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 ربيعة قريدي. واللقب:اإلسم 

  ، ختصص: مقارنة األديانلبة دكتوراه،سنة ثانيةالوظيفة:طا

 Rabiaaguiridi28@gmail.com:الربيد اإللكرتوين

  .العنف والتكفريحمور املداخلة: 

  العنف والتطرف في فكر حركة"غوش امونيم":عنوان املداخلة 
  امللخص: 
،حيث 1967ودية خاصة بعد عامتأثر اتمع اإلسرائيلي بشكل عميق بالرموز واألفكار الّدينية اليه          

منت األصول الدينية اليهودية بشكل متزايد ولكن حتديدا داخل اإلطار القومي الّديين ما أنتج تأثريا مباشرا هلذه 
األصولية الّدينية على الّنظام  السياسي اإلسرائيلي يف تثبيت كيانه وإستقراره يف منطقة الشرق األوسط،وجند يف 

دية القومية: اليت لفتت إليها األنظار بُعيد تأسيسها مباشرة حركة "غوش امونيم" بإعتبارها طليعة احلركات اليهو 
  التعبري األوضح واألمشل للميول األصولية يف اتمع اإلسرائيلي اجتاه السياسة الدولية للكيان اإلسرائيلي.

ركة "غوش أمونيم" الفكر مدى تبني ح ماهذا ما يؤدي بنا إىل عرض اإلشكالية الكربى ملوضوعنا وهي: 
  والسياسة التطرفية في تعاملها مع القرارات السياسة لدولتها؟

  :وهذا التساؤل أثار جمموعة من األسئلة الفرعية منها

 ماهي حقيقة حركة"غوش امونيم"؟ - 

 ماذا عن أهم معتقداا واألسس اليت تقوم عليها؟. - ماهي ظروف نشأة هذه احلركة؟  - 

  من قرارات الدولة اإلسرائيلية يف مسألة الصراع العريب اإلسرائيلي؟ ماهو موقف هذه احلركة - 

  غوش امونيم. -التطرف -الكلمات املفتاحية: العنف

     Violence and extremism in the ideology of gush emunim sect: 

 The isrraelian society is deeply impressed by the religious icons and ideas specially after 
1967,where the jewish religious origins have grown increasingly but specifically  with in the 
national religious framework, which has directly affected in the isrealian political system which 
is influenced by this religious funtamentalism in its stability in the middle east.in the foreground 
of these national jewish movements which drew attention after its instition gush emunim which 
is social esraelian attitudes towards the international esraelain politics. 

Therefore, the topic saying to: what extent does this movement adopt extremist ideology in 
dealing with political decisions?  must be exposed and that problematic affected other off shoot 
questions : 
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- What is the reality of this sect? 

- What are the circumstances of the emergence of this movement? 
What about it important beliefs and the foundations upon which it is based? 

- What is the position of this sect in the decision of the Israel state?  

Key words:  violence- extremism- gush emunim. 

  حركة"غوش أمونيم".محة عامة عن لالمبحث األول:
  ة"غوش أمونيم"..التعريف بحرك1

شهدت السنوات القليلة يف الربع األخري من القرن املاضي ظهور نزعات أصولية أو شبيهة باألصولية، هذه     
اإلجتاهات تأيت من إجتاهني رئيسيني مها: التأثري املتزايد للحريدمي(املتدينون األرثوذكس) ويرتبط اجلانب اآلخر من 

اليت سنحاول من خالل هذه الورقة العلمية تقصي الظروف   1"غوش أمونيم"األصولية يف أذهان اجلمهور مع حركة
التارخيية اليت برزت فيها هذه احلركة وعن أهم هيئاا داخل الكيان اإلسرائيلي للكشف عن مدى تأثريها يف 

  اتمع والدولة اإلسرائيلية.
ية على األسس الصهيونية األكثر هي حركة سياسية مبنأو كتلة اإلميان:,גוש אמוניםحركة"غوش أمونيم"- 

  .2تطرفا وتعّد من أهم مجاعات الضغط الصهيوين اليت مارست ضغطا على السلطة اإلسرائيلية لتنفيذ مطالبها
  .3فهي حركة شعبية،وليست حزبا، مكرسة لبناء مستوطنات يهودية يف الضفة الغربية

  جذورها الوجودية: - أ
،أصبح"احلرس 1973ديسمرب  30يف  מלחמת יום כיפור عقب إنتخابات مابعد حرب يوم الغفران

