
 المنطلقات العقائدية لليمين اإلسرائيلي المتدين
 

 بروفيسور عبد الستار قاسم
sattarkassem@hotmail.com 

يحتفظ اليمين اإلسرائيلي المتدين بمواقف خاصة تجاه الحلول مع العرب، وتجاه األرض، وقد 
 جذورها إلى وقف تقليديا في مواجهة المبادرات السياسية، ودافع بحرارة عن مواقف عقائدية تمتد

وجد رؤساء وزراء الكيان الصهيوني أنفسهم في مواقف جدل . عهد السبي البابلي قبل الميالد
. صدامي مع هؤالء المتدينين مما أفسد عليهم تنفيذ سياسات ظنوا أنها تخدم كيانهمتتوتري و

في العشرين ازدادت مشاكل الحكومات الصهيونية المتعاقبة مع هذه الفئة المتنامية عدديا ووعيا 
 هي من. أدت إلى إجراء انتخابات مبكرةسنة األخيرة، مما سبب حالة عدم استقرار حكومي حادة 

 .هذا المقال تقديم إجابات سريعةهذه الفئات؟ بماذا تؤمن؟ ماذا تريد؟ أحاول في 
، ويتجذر في )النبي(هذه الفئات ذات بعد تاريخي يمتد إلى عهد القضاة قبل ظهور الملك داود 

كلمة حاخام تعني حكيم . األفكار الحاخامية التي ظهرت إبان السبي البابلي في بالد ما بين النهرين
برز من . وهي تشير إلى رجل الدين اليهودي الذي يؤمن بكتاب التوراة الذي بين أيدي اليهود اآلن

 وهم، حسب أغلب بين المسبيين في بالد ما بين النهرين حاخامات شغلوا أنفسهم بالديانة اليهودية،
يرى أغلب المؤرخين أن هذه . المؤرخين للفكر التوراتي، الذين كتبوا التوراة الموجودة بين أيديهم

التوراة ال عالقة مباشرة لها بالتوراة التي تلقاها سيدنا موسى، وهي ذات صبغة تاريخية من وجهة 
م تناقلها عن الرسل واألنبياء، قد يحمل الكتاب بعض األفكار األصيلة التي ت. نظر أسطورية ذاتية

 .لكن مادتها تبقى مستلة من الذاكرة التي تأثرت كثيرا بأبعاد تاريخية وأهواء ومشاعر ورغبات
، لكنها استطاعت أن تحافظ على تعرضت الحاخامية لضربات متعددة بخاصة في العهد الروماني
 وقد أخذت تلعب دورا بارزا أثناء .نفوذ واسع في األوساط اليهودية إبان ما يسمونه بالدياسبورا

عملية تبلور الوعي اليهودي بما يسمى بالمشكلة اليهودية في أوروبا إلى درجة أن رأيها قد أثر 
 وقد .كثيرا في مختلف التيارات الفكرية والسياسية التي ظهرت من أجل تحسين أوضاع اليهود

 .نوتيساعدها في ذلك سذاجة الناس الذين يأخذون الدين بمنهج كه
ظهر من بين الحاخامات من تمسك بفكرة العيش في األرض المقدسة لمن أراد أن يحيا حياة 
يهودية صحيحة مثل موسى بن ميمون ويهودا الكلعي، لكن تأثير الحاخامات كان واضحا على 

عارض أغلب . تياري االندماج والتحرر اللذين ظهرا في أوروبا في القرن التاسع عشر
.  التيارين ورأوا أن حل مشكلة اليهود ممكن فقط بالعودة إلى األرض المقدسةالحاخامات هذين

لكنه كان واضحا أن المعارضة كانت نظرية وتحريضية دون تقديم البديل العملي الجماعي 
انصبت جهود أغلب الحاخامات على تعطيل المشاريع واألفكار . للتيارات العلمانية وشبه الدينية

. داخل المجتمعات األوروبية، ولم ترتق إلى درجة القيام بمبادرات خاصةالتي تدعو إلى حلول 
 .لكن قلة منهم رأت أن واجبها على المستوى الشخصي يدعوها للهجرة إلى فلسطين

