية التسوية، ورغـ أف عنواف مفاوضات التسوية التي 
ي الشرؽ األوسط والمنطقة، إال أف نتائج تمؾ جرت منذ اتفاقيات كامب ديفيد، حممت مفيوـ السبلـ ف

االتفاقيات، أفضت في جزء منيا إلى تسوية سياسية بيف األطراؼ وليس عممية سبلـ بيف إسرائيؿ وجيرانيا 
ف تـ تنفيذىا  مثؿ حالة  -بما يحممو مفيوـ السبلـ مف تواصؿ وعبلقات بيف الشعوب، فاالتفاقيات الموقعة وا 

كافية إلرساء سبلـ، إذ يتطمب السبلـ أكثر مف توقيع اتفاقيات بيف األطراؼ  ال تكوف -مصر واألردف 
المتنازعة، "فتسوية الصراعات ىي موقؼ تدخؿ فيو األطراؼ المتصارعة في اتفاقية لتسوية خبلفاتيا 

يقاؼ جميع أعماؿ العنؼ المتبادلة  .1الجوىرية، وقبوؿ وجود الطرؼ اآلخر، وا 

معظـ مشاريع ومفاىيـ السبلـ إلى انتياء الحروب أو إيقافيا، وعميو ما يحدث  يعود ىذا االلتباس الستناد
بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف منذ اتفاقية إعبلف المبادئ، ىو البحث عف مشاريع لتسوية الصراع وليس 

 2الييوديإليجاد السبلـ بيف الشعبيف، ألف مفيوـ السبلـ مع األغيار اآلخريف، غير وارد في الفكر الديني 
وعمى إسرائيؿ االستعداد الدائـ لمحرب ميما بدت مواقع التفاوض الفمسطينية معتدلة، ألف فكرة أرض 
إسرائيؿ المتكاممة لدى الييود المغالوف في القومية واألصولية، تعني أف تقديـ أية تنازالت عف ىذه األرض 

 .3ثمنًا لمسبلـ إنما ىي عمؿ أحمؽ

ؾ األفكار والطموحات ) بفعؿ االتفاقات الموقعة في أعقاب اتفاؽ إعبلف غير أننا ال نستطيع نفي تم
ـ( بانو أصبح لدى اإلسرائيمييف اعتقادًا أنو في النياية ستكوف ىناؾ دولة  1993المبادئ في أوسمو) 

ف كاف ذلؾ االعتقاد يتعزز أحيانًا أو يتراجع أحيانًا أخرى  فمسطينية بغض النظر عف شكميا أو حدودىا، وا 
نتاج الظروؼ والتطورات التي أعقبت اتفاؽ أوسمو. حيث  تشير الكثير مف االستطبلعات في أوقات 
متباعدة، إلى تقمب الرأي العاـ اإلسرائيمي تجاه قضايا السبلـ مع الفمسطينييف، وذلؾ يعود لمتأثيرات الداخمية 

ني الخارجي وتأثيراتو عمى الساحة المتعمقة بالسياسات واإلدارات المختمفة في إسرائيؿ، ولمعامؿ الفمسطي
 .4الداخميةفي إسرائيؿ

تنبثؽ رؤية التيار الديني القومي لقضية الصراع ) مع الفمسطينييف تحديدًا ( مف إيمانيـ بأحقيتيـ في 
أرض إسرائيؿ الكبرى، كماتعرؼ توراتيًا، والقدس ىي العاصمة األبدية واالستيطاف حقًا وتمددًا طبيعيًا 

                                                           

 25  مدخل إلى فيم تسوية الصراعات : الحرب والسالم والنظام العالميفالنستيف، بيتر، 1 
 285 جدلية العالقة بين الدين والسياسة في اسرائيلأبو عوده، يحيى، 2 
 291 إسرائيل الُكبرى والفمسطينيون: سياسة التوسعمصالحة، نور الديف، 3 
 287-286 جدلية العالقة بين الدين والسياسة في اسرائيلأبو عوده، يحيى،  4
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رى، كما يروف في الفمسطينييف أغيارًا ال حؽ ليـ بأرض فمسطيف، وبالتالي ال حؽ ليـ بالوجود لدولتيـ الكب
 . وىذا الرأي ىو ما يدعمو الباحث.1فييا كما ال حؽ لبلجئيف الفمسطينييف بالعودة إلى أراضييـ

ة، يجب أف سيطرة التيار الديني الصييوني عمى الجيش وباقي المؤسسات الرسمية والحكومية اإلسرائيمي
تشكؿ رسالة صريحة لمقيادة الفمسطينية والدوؿ العربية التي ال زالت تعوؿ عمى ما يسمى بالحؿ السياسي 
خصوصًا أف فرص التوصؿ إلى حموؿ سياسية أصبحت معدومة، وأقميا أنو، وفي حاؿ التوصؿ إلى 

أجـز بأنو مستحيؿ، فإف الجيش اتفاقيات سياسية بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية، وىذا مستبعد جدًا، بؿ 
اإلسرائيمي سيتمرد، وسيرفض إخبلء أية مستوطنة. وبالتالي، لف تجازؼ الحكومات اإلسرائيمية بتصدع 
دارة الصراع مع  داخمي  إلرضاء الفمسطينييف. وستفضؿ االستمرار في سياسات االستيطاف والتيويد، وا 

 .2سطيني كما ىو اآلفالسمطة والشعب الفمسطيني طالما بقي األداء الفم

وبمعزؿ عف سيطرة المستوطنيف عمى الجيش والدولة في إسرائيؿ، فإف العقمية اإلسرائيمية الحالية قد 
ابتعدت كثيرًا عف االىتماـ بالقضية الفمسطينية، وأصبحت غير جاىزة نيائيًا لمحد األدنى مف الحؿ الذي 

عد حاضرًا في السياسات اإلسرائيمية، حتى إف يمكف أف يقبمو أي فمسطيني. أما حؿ الدولتيف، فمـ ي
إسرائيمييف كثيريف، وفي مقدمتيـ الذيف صاغوا ووقعوا عمى اتفاقية أوسمو، أصبحوا يتحدثوف، بصراحة، عف 
نياية عممية أوسمو والتي ألحقت الضرر األكبر بالقضية والشعب الفمسطينييف، فما ىو الحاؿ بعد سيطرة 

 .؟3تفاصيؿ الحياة السياسية والعسكرية واألمنية في إسرائيؿ ىؤالء المتطرفيف عمى معظـ
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يتضح مما تقدـ اف التيار الديني الصييوني  يقوـ بسباؽ مع الزمف مف أجؿ السيطرة عمى أكبر مساحة 
مف األراضي الفمسطينية معتمدًا عمى مسوغات دينية ولتحقيؽ ىدؼ استراتيجي  رئيس يتمثؿ في الحفاظ 

إسرائيؿ الكاممة،حتى لو حمَّؿ إسرائيؿ عمى شف مزيد مف الحروب. ويتضح أيضًا أف أتباع ىذا عمى أرض 
التيار يمعبوف الدور الرئيس في تخطيط  وتنفيذ األنشطة اإلرىابية واالستيطانية وتيديد مكانة الحـر القدسي 

تمؾ المسممات، وفي ظؿ الشريؼ، في ظؿ تواطؤ المؤسسة السياسية واألمنية في إسرائيؿ. وانطبلقا مف 
تنامي نفوذ التيار الديني القومي وجنوح المجتمع نحو مزيد مف التطرؼ، فإف الوضع الفمسطيني سُيقاد إلى 
تجذر الصراع، وانعداـ فرص نجاح التوصؿ إلى حؿ جوىري. فبعد ردحًا مف الزمف عمى اتفاؽ أوسمو  

ة الوطنية الفمسطينية، ومع تعثر المفاوضات في والذي بدوره أفضى إلى اتفاقيات، قادت إلى قياـ السمط
أكثر مف محطة، صارت ُتطرح التساؤالت حوؿ مستقبؿ التسوية السياسية في ضوء األفكار التوسعية 
اإلسرائيمية والطموحات الييودية في أرض إسرائيؿ الُكبرى، ىذا عدا عف الدور الفمسطيني المعيؽ في بعض 

ة مع اإلسرائيمييف، إضافة إلى التجربة المتعثرة مرارًا خبلؿ سنوات ما بعد جوانبو لمتوصؿ إلى تسوية سياسي
أوسمو في محاولة رأب الصدع ومواصمة المفاوضات حوؿ تنفيذ أو التوصؿ إلى اتفاقيات جديدة مرحمية 

 ومستقبمية.