الشاب" القومي للحزب الديين الوطين جمموعة ضغط داخل احلزب دف إىل إجبار احلزب الوطين إىل اإلنضمام 
إىل حزب جديد، وبعد تصريح احلكومة اإلسرائيلية احلق يف ضم مجيع املناطق،عندها رفضت قيادة احلزب قبول 

 1977" ووزير التعليم يف حكومة الّليكود منذ زيفولون هامرض "احلراس الشباب" بقيادة "هذا كسياسة،قرر بع

" تقدمي دعمهم لبدء حركة من خارج احلزب متكونة من أشخاص يناضلون من أجل احلق يهوذا بن مئيروزميله "
حلركة أّما عن تأسيسها ،هذا بالنسبة إىل املخاضات األوىل لتكون ا4يف اإلستقرار يف أي جزء من "أرض إسرائيل"

                                                 
1
 -charjes S. liebman:jewish fundamentalism and the israeli polity,(usa:university of 
Chicago press,1996)p01. 

  .87)ص1995(بريوت: الدار املتحدة للنشر،1نرمني غوامنة: إسرائيل األحزاب السياسية وتطلعاا،ط- 2
3 -Bar. Zecharya :zionist Authenticity: the debate over gush emunim ,( universita degli 
studi la sapienza: italy )p01. 
4 -David newman: the role of gush emunim and the yishuv kehillati in the west 
bank,thesis of doctor, department of geography, university of durham,1981,p60. 
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، عندما قام هؤالء الشباب والطالب املتدينون املزاولني دراستهم يف مدرسة 19741الرمسي فكان يعود إىل فرباير 
إّن هذه اإلتفاقية مثلت أول 3"مؤمترا يف "كفر إزيون"2احلاخام كوك اليت تدعى"مركز هاراف" أو "يشيفوت هاراف

، هنا قام "غوش أمونيم" بتجنيد أعضائه املخلصني من بني آخرين أمههم 4نيةإجتماع رمسي موعة الضغط الوط
"، لقد أشرنا إىل خصوصية املكان الذي أقيمت فيه أول إجتماعات هذه احلركة واألهم اآلن حنان بوراتالسيد: "

ران يف هو ذكر التوقيت الذي أقيم فيه هذا اإلجتماع بعد عّدة أشهر من حرب أكتوبر أو تسمى حبرب الغف
تركت اليهود يف حالة من اخللط والشك الذايت مع حماولة إعادة  1967اليت مقارنة حبرب الستة أيام  1973

عندما نفذت مسرية مدا يومان من  1976الروح الرائدة للكيان اليهودي،وكان نشاط احلركة ملحوظا منذ ربيع 
  .5القدس إىل أرحيا فازت احلركة بآالالف املناصرين حينها

وبقيادة احلاخام "كوك" متكنت احلركة من احلصول على دعم الشخصيات العاّمة العلمانية مثل الشاعرة: نعومي 
  .6شيمر والرئيس املتقاعد ورئيس الوزراء األسبق "أرييل شارون"

  والسؤال األهم اآلن: ماسبب حالة اخللط والشك الذايت اليت عاىن منها اليهود يف هذه الفرتة حتديدا؟
، ومع زيادة احلدود اإلقليمية للدولة 1967ظهور الصهيونية الّدينية املتطرفة له بداياته يف حرب الستة أيام يف إّن 

بعشرة أضعاف، ولكن خلقت التسوية على األرض تفكري جديدا ونظرة روحية حول مفهوم "أرض إسرائيل" وفرتة 

                                                 
1 - Sture Ahlberg: the problem of gush emunim, nordisk judaistik scandinavian jewish 
studies; vl02, n02, 1979,P27. 