عارض أغلب حاخامات اليهود األوروبيون الهجرة المنظمة التي بادرت إليها جمعية أحباء 
 التردد لن يحل مشكلة اليهود، وأنه يجب القيام رأت الجمعية أن. 1882صهيون الروسية عام 

وافق رجال الدين على المبدأ، لكن منهم . بخطوات عملية والهجرة إلى فلسطين بهدف االستيطان
من رأى أن الهجرة مخالفة للتعاليم التي تقول بأن الرب سيقدم األرض المقدسة هدية لشعبه 

قوم العرب اليهود للخطر إذ من المحتمل أن ي المختار، ومنهم من قال بأن الهجرة تعرض حياة



لكنهم استمروا في تثقيف الناس في الكنس حول أهمية العودة إلى األرض . ضد المهاجرين وقتلهم
 .المقدسة وفي تذكيرهم بوعد الرب الذي ال مفر سيتم تنفيذه

ريا ال ارتاب الحاخامات من الحركة الصهيونية بخاصة أن مؤسسها هرتسل كان اندماجيا تحر
ولهذا تشككوا بالمؤتمر الصهيوني األول ولم يتعاونوا من . يعرف عن التوراة إال النزر اليسير

لكن عددا منهم قرر الدخول في الحركة الصهيونية وتشجيع اآلخرين على القيام . أجل إنجاحه
. القوةولهذا ظهرت حركات دينية داخل الحركة الصهيونية شكلت معا تيارا دينيا متواضع . بذلك

لم يكن التيار الديني قويا، وبقي ضعيفا حتى إبان الهجرة الصهيونية إلى فلسطين برعاية 
لم تكن مساهمة المتدينين واسعة في إقامة دولة الصهاينة، وبقيت أعمالهم هامشية . بريطانية

 .بالمقارنة مع أعمال العلمانيين العماليين بقيادة بن غوريون
 ية للكيان الصهيوني، وتركز في الغالب علىا هامشيا في الحياة السياسلعبت الحركات الدينية دور

على المستوى السياسي، بقيت . قضايا فقهية تخص الحالل والحرام في الحياة اليومية لليهود
يبدو أن هذه الحركات قد تأثرت . الحركات الدينية ضعيفة حتى الثمانينيات من القرن الماضي

كن بالجو الديني العالمي الذي أخذ يشهد نموا في المشاعر الدينية والوعي بالدور السياسي الذي يم
  وديغل هاتوراة مثل المفدال وشاسأخذت تنهض هذه الحركات . أن يلعبه الدين في حياة األمم

اآلن يبلغ عدد مقاعد المتدينين أو . وغيرها، وأخذت تتزايد أعداد مقاعدها في الكنيست اإلسرائيلية
لعقدين وقد شهدت إسرائيل على مدى ا. اليمينيين حوالي ربع عدد مقاعد الكنيست" المتطرفين"

السالفين حالة من عدم االستقرار الحكومي بسبب ما أحدثته هذه الحركات من إضعاف للحزبين 
 انتهى إلى عجز كل حزب عن تشكيل حكومة بدون تحالفات تشمل بعض هذه ، والذيالكبيرين
 .الحركات

أسقطت الحركات الدينية العديد من الحكومات، ورضاها عادة يحظى باهتمام رئيس وزراء 
ويبدو أن . ولهذا أرغمت حكومات على اتخاذ قرارات معينة كثمن لبقائها في الحكم. سرائيلإ

اآليديولوجيا أو العقيدة الدينية وليس العوامل السياسية هي التي تحكم في النهاية تصرفات هذه 
 :تشتمل هذه العقيدة على مبادئ أساسية منها. الحركات

. ة عبارة عن نبوءة توراتية وعد اهللا بها شعبه المختارالعودة إلى أرض إسرائيل المقدس: أوال
 .العودة عبارة عن تجسيد إلرادة الرب، وكل من ال يعود طوعا إنما يتمرد على هذه اإلرادة

