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  :من أجل األرض والرب
  األصولية اليهودية يف إسرائيل

For the Land and the Lord:  
Jewish Fundamentalism in Israel 

By Ian S. Lustick. New York: 
Council on Foreign Relations, 1988. 

  
ال يقلل عدم اقتناع بعض القراء بتعريف مؤلف الكتاب إيان لوسْتٍك لألصولية 

فأهميتها ال تعتمد، يف الدرجة األوىل، . اليهودية يف إسرائيل من شأن هذه الدراسة
على قدرة املؤلف على تصنيف احلركات واأليديولوجيات والشخصيات التي يقدمها 

على وصفها وصفاً دقيقاً، وتبيان مدى  تصنيفاً واضحاً، وإنما تعتمد على قدرته
وإذا كان من تعريف أدق للظاهرة املوصوفة، أو من . تأثيرها يف اجملتمع اإلسرائيلي

 ".القومية األصولية"، أو "األصولية اليهودية القومية"عنوان أفضل للكتاب، فهو 
يركز الكتاب على حركة غوش إيمونيم، وهي حركة املستوطنين املقاومين 

ود التي انبثقت من احلزب الديني القومي، املعروف بتوجهه التقليدي يف أوائل اليه
السبعينات لتصبح يف الثمانينات ربما أقوى لوبي يف إسرائيل، وخصوصاً أن نفوذها 

جتاوز كثيراً اخلمسين ألفاً أو الستين ألف مستوطن يف الضفة الغربية، املنتمين إىل 
 ١٩٧٤فمنذ تأسيس احلركة رسمياً سنة . يطةإحدة املستعمرات أو املنظمات احمل

كما . تغلغل برنامج عملها وأيديولوجيتها داخل أكثر من ستة أحزاب سياسية إسرائيلية
أن نفوذها واضح فيما ال يقل عن خمسة أحزاب فازت بنصف مقاعد الكنيست تقريباً 

ني القومي، الليكود، واحلزب الدي: وهي( ١٩٨٨نوفمبر / يف انتخابات تشرين الثاين
ويزيد املؤلف على ذلك أن هناك، حتى داخل حزب العمل، ). وحتيا، وتسومت، وموليدت

  .يتعاطفون مع أيديولوجية املستوطنين –ولو أنهم أقلية  –بعض األعضاء 
أو بطاركتها، " القديسين"ومع أن أغلبية أعضاء حركة غوش إيمونيم ورؤساءها 

، فإن مؤيديها هم ")األصولية اليهودية"عبير ومن هنا استعمال ت(هم من األرثوذكس 
ومن السخرية بمكان أن  .يف معظمهم من خارج هذا التقليد، وليسوا حتى متدينين

يف احلركة ) ٩٩ص " (بعض أهم األيديولوجيين األصوليين، واملنظرين والسياسيين"
                                                            

   سيصدر هذا الكتاب بالعربية قريباً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف بيروت. 
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ال أكثر "وبحسب املؤلف، فإن هؤالء يعدون . هم من العلمانيين املغالين يف القومية
ومن هذا املنطلق، فإن من ). ٩٩ – ٩٨ص " (يف املائة من الفاعلين يف احلركة ٢٠من 

غير الضروري أن يكون متبنّي نظريات احلركة يهودياً أصولياً باملعنى التقليدي 
  .للكلمة

ويرد الكاتب يف الفصلين األولين من الكتاب جذور األصولية اليهودية إىل أيام 
يف فلسطين خالل احلقبة الرومانية، وصوالً إىل صعود الصهيونية الطائفة اليهودية 

وينتقل بعدها إىل التحقيق يف معتقدات زعماء احلركة التقليديين، ويف . احلديثة
مقدمهم احلاخام أبراهام يتسحاق كوك، وولده احلاخام تسفي يهودا كوك، وهما 

قومية األرثوذكسية ، لل)الكاريزمية(املؤسسان ذوا مواصفات الشخصية الطاغية 
. وقد وضعا معاً القاعدة النظرية للحركة وإطارها األيديولوجي. اإلسرائيلية اليوم

وهما أيضاً وراء توسيع مفاهيم القومية اإلقليمية، إىل حد تمكين النشيطين العلمانيين 
  .والتقليديين يف احلركة من العمل داخلها جنباً إىل جنب