وية السياسية وفي تقديري لـ يعد ىناؾ خيارات متاحة أماـ اإلسرائيمييف والفمسطينييف إزاء مستقبؿ التس 
 في ظؿ الوضع الداخمي اإلسرائيمي المصحوب بتأثيرات الديف الييودي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  136 
 

 الخاتمة
تعتبر الصييونية الدينية، تيارًا بارزًا بػالغ التػأثير فػي الكيػاف الصػييوني، قػاد الػى إنزيػاح واضػح لممجتمػع 
اإلسرائيمي نحو اليميف المتطرؼ، فػي صػورة متصػاعدة ومثيػرة لمقمػؽ. نظػرًا لمركزيتػو فػي كافػة تفاصػيؿ حيػاة 

   بأنػو تيػاركمػا يوصػؼ يني، أو يػؤثر فييمػا. اإلسرائياييف، فقد بات يػتحكـ فػي القػرار اإلسػرائيمي الرسػمي والػد
(، قػػػادر عمػػػى تصػػػدر واجيػػػة الفعػػػؿ بقػػػوة، وصػػػنع واقعػػػًا جديػػػدًا يرسػػػخ فكػػػرة "أرض  دينػػػاميكي -ديػػػالكتيكي )

إذ أف إسرائيؿ الكبرى" ويدعـ االستيطاف، مستندا إلػى المصػادر الدينيػة التػي تتمػاىى مػع أىدافػو، أيػًا كانػت. 
ائيؿ تقتضي المجوء الى تحقيؽ مكتسبات عمى األرض تحت تػأثير العقيػدة الدينيػة المصمحة العامة لدولة إسر 

بما يخدـ تغمغميا في واقػع إسػرائيؿ العممػاني وتجنيػده لتحقيػؽ أىػدافيا القريبػة والبعيػدة. وقػد نجحػت فػي ذلػؾ. 
كيػػاف سياسػػي وعمػػى ذلػػؾ يػػرى الباحػػث أف الصػػييونية الدينيػػة، تشػػكؿ الفكػػر االمثػػؿ فػػي الذىنيػػة االسػػرائيمية ك

 وفي الواقع الييودي كجميور عريض. 

ـ، كما أف المستقبؿ 1967أنتجت الصييونية الدينية حراكًا حيويًا تنامى بصورة مضطردة بعد عاـ 
"القريب والبعيد" سيشيد حضورًا والتفافًا جماىيريًا حولو، كونو ينطمؽ مف مسوغ ثابت لممشاركة في الحراؾ 

الدينية بشكؿ أفضؿ. إذ يعتقد الباحث أف   بما يتيح حماية المصالح السياسي والعسكري واألمني،
التنظيمات واألطر التابعة لمتيار الديني الصييوني القومي، حققت نجاحًا كبيرًا عمى مستوى االستيطاف 
واالنخراط في الجيش، وتعددت مستويات مشاركتيا المجتمعية، مشكمة بذلؾ "جماعة ضغط" داخؿ 

 ئيمي، كإستراتيجية النتزاع القرارات والمواقؼ المؤيدة لمشروعيا اإلحبللي اإلحتبللي. الحكومات اإلسرا
رؤية تنبثؽ مف  وىي الفمسطينييف، مع لمصراع القومي الديني التيار رؤية ىو إبرازه، الباحث ييـ ما

سياسية جوىرية مطمقًا. اإليماف بمشروع إسرائيؿ الكبرى، وبالتالي ال رغبة بالجنوح ألية اتفاقات أو تسويات 
وعميو فإف أتباع التيار الديني القومي سيسمكوف كؿ مسمؾ لتأجيج الصراع. ويرى الباحث أيضًا أف دائرة 
              االعتداءات عمى الفمسطينييف مع تنامي نفوذ التيار القومي ستتوسع، خاصة بعد بروز شعار

ًا نظرًا لقوة تأثير حاخامات الصييونية الدينية في التحريض (، وىي ردود ترتفع وتيرتيا تباع تدفيع الثمف )
 عمى الفمسطينييف. كما يعتقد الباحث أف المعركة القادمة سيكوف طابعيا راديكاليًا، تتجاوز القيـ اإلنسانية

ـ، والذي شكؿ مؤشرًا واضحًا عمى تدييف الجيش 2014مدلبًل عمى ذلؾ بالعدواف األخير عمى قطاع غزة 
 يمي كمؤسسة مركزية، يرغب التيار الديني القومي في السيطرة عمييا. اإلسرائ
( الصعود إلى جبؿ الييكؿ، أولوية ممحة وضرورة قصوى، ما سيدخؿ الجميور  أسطورة إف تحقيؽ ) 

الفمسطيني في دوامة معاناة مفزعة جدًا. إذ يسود االعتقاد أف قرار إقامة "الييكؿ الثالث" أو أية إجراءات 
تجاه المكاف، قد تقرر، وأف خطوة التنفيذ لـ تعد إال مسألة وقت، كما ستستعر مشاريع تيويد مدينة قاسية 

القدس، وتزداد وتيرة االقتحامات واالعتداءات، وصواًل الى سف قوانيف التقسيـ الزماني والمكاني لممسجد 
 األقصى.
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لممسػػتوطنيف والسػػمطات اإلسػػرائيمية يؤكػد الباحػػث أف ىنػػاؾ عبلقػػة تعاونيػػة بػػيف الجنػوح القػػومي المتطػػرؼ 
وىػػو تكافػػؿ يبػػدأ حػػوؿ طاولػػة الحكومػػة ويمتػػد عميقػػًا فػػي آالؼ النقػػاط االسػػتيطانية فػػي األراضػػي الفمسػػطينية 

 حيث تقدـ الدولة المساعدة بشكؿ فعمي لممتطرفيف اليمينييف ليواصموا إشعاؿ المنطقة.
ية لتوجيات حربية وعسكرية غاية في الغمو لقد أسست المدارس الدينية المعبرة عف النزعة المسيان

ومشبعة بالتحريض عمى القتؿ، ففي كؿ مف حمبلت اسرائيؿ العسكرية في العقود األخيرة، وفي كؿ ناحية 
(، كما صارت تسمى، وكما أسست لذلؾ  الكوماندوكوؾ في مناطؽ الضفة الغربية، ىناؾ فعؿ قاٍس لقوات )

    الواسع. لدرجة يمكف التنبؤ مف خبلليا أف ضباط وجنود الجيش  أفكار الكوكـز ذات السيطرة والحضور
( سينفذوف تعميمات الحكومة وقيادة الجيش، فقط في حاؿ توافقت مع الفتاوى التي يصدرىا  المتدينوف )