2
  .475)ص1992( بريوت:مكتبة بيسان،1أرييل شارون: مذكرات أرييل شارون، تر: انطوان عبيد،ط - 

3
زا للصراع الطويل بني العرب واليهود مت شراء املنطقة من قبل مزارع ميال إىل اجلنوب من القدس رم 13هو كيبوتس  يقع على بعد حوايل  - 

أسس كيبوتس من قبل مهاجرين من  1943يهودي خالل فرتة الغنتداب الربيطاين وبعد ذلك تعرضت لعّدة هجمات من قبل العرب ويف 
ي كانت فيه دولة إسرائيل منتصرة مت اإلستيالء على يهود بولندا الذين جنحوا يف الفرار من الّنازيني، وبعد مخس سنوات يف نفس اليوم الذ

 Sture Ahlberg: the أنظر: 1967 الكيبوتس من قبل العرب بعد مذحبة دموية وأخذ "كفر إزيون" كقاعدة للجيش األردين حىت
problem of gush emunim, nordisk judaistik scandinavian jewish studies op cite ,p27. 
4
 - David newman: the role of gush emunim and the yishuv kehillati in the west bank,op 

cite,p60. 
5
 - Sture Ahlberg: the problem of gush emunim, nordisk judaistik scandinavian jewish 

studies op cite ,p27. 
6 -Motti inbari : messianic movements  and failed prophecies in israel , nova religio: the  
journal of alternative and emergent religions, vol13,issue 4,2010 

,p55. 
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حول فكرة مفادها: اإلحتفاظ باألراضي احملتلة يف  من خيبة األمل واليأس،فهؤالء الصهيونيون املتدينون جيتمعون
   1غزة والضفة الغربية ومرتفعات اجلوالن

مرحلة  كان  1967الّنصر املعجزو يف حرب  ينظر إىل "أرض إسرائيل" أّا تكشف عن سيناريو امليسيانية فإنّ 
مرسوم إهلي وال يتم تسليمها  أساسية من تلك العملية،تنتمي األراضي إىل الشعب اليهودي(دولة إسرائيل) مبوجب

  .إىل أيادي أجنبية
يف كثري من اإلسرائليني تصميما عاطفيا على ضرورة  1967فقلقد أثار اإلحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية يف 

ضم هذه األراضي بشكل دائم إىل الدولة،أعضاء املستقبل يف "غوش امونيم" الذين صاغوا أوال إيديولوجية 
ا ناشطني يف إقامة مستوطنات يهودية يف األراضي احملتلة مل يشعروا حباجة إىل التنظيم السياسي املستوطنة أصبحو 

بعد التنازالت اإلقليمية وتعزيز سيادة إسرائيل على األراضي احملتلة،فقلقد مت اإلعالن من قبل  1973بعد حرب 
الصهيونية احلديثة وتنامي املشروع احلاخام كوك أّن حقبة الفداء للشعب اليهودي قد بدأت بالفعل مع صعود 

  2الصهيوين يف فلسطني
وعليه فالسياسات احلكومية اإلسرائيلية يف حقبة مابعد احلرب الرئيسية هي العامل األساسي و املسبب يف      

  ظهورها ككيان نشط ومستقل.
ة بني شعب إسرائيل من يصف امليثاق التأسيسي ل"غوش امونيم" هدفه باملعىن التايل: إنشاء حركة إحياء كبري 

أجل حتقيق الرؤية الصهيونية مبعناها الكامل من خالل اإلعرتاف بأن أصل الرؤية هو يف تراث إسرائيل وجذور 
  .3اليهودية وأّن هدفها هو اخلالص الكامل لشعب إسرائيل والعامل بأسره

كّناها ب"الصهيونية   تضاربت اآلراء حول هذه الطائفة من خالل التسميات اليت أطلقت عليها فالبعض
، يف حني أطلق عليهم  آخرون 4اجلديدة"،بينما أقر آخرون أّا متثل" التزييف املثايل لألسس األخالقية إلسرائيل"

إسم "الراديكاليني املخفيني"، حيث تعّد احلركة املكون األكثر ديناميكية للتطرف ب إثين عشر إىل مخسة عشر 
غزّة،كمايعتربون أنفسهم أعضاءا نشطني، فاحلركة إحيائية ومتجانسة  جتمعها ألف مستوطن يف يهوذا والسامرة و 

إيديولوجية متماسكة وأصول إجتماعية وثقافية متبادلة ومصاحل وجودية مشرتكة كما أم يربطون كل جانب من 
  .5جوانب حيام اليومية تقريبا باألهداف الوطنية ويفهمون وجودها يف سياق إهلي حمض

                                                 
1- Iain macgillivray: the impact of gush emunim on the social and political fabric of 
isreali society, https://www.e-ir.info,  17: 44H,2019/06/13. 
2 - jamal kbader : counterning violence un the name og god in present day palestine/ 
isreal , world council of churches, copyright, vol68,n1,2016,p85. 
3
 - Bar. Zecharya :zionist Authenticity: the debate over gush emunim ,op cite,p01. 