ب يف تطور أيديولوجية احلركة وتنظيمها منذ ويبحث الفصل الثالث من الكتا
حتى أوائل الثمانينات، ويبين كيف أعطى احتالل إسرائيل للضفة  ١٩٦٧حرب سنة 

أي حركة  –الغربية دفعاً قوياً للبروز السياسي ملا يسميه لوْستِك األصولية اليهودية 
فمنذ أن . رةغوش إيمونيم التي تمثل أقوى مظاهر هذه األصولية يف إسرائيل املعاص

، اللتين يعتبرهما اليهود اإلقليميون قلب "يهودا والسامرة"وضعت إسرائيل يدها على 
فقد أصبح . أرض إسرائيل، مل تعد مسألة توحيد أرض إسرائيل مسألة نظرية فحسب

، "شفاعة الله لشعبه"بضم هذه األرض التاريخية دليالً على " االنتصار األكبر"
  .لى األرض واحلفاظ عليهاووصيته له باالستيالء ع

ويناقش الفصل الرابع بإسهاب املعتقدات الرئيسية السبعة التي يؤكد املؤلف 
، "فوق العادة"ان الشعب اليهودي شعب ) ١: (أنها أساس الفكر اليهودي األصويل، وهي

ان ) ٢(كون الله اختاره لنشر كلمته بين الشعوب؛  –" اختياره"وفريد من حيث 
" معركة إسرائيل األزلية من أجل التغلب على قوى الشر"مثل مقاومة لـمعارضة العرب ت

لكن االنتصار على العرب، كممثلين لهؤالء الذين يقاومون كلمة الله، سيتم ). ٧٦ص (
) ٣(يف العصور القديمة؛ " اإلسماعيليين"أو " الكنعانيين"يف النهاية كما كان احلال مع 

فإسرائيل باجتذابها االعتداء . "كونها خمتارةان عزلة إسرائيل الدولية دليل على 
املقياس 'أال وهو دور  –واالضطهاد تواصل فحسب دور اليهودي يف تاريخ العامل 
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" مدى عداء غير اليهود وخداعهم"ان) ٤(؛ )٧٩ص " ('الذي يسجل حالة اخللقية للشعوب
ى من بدائل وال يبق. إلسرائيل واليهود ينفي أي إمكان لتحقيق سالم توافقي) ٨١ص (

يحل بمجيء املسيح ورسو حكم شعب " سالم حقيقي"إما سالم موقت وإما : سوى
إن قيام حكم اليهود على أرض ) ٥(إسرائيل املوحد من جديد على كامل األرض؛ 

إسرائيل مسألة أساسية جداً، فمن دونه لن تتحقق إرادة الله، وبالتايل فإن مفهوم 
غير معقولة فحسب، بل هو أيضاً تدنيس  ليس مسألة" األرض بالسالم"مبادلة 

ليس التاريخ احلديث بكل ظواهره، وقيام إسرائيل، وانتصاراتها يف ) ٦(للمقدسات؛ 
ست حروب، وحتى اجملزرة النازية، سوى جتل لعملية اخلالص التي  ستؤدي بدورها 

ن يف إن اليهود هم مساعدو الله اخملتارو) ٧(إىل عودة املسيح وحتقيق ذات إسرائيل؛ 
، وبالتايل فإن )٨٨ص " (العملية التي ستنتهي باخلالص الكامل وقيام مملكة املسيح"

  .إيمانهم وتفانيهم مسألتان حاسمتان
ويبيّن املؤلف يف الفصل اخلامس من كتابه أنه على الرغم من األيديولوجية 

اً، فإن القومية وطريقة اإليمان الذي يوجد بين األصوليين العلمانيين واملتدينين مع
وقد سبق أن أُشير إىل . هؤالء األصوليين ال يشكلون جمموعة متراصة متجانسة

واألهم من ذلك هو األيديولوجيات والتكتيكات . االختالفات بين العلمانيين واملتدينين
اخملتلفة يف غوش إيمونيم، فهناك من يؤيد استعمال اإلرهاب ضد العرب، وهناك من 

ت نظر متباينة بشأن خلقية احلرب  ولزومها، وبشأن يعارضه؛ كما أن هناك وجها
أما التطلعات اإلقليمية لدى أعضاء احلركة، فتتراوح . دور إسرائيل يف عملية اخلالص