كبار الحاخامات والمرجعيات الدينية الذيف يتخرجوف مف المدارس الدينية، وذلؾ بسبب التثقيؼ التي تمنحو 
لمدارس لطبلبيا، والذيف يتجيوف بقوة لتبوء المواقع القيادية في الجيش. حيث بينت الدراسة، أف أكثر تمؾ ا

مف نصؼ ضباط ىيئة أركاف الجيش، مف المنتميف لمتيار الديني القومي، ناىيؾ عف الثقؿ الفعمي في 
قد ييدد مستقبؿ إسرائيؿ، وحدات النخبة العسكرية واألجيزة األمنية الحساسة، وىذا الثقؿ مقمؽ لمغاية، و 

وينعكس عمى الفمسطينييف، األمر الذي يدفع إلى الحديث بصراحة، عف أف وصوؿ المتطرفيف إلى رئاسة 
 األركاف، قد يؤدي إلى توريط إسرائيؿ في مغامرات، واندالع مواجياٍت دموية مفتوحة مع أعدائيا التقميدييف. 

الصييوني، لتقديميا التأويؿ الديني المطموب لؤلىداؼ  تعتبر غوش ايمونيـ الحركة األبرز في التطرؼ
التي كانت الصييونية تعطييا تأويبًل سياسيًا. ويتمثؿ أخطر دور لعبتو غوش ايمونيـ في تأىيؿ الكادر 
المتديف بشكؿ متناوب بيف التدريب العسكري والتأىيؿ األيديولوجي مف خبلؿ المدارس الدينية مخرجة بذلؾ 

محارب، وىو دور مستمر ويتنامى. واف كانت غوش ايمونيـ قد غابت عف العمؿ بصفتيا صورة الييودي ال
التي برزت في إقامة سمسمة رىيبة مف المستوطنات تسببت في تقطيع أوصاؿ األرض الفمسطينية، إال أنيا 
ال تزاؿ حاضرة مف خبلؿ مجمس المستوطنات، كما أفرزت تنظيمات متطرفة كشبيبة التبلؿ، وتنظيمات 
مسيانية أخرى ستستمر في مضايقة الفمسطينييف، مع استمرار غض الحكومة اإلسرائيمية الطرؼ عنيا. وفي 
اعتقادي إف البرنامج السياسي الذي قدمتو غوش ايمونيـ يشكؿ رافعة ألية إطار منبثؽ عف الصييونية 

في  الدينية انتشار التربية أفإلى  اإلشارة الدينية، خاصة الجماعات المستيدفة لمحـر القدسي أيضًا.  وتجدر
سيكوف  وعممانيتيا. لذلؾ الدولة يتحدى متديناً  جيبلً  خمؽ قد صفوؼ أبناء التيار الديني الصييوني،

إسرائيؿ  دولة ضد المستوطنيف قصة المستوطنات، وفؽ األجياؿ التي خرجتيا غوش ايمونيـ، عف االنفصاؿ
 والفمسطينييف عمى السواء. 

، وتعتبر االمتيازات المقدمة ( %20) ي القومي في إسرائيؿ بنسبة تأييد تزيد عف يحظى التيار الدين
لصالحو مف قبؿ الحكومات اإلسرائيمية، عامبًل ميما في زيادة التأييد ليذا التيار، إذ تعتبر المستوطنات 

ض المشروع التابعة لتيار الصييونية الدينية، تجمعات ذات أفضمية، مما أنتج نخبة إسرائيمية ال تعار 
االستيطاني، ومتأثرة بصورة كبيرة بأفكاره. ويود الباحث ىنا اف يسوؽ حقيقة مفادىا: أنو كمما كاف 
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لبلستيطاف أفضمية تراجعت فرص تخمي المستوييف السياسي والعسكري عف التجمعات االستيطانية، وىو ما 
كثر إثارة في موضوع البحث، أنو يعوؽ فرص التوصؿ لتسويات سياسية أيضًا. وعميو،  تعتبر الجزئية األ

(، إذ  الحديثة ) ـ، نشط التيار الصييوني القومي إلفشاؿ العممية السياسية1993وبعد توقيع اتفاؽ أوسمو 
 لف يسمح المنتميف ليذا التيار بتمرير أية اتفاقية تقود إلى انسحابات أو إخبلء لمستوطنات.

خاصة عند  ألوساط اإلسرائيمية، ىو زيادة االنعطاؼ )أمرًا واحدًا ميمًا يمكف مبلحظتو بجبلء في ا
( نحو اليميف الديني ونحو النزعات القومية المتطرفة، كما وأصبح مطمب العودة إلى أصوؿ  الشباب

الشريعة الييودية يتصاعد. ومف المظاىر المقمقة في الساحة اإلسرائيمية أيضًا، قدرة التيار الديني القومي 
(، وتبنييا إستراتيجيتو في السيطرة عمى مفاصؿ  الميكود ) العممانية وبشكؿ خاص عمى اختراؽ األحزاب

الدولة. كما لـ يعد خافيًا عمى أٍي مف متابعي الشأف اإلسرائيمي قوة ونفوذ التيار الديني القومي الذي تمثمو 
الصييوني والقضية أقطاب قوية في حزب "البيت الييودي"، وىو ما يطرح تساؤاًل كبيرا عف مستقبؿ الكياف 

بؿ  -كما يدعو برنامجو السياسي -الفمسطينية، إذ لف يكتفي البيت الييودي بضـ المستوطنات إلى إسرائيؿ 
 . "C"المصنفة  سيسعى لضـ كؿ المناطؽ

تبيف لمباحث أيضًا أف فتاوى الحاخامات التي تجيز المجوء إلى االغتياالت السياسية، جنبًا إلى جنب مع 
جنود الجيش إلى عدـ طاعة رؤسائيـ بخصوص قرارات سياسية، أخذت تطرح إشكالية تضارب فتاوى تدعو 

 المصالح وتضارب الصبلحيات ما بيف رؤساء الحكومات وجنراالت الجيش وكبار الحاخامات.
وعمى ضوء سيطرة األحزاب الدينية عمى العديد مف مفاصؿ دولة إسرائيؿ، يعطي الباحث مزيدًا مف 

وجية النظر التي تحذر مف خطر سيطرة المتدينيف، فثمة خشية مف أف التنبو إلى ذلؾ سيتـ االىتماـ الى 
في وقت متأخر بعدما يمحؽ بالنظاـ السياسي اإلسرائيمي ضررًا يصعب إصبلحو، وسيزداد التردي 

اـ ينظر إلى انتخابات ع  -وحسب التقديرات-ويتضاعؼ، بقدر ما تزداد قوة ونفوذ معسكر التوراة، خاصة 
ـ أنيا مف الممكف أف تدفع نحو انتخاب رئيس حكومة مف التيار الديني القومي، وىي خطوة ستقود 2020

 نحو صيرورة خطيرة. 
أماـ ىذا الواقع سيشيد المجتمع اإلسرائيمي زيادة في التطرؼ، كوسيمة لتصفية القضية الفمسطينية. ىذه 

ا يسيـ بشكؿ فاعؿ في تأجيجو، وقد يصؿ إلى حد النتائج المتوقعة ستصبغ الصراع بالصبغة الدينية، م
 المجازر واالنتفاضات في السنوات القادمة، يصعب معيا إحتواء األحداث. 

