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  األيديولوجية للصهيونية  اجلذور: أرض اخلالص
  الدينية غوش إيمونيم، واحلركة السرية اليهودية

  )بالعبرية(دولة إسرائيل  يف وشبكة عالئقها بالعامل العلماين
  .١٩٨٩معهد دراسات احلاخام كوك، : القدس. بقلم يوحاي روديك

  
فهو يدرس . للحاخام يوحاي روديك أهمية خاصة" أرض اخلالص" لكتاب

لوقت الذي يشهد اجملتمع اإلسرائيلي صعوداً يف تاريخ احلركات الدينية اليهودية يف ا
  .شعبية هذه احلركات ونفوذها

، احلركة "غوش إيمونيم"نشأة حركة : ويتناول الكتاب مسألتين أساسيتين
يعالج املؤلف يف كتابه الذي . الدينية االستيطانية، وقضية احلركة السرية اليهودية

هودية عامة، ويتوقف بصورة يقع يف خمسة فصول موضوع احلركات الدينية الي
فيتحدث يف الفصل األول عن النواة . املتدينة –خاصة عند احلركات الصهيونية 

" غحالت"األوىل للصهيونيين املتدينين التي برزت يف اخلمسينات واتخذت إسماً لها 
وهذه النواة هي التي ستشكل، فيما بعد، اإلطار ]. النواة الرائدة لتعليم التوراة[

ويعرض الكاتب يف هذا السياق اخلالف . عي والنظري حلركة غوش إيمونيماالجتما
إىل معسكر حرادي  يل داخل املعسكر الديني، وانقسامهالذي أثاره قيام دولة إسرائ

صهيوين رأى يف الدولة بداية الطريق نحو اخلالص   -رفض الدولة، ومعسكر ديني 
  .وحتقيق النبوءة

، اخلالف الذي ظهر بين اجلمهور العلماين يف ويعرض املؤلف، يف الفصل الثاين
املرحلة األوىل منذ قيام الدولة : ويقسّمه إىل ثالث مراحل. الدولة واجلمهور املتدين

؛ وقد اشتد اخلالف خاللها بين العلمانيين واملتدينين الذين رأوا يف ١٩٥٦حتى سنة 
فانكفأ . ما الشبان منهالتيار العلماين خطراً حقيقياً على جمهورهم املتدين، وال سي

املتدينون على أنفسهم وشكلوا أطرهم اخلاصة واملستقلة يف خمتلف اجملاالت، بحيث 
أما املرحلة الثانية، ميؤرخ الكاتب لها من . داخل الدولة" غيتو"باتوا يشكلون نوعاً من 

، وامتازت ١٩٧٣ أكتوبر/ ، أي بعد حرب تشرين األول١٩٧٤حتى سنة " قادش"عملية 
ز األزمة داخل املعسكر العلماين األمر الذي انعكس إيجاباً على الصعيد الصهيوين ببرو

حتى أواسط " غوش إيمونيم"والفترة الثالثة، هي التي تبدأ مع قيام . الديني –
بظهور أساليب عمل جديدة، وخصوصاً إزاء احمليط "واتسمت هذه الفترة . الثمانينات

فقد انتقل نشاط احلركات الصهيونية ." السابقةالعلماين، ال مثيل لها يف الفترات 
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املتدينة من املسائل الدينية اخلاصة إىل مسائل أوسع تمس أمن الدولة والشعب 
اليهودي بأسره؛ من ذلك التظاهرات الشعبية ضد اتفاق فصل القوات يف اجلوالن، 

ملتدينة إىل ويف تلك الفترة، بدأ تسلل الصهيونية ا. والنشاط االستيطاين لغوش إيمونيم
  .داخل اجليش اإلسرائيلي بواسطة ضباط كبار فيه

منذ " التوراة اخمللصة"أما الفصالن الثالث والرابع من الكتاب فيتناوالن فكرة 
حتى غوش إيمونيم، ويشتمالن على املواقف ) ١٨٦٥(أيام احلاخام يتسحاق كوك 

مثابة املرشد وقد كان احلاخام كوك ب. النظرية والسياسية من خمتلف القضايا
الروحي حلركة غوش إيمونيم التي تبنت الكثير من آرائه وأفكاره، بدءاً من الدولة يف 

فقد اعتبر احلاخام كوك . إسرائيل إىل معارضة فكرة االنسحاب من أراض إسرائيلية
وكذلك كان موقف احلركة التي ". ضعفاً روحانياً"االنسحاب من أرض إسرائيل 

  .من ياميت عارضت بالقوة االنسحاب
يف الفصل اخلامس من الكتاب، يدرس املؤلف الصلة التي جتمع بين احلركة 

 –ثم ينتقل الكالم بعد ذلك إىل النشاط الصهيوين . الصهيونية والفكرة اخلالصية
ويرى الكاتب أن غوش إيمونيم جتسيد للتأويل . ١٩٨٤ – ١٩٧٤الديني خالل فترة 

  .تحدث عن نشأتها، عارضاً مواقفها وآراءهاوي. الديني –اجلديد للفكر الصهيوين 
كيف وصلت : وللكتاب ملحق يحاول املؤلف فيه اإلجابة عن سؤال يطرحه هو