بين وحدة إسرائيل ضمن حدود فلسطين أيام االنتداب البريطاين وبين حدود إسرائيل 
لبية دعاة االحتفاظ باألرض واجلدير بالذكر أن أغ. الكبرى املمتدة من النيل إىل الفرات

عارضت بشدة إعادة سيناء إىل مصر، وقد تظاهر كثيرون بقوة وعنف ضد التخلي عن 
  .١٩٧٩مستعمرة يميت عمالً ببنود معاهدة السالم سنة 

وبين " الناطقين باحلقيقة"أو " الطليعيين"وثمة خالفات تكتية تفصل بين 
م هو اجملازفة يف أمور هي إما فاألولون يصرون على أن دوره". سعاة اإلجماع"

مرفوضة من أغلبية اليهود اإلسرائيليين وإما أنها تعتبر حمفوفة باخملاطر، مثل 
أما . تهجير املسلمين من احلرم الشريف للشروع يف بناء الهيكل الثالث يف القدس

فهم، على الرغم من تشبثهم بقوميتهم، يعلقون أهمية أكبر على عملية " سعاة اإلجماع"
سب أوسع اجلماهير، ولذا فإنهم مستعدون للسعي ألهدافهم بالتدريج، مؤمنين بأن ك
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التحرك ضمن إطار اإلجماع الوطني، وبذل جهدهم  –لتحقيق هذه األهداف  –عليهم 
  .ليتأقلموا يف إطار تكتالت كتكتّل الليكود

نظرة ريب وشك، يختلف وبينما تنظر أغلبية األصوليين إىل العامل غير اليهودي 
وإذا أردنا أن نحدد خصائص مواقفهم ". األغيار"أعضاؤها حيال مسألة العالقات بـ

من العرب لوجدنا أن بعضهم يود اقتالع العرب كلهم تقريباً من أرض إسرائيل 
يف حين أن البعض . وطردهم كما فعل اإلسرائيليون القدامى عندما طردوا العماليق

الذين يعرفون حدودهم كأقلية ضمن الدولة " العرب الصاحلين"اآلخر مستعد لقبول 
إن أحداً منهم ال يسلم بمبدأ املساواة يف احلقوق لغير اليهود . اليهودية، فيقفون عندها

إن وجهات النظر اخملتلفة هذه تؤدي إىل مشاريع أو مقترحات متنوعة . داخل إسرائيل
ة احلرب ستستمر حتى يعاد بناء فمنهم من يعتقد أن حال. ذات صلة بفرص السالم

الهيكل وقدوم املسيح، بينما يتصور كثيرون حرب مائة عام إلحلاق هزيمة مطلقة 
ويتصور آخرون خططاً شتى لتقسيم الشرق األوسط إىل وحدات سياسية، . بالعرب

  .تسيطر إسرائيل على إحداها
يل ووقعها وال يخفي املؤلف تشاؤمه حيال نتائج احلالة األصولية داخل إسرائ

فنصف الشعب اإلسرائيلي مصاب حالياً بجرثومة . اإلسرائيلي –على الصراع العربي 
األيديولوجية األصولية، وإنْ كان ال يعتبر نفسه من األرثوذكس أو من املتدينين 

ويف مستقبل ليس ببعيد يمكن لهؤالء الذين ينتمون إىل اجلماعات األصولية . تماماً
أن يشعلوا حريقاً ] احلرم الشريف[ستيالء على جبل الهيكل النشيطة التي تسعى لال

لذا، يجب أن يحوز مسار التطورات داخل صفوف األصوليين . إقليمياً رئيسياً هائالً
ونفوذهم النامي، على أكثر من جمرد اهتمام عابر من قبل صانعي السياسة املهتمين 

من بعض األشكال الدون  فهذه الظاهرة أهم كثيراً. باالستقرار يف الشرق األوسط
الذي سيملك املسيح فيه على (كيشوتية أو الغريبة للمؤمنين بالعصر األلفي السعيد 

العقبة األكبر أمام املفاوضات اجلدية من أجل "فهي، كما يقول املؤلف، ). األرض
  ).٣ص " (اإلسرائيلي –تسوية سلمية شاملة للصراع العربي 

استخدمت استخداماً واسعاً مراجع عبرية ومما يزيد يف قيمة الدراسة أنها 
أساسية، ومنها كتابات الفاعلين األساسيين ضمن احلركة، ومنشوراتها، وخصوصاً 

  ".نيكوداه"دوريتها الشهرية 
 دون بيريتز
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