 
 الباحث                                                                    
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 اٌّـــالحك
 

 (1)ٍِحك

 فىط اٌز١بض اٌس٠ٕٟ اٌم١ٟٙٛٔ اٌمِٟٛحبذبِبد اٌم١ٔٛ١ٙخ اٌس١ٕ٠خ األوضط رأص١طاً فٟ 

                                    
 Mohileverصموئٌل موهٌلٌفر                     Kalesherتسفً كالٌشر                       Alkalaiٌهودا القلعً    

1798-1878                      1795 -1874                           1824 -1898                                           

 
  

                                 
 Zve Kookتسفً كوك                     M.Bar-llanمائٌر بر اٌالن                    .kook Aأبراهام كوك     

1865-1935                      1888 -1949                            1891 -1982                                          

 
 

                                                             
     M.Levigerموشٌه لٌفنغر                  A.Shaberaأبراهام شابٌرا                        

                1930-2000                                 1935 -2015                              
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(2)ٍِحك
1

 

 ٠ج١ٓ اٌجسٚي اٌزبٌٟ أُ٘ اٌم١بزاد اٌس١ٕ٠خ ٚاٌؽ١بؼ١خ  اٌزٟ ررطجذ ِٓ ِطوبظ ٘طاف

 

 

 D. Leorزٚف ١ٌئٛض   

 

 حبذبَ اٌر١ًٍ ٚوط٠بد أضثغ

     N. Rakoverثطٚف١ؽٛض ٔبحَٛ ضاوٛف١ط  

 

 ٔبئت اٌّؽزفبض اٌمبٟٔٛٔ ٌٍحىِٛخ

     M. Livengerِٛـٟ ١ٌف١ٕغط  

 

از االؼز١طبْ ا١ٌٙٛزٞ فٟ اٌر١ًٍ ّٚ  ِٓ ض

     ٠Y.Fredٛحٕبْ فط٠س   

 

 ِس٠ط لؽُ اٌضمبفخ اٌزٛضار١خ فٟ ٚظاضح اٌزؼ١ٍُ

 ٠I.Hazaniٙٛزا حعأٟ  

 

 ِٓ لبزح حطوخ غٛؾ إ١ّٔٛ٠ُ

 Sh.Adlerـّؼْٛ أز١ٌط  

 

 لؽُ اٌزطث١خ اٌس١ٕ٠خ فٟ ٚظاضح اٌزؼ١ٍُِس٠ط 

 E.Sedanإ٠ٍٟ ؼ١ساْ  

 

 ضئ١ػ اٌّسضؼخ اٌضب٠ٛٔخ اٌؼؽىط٠خ "ثٕٟ زاف١س"

 D.Razaelزاف١س ضاظ٠ئ١ً  

 

 لبئس رٕظ١ُ اإل٠زؽً

     O.Karlbakػٛظض٠ئ١ً وبض١ٌجبخ  

 

 ِؤؼػ ِٚس٠ط اٌزحط٠ط األٚي ٌمح١فخ ِؼبض٠ف

     ٠I.A.Elashح١ئ١ً أ٘طْٚ إ١ٌبؾ   

 

 ِؤؼػ حطوخ ثٕٟ ػى١فب، ٚاٌىزبئت اٌس١ٕ٠خ فٟ رٕظ١ُ اٌٙبغبٔب

      B.Z.Elashثطٚف١ؽٛض ثٓ رؽ١ْٛ إ١ٌبؾ   

 

 ِحبِٟ ِٚحبضط فٟ جبِؼخ رً أث١ت

 A.Etamافٟ إ٠زبَ   

 

 حز١بط فٟ اٌج١ؿ اإلؼطائ١ٍٟإػضٛ و١ٕؽذ، ٚٚظ٠ط، ٚػ١ّس 

 ٚٔحُٛ٘                                                                                                             
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(3)ٍِحك
1

 

 َ 1974ث١بْ اٌحطوخ األٚي اٌصٞ رعآِ ِغ أطاللزٙب ػبَ 

 )ِمزضت(

 

 

 

 غٛؾ إ١ّٔٛ٠ُ

 حطوخ ٌٍزجسز ٚاٌزحم١ك اٌم١ٟٙٛٔ

اٌزؽجت فٟ أزفبضخ فٟ أٚؼبط اٌفؼت اإلؼطائ١ٍٟ ِٓ أجً اٌحٍُ اٌم١ٟٙٛٔ اٌٙسف: 

ثىبٍِٗ ِغ اإلزضان ثبْ ِمسض اإلٌٙبَ ٠ىّٓ فٟ رطاس إؼطائ١ً ٚجصٚض اٌس٠ٓ ا١ٌٙٛزٞ 

ٚاٌرالق اٌزبَ ٌٍفجبة اإلؼطائ١ٍٟ ٚاٌؼبٌُ ثأؼطح. فٟ ٘صٖ اٌّطحٍخ اٌزٟ ٠ؼ١ؿ ف١ٙب 

ٚجٛزٖ فٟ ثالزٖ ٚحٛي حمٗ فٟ اٌفؼت اإلؼطائ١ٍٟ فٟ أٚط لطاع ـبق حٛي 

اٌؽ١بزح اٌىبٍِخ ػ١ٍٙب. ٚفٟ اػزمبزٔب أْ اٌمٛح اٌساذ١ٍخ اٌزٟ رجؼٍٕب ٔمّس ل١ِٛبً فٟ 

االذزجبضاد اٌزٟ ٔٛاجٙٙب ال رىّٓ فٟ لٛرٕب اٌؼؽىط٠خ ٚااللزمبز٠خ فحؽت ثً ٚفٟ 

إلبِخ  لٛرٕب اٌساذ١ٍخ ٚاٌطٚحب١ٔخ ٚثبٌؼٛزح إٌٝ ِجبزا اٌزحم١ك اٌطالئؼٟ اٌزٟ أزد إٌٝ

زٌٚخ إؼطائ١ً. ٚذالفب ٌٍٕفبط اٌطالئؼٟ اٌّطٍٛة ِٓ ـؼجٕب فٟ ٘صٖ اٌّطحٍخ فئٕٔب 

ٔفٙس حب١ٌب ؼٍؽٍخ ِٓ اٌظٛا٘ط اٌزٟ رف١ط إٌٝ ارجبٖ ػىؽٟ ٚإٌٝ رطاجغ ػٓ رحم١ك 

اٌفىط اٌم١ٟٙٛٔ فٟ اٌّجبالد اٌّبز٠خ ٚاٌطٚحب١ٔخ ِؼب. ِٓ ذالي االػزطاف اٌزبَ ثبْ 

ٍه ذبق ثفؼت إؼطائ١ً ِٚٓ ذالي اٌّطبٌجخ ثزحم١ك أضن إؼطائ١ً ثىبِٙب ٟ٘ ِ

ٚاجت اٌفؼت ا١ٌٙٛزٞ اٌّزّضً فٟ إلبِخ ؼ١بزح وبٍِخ فٟ ثالزٔب ؼٛاء وأزاح ٌٛجٛزٔب 

ٚجّغ ـزبرٕب أٚ وٛؼ١ٍخ ٌزحم١ك االؼزمالي، فبْ حطوخ غٛؾ إ١ّٔٛ٠ُ ؼزؼًّ ػٍٝ 

 ٔظط٠خ ؼ١بؼ١خ رحسز ِجبزا اٌؼًّ اٌزب١ٌخ: حثٍٛض

فطن اٌؽابزح ا١ٌٙٛز٠اخ اٌزبِاخ ػٍاٝ ج١ّاغ أضجابء إؼاطائ١ً اٌزاٟ  ٠جت اٌجسء فٛضاً فٟ -

 ثحٛظرٕب.