ويؤرخ . الدينية إىل تأليف ما سمي احلركة السرية اليهودية –احلركات الصهيونية 
. ١٩٦٧لذلك بحادثة السيطرة على املسجد األقصى لدى احتالل القدس الشرقية سنة 

: رفع يومها العلم اإلسرائيلي على قبة الصخرة، وهتف اإلسرائيليون فرحين فقد
لكن . ؛ وهو الهتاف الذي حتول إىل شعار فيما بعد"املسجد األقصى وقع بين أيدينا"

فقد أمر . السيطرة اإلسرائيلية على املسجد األقصى مل تستمر أكثر من بضع ساعات
واإلشراف على املكان  بة، وأوكل أمر احملافظةوزير الدفاع آنذاك بإنزال العلم عن الق

وقد أثار هذا األمر حفيظة احلركات الدينية، الصهيونية منها . إىل الوقت اإلسالمي
واحلرادية، وهي التي كانت تطالب بإقامة أماكن للصالة يف املكان الذي يعتبر مقدسًا 

  .بالنسبة إىل الطائفة اليهودية
السيطرة العربية إىل بروز خالف حاد داخل أدى بقاء املسجد األقصى حتت 

فقد رفض عدد من أعضاء احلركة هذه السيطرة ألنهم وجدوها . حركة غوش إيمونيم
فانشقت عن غوش إيمونيم . خمالفة ومتعارضة مع مواقف احلركة األساسية وآرائها

ما لبث أن انضم إليها " جمموعة املسجد األقصى"جماعة أطلقت على نفسها 
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؛ واجملموعة التي قامت )نسبة إىل اخلليل" (جمموعة اخلليلين: "أُخريان جمموعتان
  .باالعتداءعلى رؤساء البلديات العربي يف الضفة الغربية

كان هدف أعضاء احلركة السرية اليهودية القيام باعتداءات ضد أهداف عربية 
التي يف  وإسالمية، واحلصول عبر ذلك على اعتراف احلكومة بهم وتأييدها ملطاليبهم

ولهذا الغرض قام هؤالء . طليعتها جعل املسجد األقصى حتت السيطرة اليهودية
بسلسلة اعتداءات، مثل جريمة القتل يف الكلية اإلسالمية يف اخلليل، ووضع عبوات 

  .ناسفة يف حافالت تقل عرباً، واالعتداء على رؤساء البلديات العرب يف الضفة الغربية
أنهم بأعمالهم هذه سيحظون باالعتراف الرسمي  ظن أعضاء احلركة السرية

بهم، تماماً كما حظيت غوش إيمونيم باعتراف احلكومة بمستعمراتها التي قامت 
  .بصورة غير شرعية يف البداية

ويف امللحق أيضاً سيرة ذاتية ألربعة أعضاء بارزين من احلركة السرية 
عتقلتهم السلطات اإلسرائيلية ، وهم من الذين ا"املسجد األقصى"ينتمون إىل جمموعة 

ف املؤلف، يف عمله هذا، امام العوامل  الشخصية واالجتماعية التي ويتوق. وحاكمتهم
  .كانت وراء حتول هؤالء األفراد من العمل السياسي إىل أعمال  العنف

. أخيراً، ينهي املؤلف حديثه عن احلركة السرية بتقويم لنشاطها وحكم عليه
هذا أنه من األعمال القليلة التي تتناول بالتحليل هذه الظاهرة وأهمية عمل الكاتب 

  .التي تثيير الكثير من اجلدل داخل اجملتمع اإلسرائيلي وفئاته السياسية
يرفق احلاخام روديك كتابه ببيليوغرافيا خمتارة شملت مصادر أساسية عن 

من النشرات  هذا، باإلضافة إىل أن الكاتب اعتمد يف كتابه على العديد. املوضوع
  .الداخلية للحركات الدينية

فقد . جدًال يف األوساط اجلامعية يف إسرائيل" أرض اخلالص"وقد أثار كتاب 
، أن كتاب احلاخام ٨/١٢/١٩٨٩، يف ملحقها بتاريخ "هآرتس"كشفت صحيفة 

جدعون أرن، سوسيولوجي . روديك مأخوذ عن بحث أعده أستاذ احلاخام روديك د
وذكرت الصحيفة أن هناك ". غوش إيمونيم"جلامعة العبرية، عن وأنثروبولوجي يف ا

مقاطع مأخوذة حرفياً عن بحث أرن، إىل جانب مقاطع أخرى مأخوذة هي أيضاً من 
إيالن عن  –بحث آخر للكاتب أشر كوهين، هو موضوع لشهادة دكتوراه يف جامعة بار 

ونظراً إىل أن . الدينيةواحلركة السرية اليهودية كما عرضتها الصحف " غوش إيمونيم"
احلاخام روديك مل يأت إىل ذكر املرجعين يف قائمة املصادر التي اعتمدها يف كتابه، 
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أكاديمية باملعنى " سرقة"إىل عملية " هآرتس"فقد حتولت املسألة كما وصفتها 
  .وحتولت القضية إىل القضاء، واجلدل بشأنها مل ينته بعد. احلقيقي للكلمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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