أرض إسرائيل المقدسة تبقى غير معرفة، لكنها تقتصر اآلن من الناحية العلنية على أرض : ثانيا
 فلسطين التاريخية بالنسبة لهم تشمل أرضا تساوي خمسة هذا علما أن أرض. فلسطين االنتدابية

 .أضعاف مساحة فلسطين الحالية
التخلي عن أرض إسرائيل عبارة عن تمرد على اإلرادة اإللهية مما يتسبب في غضب : ثالثا
وإذا غضب الرب، حسب كتابهم المقدس، فإنه يسلط األوبئة واألمراض واألعداء على بني . الرب

ن هم أطاعوا األوامر وعزفوا يدي أعدائهم إن أذنبوا، وينصرهم إ يعذبهم على أالرب. إسرائيل
 .عن النواهي

يجب قتل . نهم نجسفي األرض المقدسة أل) غير اليهود(ال يجوز اإلبقاء على األميين : رابعا
األرض المقدسة للشعب المقدس، أي . ، أو طردهم أو استعبادهمهؤالء ألنهم ضالون مضلون

 . المختار الذي يعتبر الشعب الرباني الوحيدلشعب اهللا
 تفرغهم لعبادة .بارك إسرائيلالمتدينون هم سياج إسرائيل وهم حراس الرب، وببركتهم تُ: خامسا

 الدبابات والطائرات ال تساوي الشيء .الرب يجلب الرضا ومن ثم التوفيق والنصر واالزدهار
 .الكثير أمام التفرغ لطقوس وشعائر يحبها الرب
 :من الناحية العملية، هذه المبادئ تعني التالي



عبارة عن يهودي غير جيد وال يحق له أن يشارك في صناعة إلى فلسطين غير العائد : أوال
 .القرارات الخاصة بمستقبل شعب اهللا المختار

 .ال سالم وال تعايش مع من غضب اهللا عليهم، وقتلهم أو التخلص منهم واجب ديني: ثانيا
رض المقدسة جميعها بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة لبني إسرائيل ومن واجبهم األ: ثالثا

الخروج من الضفة والقطاع عبارة عن عمل يستدعي غضب الرب مما . الديني أن يستوطنوها
 .يعني الهزيمة أمام العرب والمسلمين

.  إرادة الربخطة شارون لالنسحاب من غزة وتفكيك المستوطنات عبارة عن حرب على: رابعا
هذه خطة سياسية تتناقض تماما مع . إنها خطة سيغضب لها الرب وستلحق الهزائم بإسرائيل

 .العقائد التي يجب أال تضمحل أمام التغيرات السياسية
على إسرائيل أن تسترد كل األرض المقدسة وذلك من خالل التطلع نحو استرجاع المزيد : خامسا

قل يتطلع المتدينون إلى ما يعرف لديهم بأرض الميعاد وهي على األ. من أراضي بني إسرائيل
إنها تشمل لبنان عدا طرابلس، وجنوب غرب سوريا . التي تضم أجزاء واسعة من أرض الشام

الصغرى بما في ذلك حماة ودمشق، وشمال األردن وفلسطين االنتدابية عدا الطرف الجنوبي من 
  .النقب، وشرق سيناء حتى طرابلس

صورة عامة، ترى هذه الحركات أنه من الضروري ترجمة األفكار الدينية والتعاليم ب: سادسا
حتى اآلن لم . والوصايا إلى مواقف عملية تتدخل مباشرة في ترتيب أوضاع الكيان الصهيوني

تتطور لديها فكرة القتال ضد الذين يرفضون مثل هذا التوجه، لكن نبرتها التحريضية تزداد يوما 
 تسبب تحريضها باغتيال رابين، ومن المحتمل أن يتسبب بمزيد من التوتر الداخلي لقد. بعد يوم

ال أظن أن المرحلة الحالية ستؤدي إلى . الذي قد يؤدي إلى اغتياالت أخرى أو إلى المشاجرات
 .حرب بين اليهود، لكن التوتر يتصاعد