٠جت اٌم١بَ ثٕفبطبد إػال١ِخ ثٙاسف ذٍاك ٚػاٟ لاِٟٛ ٠إك ػٍاٝ أْ ج١ّاغ ِٕابطك  -

 إؼطائ١ً غ١ط لبثٍخ ٌٍزمؽ١ُ.

اٌفؼت اإلؼطائ١ٍٟ ؼ١مبرً ثضطاٚح ضس أ٠خ ِحبٌٚاخ ٌفاطن االٔؽاحبة ػ١ٍاٗ ثابٌططق  -

 اٌؼؽىط٠خ.

 ِؽزمٍخ.ٚضغ ؼ١بؼخ ل١ِٛخ  -

٠جت إلبِخ ػاللبد إؼطائ١ً ِغ أُِ اٌؼبٌُ ػٍٝ أؼػ أذالل١خ ِٓ اٌزفبُ٘ ٚاٌّؽابػسح  -

 اٌّزجبزٌخ.

إْ أ٠خ ِؤؼؽخ ز١ٌٚخ رزرص لطاضاد ١ِٕٙخ ٌىطاِخ إؼطائ١ً ١ٌػ ٌٕب ِىبٔخ ف١ٙب ٠ٚجت  -

 االٔؽحبة ِٕٙب.

                                                     

 غٛؾ ا١ّٔٛ٠ُ                                                                    

Goush Emonem 

1791  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 71 -70 جٛؾ ا١ّٔٛ٠ُ اٌٛجٗ اٌحم١مٟ ٌٍم١ٔٛ١ٙخروبنشتاين، داني،  
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(4ٍِحك)
1 

 جسٚي ٠ج١ٓ اٌٍجبْ اٌزٟ ٔفطذ ِٓ ذالٌٙب غٛؾ ا١ّٔٛ٠ُ

 

 

 االؼز١طبْ ٌجٕخ

 

 إللبِخ اٌالظِخ ثبٌزحض١طاد ٚرمَٛ اٌّؽزٛطٕبد، ػٓ ِّٚض١ٍٓ اٌجبضظ٠ٓ، اٌعػّبء ج١ّغ ضّذ

 .جس٠سح ِؽزٛطٕبد

 اٌؽ١بؼ١خ اٌٍجٕخ

 

 ِٕٙــُ اٌّؼبضض١ٓ ٚإلٕبع االؼز١طبْ، رٕف١ص فٟ لطاضارُٙ ٌزؽط٠غ اٌٛظضاء ِغ ثبٌٍمبءاد ا٘زّذ

 .اٌجطٌّب١ٔخ ٚاٌىزً ٚاألحعاة اٌى١ٕؽذ أػضبء ِغ اٌٍمبءاد وصٌه 

 اٌّب١ٌخ اٌٍجٕخ

 

  ٚلٕبػ١خ ِب١ٌخ ِؤؼؽبد ِغ ِرزٍفخ ثبرمبالد ٚلبِذ اٌفؤْٚ، ٘صٖ فٟ إذزمبل١١ٓ ٚضّذ

 .ٚذبضجٙب إؼطائ١ً زاذً ِرزٍفخ،

 المجنة اإلعالمية

 

  وّــب اٌجب١ٌبد، ٚٚؼظ ٚذبضجٙــــب اٌجالز زاذً ٚٔفبطبرٙب، إ١ّٔٛ٠ُ غٛؾ ؼ١بؼخ ثفطح رمَٛ

  اٌحطوخ رّىٕذ االرمبي ٚؼبئً ٚػجط ٌٍحطوخ، اٌّضبزح اٌحّالد ٌج١ّغ اٌزمسٞ فٟ ٚأؼّٙذ

  أؼب١ٌت أزٙبط ِٓ اٌحىِٛخ ِٕغ اٌصٞ األِط اإلؼطائ١ٍٟ، اٌّجزّغ ج١ّغ أِبَ ِىبٔزٙب إثطاظ ِٓ

  ظػّــبء ِٓ اٌؼس٠س ِٚٛافمــخ اٌحىِٟٛ، االئزالف فٟ اٌّفساي حعة ٌٛجٛز ٚشٌه ضس٘ب، ػ١ٕفخ

 اٌحطوخ. ذطٛاد ػٍٝ اٌؼًّ حعة 
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 111 فٟ اٌضفخ اٌغطث١خ/ االػزساء ػٍٝ االضن ٚاإلٔؽبْاٌّؽزٛطْٕٛ اٌمٙب٠ٕخ دوعر، غسان،  
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(5)ٍِحك
1

 

 اٌسٌٚخ اٌفٍؽط١ٕ١خ )أظط ِفزبح اٌرط٠طخ( إللبِخ أضضبً  رجمٟ ٚال...  اٌفٍؽط١ٕ١خ اٌضفخ فٟ رزففٝ اٌّؽزٛطٕبد

 

 

 
 

 

                                                           
1 alhourriah.org). (http://www 
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(6ٍِحك)  
1

 

 ّٔٛشط ػٓ حبذبِبد اٌج١ؿ اإلؼطائ١ٍٟ

 

    

 اٌحبذبَ آفٟ ضٚرٕؽىٟ               

A. Rotenski                    

 
ٌٛاء اٌّظ١١ٍٓ اٌص٠ٓ وبٔٛا ٠زمسِْٛ الحزالي ثٍسح )ث١ذ فٟ إحسٜ اٌّٛاػع اٌزٟ أٌمب٘ب ػٍٝ جٕٛز 

: "اٌٛحف١خ ِطٍٛثخ ِغ األغ١بض، ال ِجبي َ لبي2009/ 7/1ال١٘ب(، ـّبي غطة لطبع غعح فٟ 

، ٚفٟ غّطح اٌحطة، ٚظع ضٚٔزؽ١ىٟ وطاؼبد "ٌٍطحّخ ِغ ٘ؤالء، اٌطحّخ ٕ٘ب رؽبٚٞ اٌّٛد

ٔٗ ال إ ف١ٙب ثؼسَ اٌطحّخ ِغ اٌّس١١ٔٓ، ِؼزجطاً  إضـبز٠خ ػٍٝ اٌجٕٛز اٌّفبضو١ٓ فٟ اٌؼسٚاْ أِطُ٘

 وضط اٌحبذبِبد رططفبً أ٠ٛجس ِس١ْٔٛ ث١ٓ اٌفٍؽط١١ٕ١ٓ، ٚحطق ضٚٔزؽىٟ ػٍٝ جٍت ػسز ِٓ 

ٌمبء اٌّٛاػع ػٍٝ اٌجٕٛز لج١ً اٌفطٚع فٟ اٌؼسٚاْ، ٚأصٕبءٖ، ٚثؼسٖ، ُِٕٙ اٌحبذبَ  ـّٛئ١ً إل

ٌٝ أْ اٌىض١ط إ ٚٔظطاً   .ٚاألطفبي اٌفٍؽط١١ٕ١ٓ ، اٌصٞ أفزٝ ثجٛاظ لزً إٌؽبء،(Elyahu) ا١ٌب٘ٛ

 ٠ٓرجبع اٌز١بض اٌس٠ٕٟ اٌم١ٟٙٛٔ، فئْ اٌىض١طأِٓ اٌضجبط ٚاٌجٕٛز اٌص٠ٓ ـبضوٛا فٟ اٌؼسٚاْ ُ٘ ِٓ 

ٔزٙبء حٍّخ اٌطلبق اٌّمجٛة ػٍٝ لطبع غعح إصطٚا ِٓ ػظبد ٘ؤالء اٌحبذبِبد. ٚثؼس إُِٔٙ ر

ؼمٛط اٌؼسز اٌىج١ط ِٓ  طالة اٌّساضغ اٌس١ٕ٠خ، ِجطضاً ِبَ ألبي اٌحبذبَ ضٚٔزؽىٟ فٟ ِحبضطح ٌٗ 

اٌّس١١ٔٓ اٌفٍؽط١١ٕ١ٓ فٟ ٘صٖ اٌحٍّخ:"إْ إظٙبض اٌففمخ ٌألػساء فٟ اٌحطة ذط١ئخ، ال ٠ّٕٙب ِب 

ؼطائ١١ٍٓ، ٚوبْ ػالَ ػٓ ػ١ٍّخ اٌطلبق اٌّمجٛة، فمس ٚحسد اٌؼ١ٍّخ اإلٔفط فٟ ٚؼبئً اإل

طبئطح  ١ٌٚ80ػ األؼط أٚ أ٠خ ِّٙخ اذطٜ، ٌمس لبِذ ٘سف اٌحطة ٘ٛ اٌٙجَٛ ٚاٌؽحك ٚاٌزس١ِط، 

اٌممف اٌّسفؼٟ ِٓ اٌسثبثبد، ٠جت ػ١ٍٕب اٌمزبي ضس األغ١بض ثىً ِب  أثممف ِٕبطك ِرزٍفخ، صُ ثس

اٌمبٌح١ٓ اٌص٠ٓ ٌُ  بد٠جت أْ ٠زحٍٝ اٌّمبرً ثبٌرٛف ِٓ هللا ٚرمس٠ط اٌحبذبِ ،أٚر١ٕب ِٓ رم١ُّ

 ٌؽجت اٌصٞ ِٓ أجٍٗ رسٚض اٌحطة.ْ ٠ؼطفٛا اأ٠طرىجٛا اٌّؼبلٟ، ٠ٚجت 
 

 

 

 

 

                                                           
ىنا لمحاخامية  حتىىابر، إيتاف، ـ؛ 26/9/2119رتس، آ، ىسموك إشكالي الحاخامية العسكريةىارئيؿ، عاموس، 1

 ـ23/3/2119حرنوت، أيديعوت  ،العسكرية
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(7)ٍِحك 
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 ث١بْ اٌمبئس ٌٍّؼطوخ       

 

"أ٠ّٙب اٌضجبط ٚاٌّمبرٍْٛ األػعاء: ـطف وج١ط حظ١ٕب ثٗ ألٕٔب ٔمٛز 

ٚٔرسَ فٟ ٌٛاء غفؼبرٟ فٟ ٘صٖ األصٕبء. ٌمس اذزبضٔب اٌزبض٠د ٌٕىْٛ 

" اٌصٞ ٠ؽّت ٠ٚفزُ  ّٞ ضأغ اٌحطثخ فٟ لزبي اٌؼسٚ اإلض٘بثٟ "اٌغّع

٠ٍٚؼٓ إٌٗ إؼطائ١ً. ٌمس اؼزؼس٠ٕب ٚرحّضطٔب ٌٙصا ا١ٌَٛ، ٚٔأذص ػٍٝ 

اٌّّٙخ وطؼبٌخ ٚثزٛاضغ وج١ط، ٚألٕٔب لبزضْٚ أْ ٔربطط ػبرمٕب 

ٚاٌزضح١خ ثأٔفؽٕب ٌىٟ ٔسافغ ػٓ ػبئالرٕب ٚػٓ ـؼجٕب ٚػٓ ٚطٕٕب. 

ؼٛف ٔؼًّ ًِؼب ثمٛح ِٚضبثطح، ِٓ ذالي اٌّجبزضح ٚإٌّبٚضح ٚٔؽؼٝ 

ٌالٌزحبَ ثبٌؼسٚ. ؼٕفؼً أٞ ـٟء ٌىٟ ٕٔفص ِّٙزٕب، ٚشٌه فٟ ضطة 

ؼت إؼطائ١ً. ال ٔؼٛز ثسْٚ رٕف١ص. ؼٛف اٌؼسٚ ٚإظاٌخ اٌزٙس٠س ػٓ ـ

ٔؼًّ أٞ ـٟء ٌىٟ ٔؼ١س ـجبثٕب ثؽالَ، ٚشٌه ِٓ ذالي اؼزؼّبي وً 

اٌٛؼبئً ٌس٠ٕب ٚثىً اٌمٛح اٌّطٍٛثخ. أٔب أػزّس ػ١ٍىُ، ٚػٍٝ وً ٚاحس 

ف١ىُ، ثأٔىُ ؼٛف رزمطفْٛ ثٙصٖ اٌطٚح، ضٚح اٌّمبر١ٍٓ 

طٚح اٌزٟ اؼّٙب اإلؼطائ١١ٍ١ٓ اٌص٠ٓ ٠ص٘جْٛ فٟ ط١ٍؼخ اٌّؼؽىط. اٌ

غفؼبرٟ. أضفغ ػ١ٕٟ إٌٝ اٌؽّبء، ٚأزػٛ ِؼىُ: اؼّغ إٌٗ إؼطائ١ً 

اٌٛاحس، ؼسز طط٠مٕب، فٕحٓ شا٘جْٛ ٌٕمبرً ِٓ أجً ـؼجه ضس ػسٚ 

٠ؽت اؼّه، أزػٛن ثبؼُ ِمبرٍٟ ج١ؿ اٌسفبع اإلؼطائ١ٍٟ ٚذبلخ 

ِمبرٍٟ اٌٍٛاء ٚضجبطٗ، ألُ ف١ٕب لٛي "ٚلً إٌٙىُ اٌصٞ ٠مبرً ِؼىُ 

 ُ ١ٌٕمصوُ"، ٚٔمٛي آ١ِٓ. أػساءو

 ًِؼب ٚفمظ ؼٕٕزمط. 

 
 لبئس ٌٛاء غفؼبرٟ

 ػٛفــط ف١ٕزـط                                         

O. Vinter                                               

    2014  َ 
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   15-14  على غزةحضور الدين في الحرب مصطفى، مهند،  
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 ؼحك ضاث١ٓ لجً اغز١بٌٗإضؼبٌخ رحص٠ط ٚجٙذ اٌٝ 

 

 

 

 

 

كان المتحدث باسم مجمس مستوطنات الضفة الغربية 
قد بعث إلى  (A. Devev)ىرون دوفيف إوقطاع غزة 

، برسالة يحذره فييا من م1664سحق رابين عام إ
تبعات عممية التسوية الذاىبة قدمًا. جاء فييا:"بالنسبة 
لمكثيرين في إسرائيل يعتبر عدم انحيازك وحكومتك إلى 

في إحساس مرير بالغربة،  بباً جانب معاناة الييود، س
حيث تترجم ىذه الغربة لدى الكثيرين إلى اليأس، ولدى 
القمة قد يؤدي ىذا اليأس إلى أعمال متطرفة. ولألسف 
فثمة أصوات ترى أن الحل الوحيد ىو االغتيال 

 يعد أمرًا خطيراً  -ال سمح اهلل-السياسي، وىذا االغتيال
ن الصواب أن نو مأولكنني وجدت   من جميع الجوانب

أحذرك من ىذا. فإذا واصمت ىذا الطريق فستتحمل عمى 
األقل المسؤولية غير المباشرة بسبب عمل شيطاني من 

 شخص ما".
 
 

 ىرون دوفيفأ                                               
 رئيس مجمس المستوطنات

 )ييشع(                                                   
1994                                                        

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 lebarmy.gov.lb). (http://www السياسي لالحزاب الدينية في اسرائيل-الدور السوسيولوجي 
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 اٌز١بض اٌس٠ٕٟ اٌم١ٟٙٛٔ اٌمِٟٛ فٟ لٛض
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر والمراجع العربيةأواًل: 
 بشارة، عزمي  (1)

)د.ط( ، مركز دراسات الوحدة العربية، تحميل في خضم األحداث -االنتفاضة والمجتمع اإلسرائيمي  -
 ـ2116 ،بيروت

، المؤسسة الفمسطينية دراسة في تناقضات الديمقراطية اإلسرائيمية -شارون حتى الدولة ييودية من  -
 ـ2115لدراسة الديمقراطية ) مواطف(، راـ اهلل، 

 عبد اهلل الحسف،  (2)
  )د.ت(،)د.ط(،)د.ف(، الصييونية المسيحية "الشرق األوسط الكبير"  -

 حماد، مجدي   (3)
بيروت  1ط، ، مركز دراسات الوحدة العربيةالصييوني نحو إستراتيجية وخطة عمل لمصراع العربي  -

 ـ2116

 خطيب، إيناس  (4)

ة       المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيميبرئاسة بنيامين نتنياىو،  34الحكومة اإلسرائيمية الـ  -
 ـ2115)مدار(، 

 خميفة، أحمد  (5)

     1ط ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،2004في دليل إسرائيل العام  السياسية في إسرائيلاألحزاب   -
 ـ2111 ،راـ اهلل

     1ط ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،2011في دليل إسرائيل العام  السياسية في إسرائيل األحزاب  -
 ـ2111 ،راـ اهلل

 دوعر، غساف  (6)
، مركز الزيتونة لمدراسات االعتداء عمى األرض واإلنسان-الغربيةالمستوطنون الصياينة في الضفة   -

 ـ2012بيروت،  واالستشارات،
 الزور، صبلح  (7)

 ـ1991الخميؿ،  ،1رابطة الجامعييف، ط ، مركز األبحاث/المتدينون في المجتمع اإلسرائيمي  -

 غازي السعدي،  (8)

 ـ1989، عماف واألبحاث الفمسطينية،، دار الجميؿ لمنشر والدراسات األحزاب والحكم في إسرائيل  -
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 الشامي، رشاد  (9)

 ، المجمس الوطني لمثقافة والعموـ واآلدابالقوى الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة  -
 ـ1994الكويت،  سمسمة عالـ المعرفة،

 شحادة، امطانس، وآخروف  (10)

 ـ2115، 1ط ائيمية )مدار(،، المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسر دولة رفاه المستوطنين  -
 سائد عايش، (11)

 ـ2117 ،1القاىرة، ط العربي، اإلعبلـ مركز ،كسيةداألرثو  الييودية  -
 عبداهلل، ىاني  (12)

 ـ1981 بيروت، الفمسطينية، الدراسات مؤسسة ،"وتحميل عرض" إسرائيل في السياسية األحزاب  -
 عوض، أحمد رفيؽ  (13)

 ـ2111،عماف، 1األىمية لمنشر والتوزيع، ط إسرائيل،عن الدين والسياسة في -دعامة عرش الرب  -

 أسعد غانـ،  (14)

   )مدار( ، المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيميةاالشكنازية الييمنة تحدي إسرائيل في اليامشيون  -
 ـ2115راـ اهلل، 

 أبو غزالة، محمود، وآخروف  (15)
 ـ1984.ط(، القدس، د) العربية،، جمعية الدراسات حركة غوش ايمونيم بين النظرية والتطبيق  -

 عبدالفتاح ماضي،  (16)

دراسة في األحزاب والجماعات الدينية في اسرائيل ودورىا في الحياة  الدين والسياسة في إسرائيل/  -
 ـ1999القاىرة،  ،1، مكتبة مدبولي، طالسياسية

 عبد الوىاب ،المسيري  (17)

 ـ1999قاىرة، ال، 1ط ،دار الشروؽ ،الييود والييودية والصييونية موسوعة  -
 مصطفى، ميند (18)

من غوش ايمونيم إلى البيت  -رؤية المستوطنين لمصراع -المستوطنون من اليامش إلى المركز  -
 ـ2113)مدار(، راـ اهلل،  ، المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيميةالييودي

 منصور، جوني  (19)

)مدار(  الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيميةالمركز  معجم األعالم والمصطمحات الصييونية واإلسرائيمية،  -
 ـ2113راـ اهلل،  ،1ط

 النعامي، صالح  (20)
، مركز وأثاره الداخمية واإلقميمية في قبضة الحاخامات/ تعاظم التيار الديني الصييوني في إسرائيل  -

 ىػ1435الرياض،  ،مجمة البياف، )د.ط(-البحوث والدراسات
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 ىبلؿ، رضا  (21)
 2ط ،مكتبةالشروؽ ،"المسيحية السياسية واألصولية في أمريكا" العالمونياية الييودي  المسيح  -

 ـ2001 القاىرة،
                                                                                  

 المصادر المعربةثانيًا: 
 وآخروف ، إلدار، عكيفا  (1)

 ـ2005مؤسسة دبير، (، 2004-1691إسرائيل والمستوطنون ) سادة األرض  -
 جارودي، روجيو  (2)

 ـ2009 ،)د.ط(، طبلس دار، ترجمة: قصي أتاس رض الرساالت السماوية،أفمسطين   -
 روبنشتايف، داني  (3)

  عماف ،1، ترجمة: غازي السعدي، دار الجميؿ لمنشر، طغوش ايمونيم الوجو الحقيقي لمصييونية  -
 ـ.1983

 شاحاؾ، إسرائيؿ، وآخروف  (4)

 ـ2003، ترجمة: محمود الفقعاوي، مكتبة القادسية لمنشر والتوزيع، في إسرائيل األصولية الييودية  -

 الشريؼ، ريجينا  (5)
 ـ1982حمد عبد العزيز، عالـ المعرفة ،)د.ط(، الكويت ،أترجمة:  ،الصييونية غير الييودية  -
 شيمغ، يائير  (6)

مؤسسة األياـ  ،ترجمة: سعيد عياش نظرة راىنة عمى المجتمع الديني في إسرائيل، المتدينون الجدد،  -
 ـ2002راـ اهلل،  ،1لمطباعة، ط

 فالنستيف، بيتر  (7)
المركز  ، ترجمة: سعد السعد، مدخل إلى فيم تسوية الصراعات: الحرب والسالم والنظام العالمي  -

 ـ2006عماف، ،1العممي لمدراسات السياسية، ط
 لوستيؾ، أياف  (8)

، بيروت 1ط مؤسسة الدراسات الفمسطينية، حسني زينو، ، ترجمة:الييودية األصولية في إسرائيل  -
 ـ1991

  مارجوليف، روف  (9)

 ـ1998القدس،  ، ماجناس، دولة إسرائيل كدولة  ييودية وديمقراطية -

 ، نور الديفمصالحة  (10)

مؤسسة  نصار، خميؿ ترجمة: ، "1967-2000"التوسع وسياسة والفمسطينيون الكبرى إسرائيل  -
 ـ2111لبناف،  ،1الدراسات الفمسطينية، ط
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 وليسؾ، موشيو، وآخروف  (11)
 ـ1999، منشورات بف تسفي، القدس، الصييونية والعودة إلى التاريخ  -

 
 المصادر غير المعربةثالثًا: 
 גדעון، ארן  (1)

 ـ2013ترجمة: مرعي الراعي، طبع في إسرائيؿ، ، אמונים גוש של עלייתו על: קוקיזם  -
 

 المجالت والدورياترابعًا: 
 األسدي، عبده  (1)

، مجمة صامد انتخابات الكنيست الخامسة عشر: برامج األحزاب اإلسرائيمية والنتائج النيائية  -
 ـ1999 األردف،، دار الكرمؿ لمنشر والتوزيع ،118العدد ،االقتصادية

 حساف، كماؿ عمي (2)
العدد مجمة قضايا إسرائيمية،  المدارس التممودية: اليشيفاه ومكانتيا في الدولة والمجتمع اإلسرائيمي،  -

 ـ2002)مدار(، راـ اهلل،  ، المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية25
 حيدر، عزيز  (3)

، مجمة قضايا : أزمة اتخاذ القرار في مواجية ضغوط األمن والديموغرافياعاماً  90إسرائيل بعد  -
 ـ2008)مدار(، راـ اهلل،  المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ، 30 إسرائيمية، العدد

، المركز الفمسطيني 8مجمة قضايا إسرائيمية، العدد  ،)المدارس الدينية( القومية ظاىرة اليشيفوت  -
 ـ2002)مدار(، راـ اهلل،  لمدراسات اإلسرائيمية

 أحمد خميفة،  (4)
، دليؿ إسرائيؿ العاـ، مجمة الدراسات ائتالفيةنتخابية واالعتبارات اإلاألحزاب الدينية والقوة اإل   -

 ـ1992 ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت،18 عددال الفمسطينية،
 ديغيس، نيرا يوفاؿ  (5)

العدد  ، ، مجمة قضايا إسرائيميةيطمقون النار ويبكون، صييونية ال سامية والقمق الوجودي في إسرائيل  -
 ـ2008)مدار(، راـ اهلل،  ، المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية30

 جودت السعد،  (6)
 دمشؽ العرب، الكتاب اتحاد ، 16العدد السياسي، الفكر مجمة، والصييونية الييودية الدينية األحزاب  -

 ـ2002
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 بف سمحوف، كوبي (7)
المركز  ، 56، مجمة قضايا إسرائيمية، العدد ا الى ىذه الدرجةسرائيمي متدينً متى وكيف صار الجيش اإل  -

 ـ2015)مدار(، راـ اهلل،  الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية
 الشرعة، محمد، وآخروف  (8)

 ـ2006، 1، مجمة المنارة، العدد القوى الدينية ودورىا في الحياة السياسية في إسرائيل  -
 شعباف، خالد  (9)

   تطور قوى اليمين الصييوني في إسرائيل وأثره عمى عممية التسوية السياسية مع الفمسطينيين  -
 ـ 2014، 46مجمة المستنصرية لمدراسات العربية والدولية، العدد 

 أنطواف شمحت، (10)
، ترجمة: سعيد عايش، أوراؽ خزينة الدولة اإلسرائيمية الحاضنة الحقيقية لالستيطان واالحتالل  -

 ـ2014)مدار(، راـ اهلل،  ، المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية65إسرائيمية، العدد 
 ، سميرصراص (11)

     ، مجمة الدراسات الفمسطينية( النتائج النيائية10/2/2006انتخابات الكنيست الثامن عشر )  -
 ـ2009، 77العدد 

 ضاىر، ببلؿ (12)
، المركز 32-31مجمة قضايا إسرائيمية، العدد  ،المجموعات االستيطانية المتطرفة ليست ىامشية  -

 ـ2008)مدار(، راـ اهلل،  الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية
 عمي، نياد (13)

سقاطاتيا المحمية واإلقميمية  - ، المركز 25، مجمة قضايا إسرائيمية، العدد األصولية الدينية الييودية وا 
 ـ2007)مدار(، راـ اهلل،  الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية

 عواوده، وديع (14)
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Abstract 

The national Zionist religious trend is considered a strange and dangerous 

conglomerate in the expanding Zionist body. This trend constitutes a stage of a 

violent process in the history of Zionism with the Palestinians, a historical 

process which is still ongoing and is likely to turn into another path, a more 

violent one, especially as there is a clear and noticeable shift in the Israeli society 

towards the extreme fundamentalist religious right wing, mainly among the 

younger generation. There is also a strong desire for religionizing all social, 

political and military aspects in Israel as opposed to the sharp weakness in the 

influence of secular Zionism. 

It is widely believed that the vast majority of the Israeli society accepts the 

shift to an extreme fundamentalism and rushes to accept the Jewish movements 

and parties that carry the banner of extremism. This has facilitated the fall of the 

ideology of the Zionist religious process in the political, military and societal 

reality, which is a "Messianic" tendency based on the idea that "the land of Israel 

belongs to the people of Israel according to the Torah of Israel" and that the 

Israeli army is the best interpreter of  the  Torah. 

Thinkers of  religious Zionism were able to create constants based on the 

Torah. These constants later turned into dogmas that accompanied the creation of 

Israel and are now supporting its presence and will definitely dominate its future. 

The change caused by Rabbi Kook has become a reference for the political 

behavior and an action on the ground. The study would not be going too far if it 

considered Kookism as a "phenomenon" which constitutes a support for all 

aspects of the modern Zionist project. 

The present study aims to disclose the ideology, behavior, and work tools of 

the religious Zionism, the functional frames which fall (politically and 

organizationally) in the Israeli street under the concept of the national Zionist 

religious trend. What makes understanding this very fanatical trend an urgent 

matter and a present need is the rising and growing strength of this trend in a 

controversial image and a worrying manner. It has been clearly shown that this 

intellectual and behavioral mainstream has brought more suffering to the 

Palestinians. The suffering which seems endless has significantly influenced all 

aspects of their life. The behavior of the national religious trend refers to steps 

which are now possible to bring about after Israel has been reluctant to implement 

them. Israel is now seeking to make settlement a reality by introducing the idea of 

annexation of the large settlement blocs to the state of Israel. Influenced by the 

national religious trend, the idea will obviously come to light in the near 

future. This daringly leads the study to predict the negative end of any efforts 

made to reach a political settlement. In fact, this makes such a settlement 
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impossible to reach. At the same time, it reinforces the idea that this trend, which 

is now represented in the coalition of the Jewish Home Party and the movements 

advocating the establishment of the Third Temple, will very soon get the 

leadership of Israel, according to most estimates. 

The study would like to support one fact: the Israeli society, despite the 

differences between its various segments, eventually stands as one front behind 

the doctrine of the preservation of the Greater Land of Israel and in the face of 

any attempts to give up an inch of it or touch its unity. Erez Yisrael is then 

regarded as an indisputable Jewish land. In the light of this constant, the religious 

Zionist leaders, or the so-called the national Zionist religious trend, are now 

convinced that the state of Israel is currently going through an existential crisis 

which is likely to accompany it forever. Therefore, the strategy adopted by the 

national Zionist religious trend (to achieve a decisive end to the conflict) is based 

on the reverence of the military force, and the rejection of the phobia of 

settlement and the existence of the other. These concepts are based on an 

intellectual product represented by the religious schools, which have formed a 

support for the overall religious behavior, and they have had a great impact on the 

Israeli army, which demonstrates that Israel is a community of warriors, and that 

we are in front of an army and conflict which is getting more and more religious. 
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