4 - ibid,P02 . 
5 -Ehud sprinzak : the israeli radical right :history culture and politics ( boulder 
press,1993)p15. 
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عود"غوش أمونيم" من شأنه أن جيعل قضية اإلستيطان يف هذه املناطق يف طليعة اخلطاب العام لقد كان ص
والسياسي،مل جيلب"غوش امونيم" سياسة اإلستيطان إىل اتمع اإلسرائيلي فحسب بل شكلت أبعاذها 

سلطة حىت عام اإليديولوجية الفريدة أيضا األسس الصهيونية داخل الدولة اإلسرائيلية، منت احلركة يف ال
وقد حّلت املنظمات احلكومية وغريها من منظمات   1 1984،لكنها توقفت رمسيا عن العمل يف 1992

  2اإلستيطان حمل "غوش امونيم" كقوة رائدة يف أنشطة اإلستيطان يف الضفة الغربية
ي العربية احملتلة اليت حركة "غوش إمونيم" حركة شعبية وقومية تأسست عقب عملية تسوية األراض وعليه نستنتج أنّ 

  قامت ا الدولة اإلسرائيلية تطالب باإلستقرار يف أي مكان من أرض إسرائيل الكربى.
  . أهم املؤسسات املكونة لكيان حركة"غوش أمونيم":2

حتدثنا عن أهم الظروف التارخيية اليت صاحبت بروز هذه احلركة ومالبساا،واآلن ننتقل إىل التعرف على أهم     
  ؤسسات امللحقة ذا الكيان واملعزز لوجوده وبقائه على الساحة اإلسرائيلية.امل
 :عضويتها- أ

،وبالتايل كان من 3مل يصبح "غوش أمونيم" حركة سياسية وإجتماعية رمسية ذات قيادة مركزية أو هيكل تنظيمي 
أبدا كيف يقومون  ،ومل توزع بطاقات عضوية ومل يقرر زعماؤها4الصعب تقدير حجمها أو دعمها الفعلي

  .5بإستيعاب أعضاء جدد بل وتعمدوا عدم إختاذ موقف ذا الشأن
تعتمد احلركة على قاعدة ممثلة من الشباب املتدينني خرجيي مدرسة(مركز هاراب) الذين يسمون بذوي القبعات 

ري حاخامات ، اليت أنشأها احلاخام إبراهيم إسحاق كوك كب6املنسوجة إلرتدائهم ذلك الّنوع من القبعات
األشكينازمي يف فلسطني خالل فرتة اإلنتداب الربيطاين،فهو ميثل أحد أهم األشخاص يف تاريخ الصهيونية 

  .7) قيادة املعهد ومواصلة مسرية والده1981الدينية،وبعد وفاته توىل إبنه احلاخام تسفي يهودا كوك(مواليد

                                                 
1- Iain macgillivray: the impact of gush emunim on the social and political fabric of 
isreali society , po cite. 
2 -Eliezer don-yehiya : jewish messianism religious Zionism and israeli politics, middle 
eastern studies,taylor and francais, vol23,N2.1987,P215. 
3 - Iain macgillivray: the impact of gush emunim on the social and political fabric of 
isreali society , po cite. 
4 -encyclopedia judaica, second edition,vol08 (jerusalem : keter publishing house 
ltd,2007)p143. 

  32) ص1982(عمان:داراجلليل،1داين  روبنشتاين : غوش امونيم الوجه احلقيقي للصصيونية،تر: غازي سعدي،ط-5
  .58)ص1995للدراسات،(دب:د.داهوداشربينسك: العنف السياسي يف إسرائيل بني اإلحتجاج واإلرهاب،تر:دار العربية  - 6

7 -sture ahlberg : the problem of gush emunim ,op cite,p27. 
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انا يف ذات املدرسة أمثال: "حاييم دوركمان" "موشييه باإلضافة إىل احلاخام كوك اإلبن ضمت احلركة معلمني شب
ليفنغر" "أليعازر فيلدمان" "حينان فريد" وعالوة على الظاساتذة الكبار للمدرسة كاحلاخام األكرب "شولومو 

  .1غوريون" "موشيه تسيفي نرييا"
  قاعدا اجلماهريية- ب

التيارات السياسية واإلجتماعية اإلسرائيلية إىل  يرجع سبب جناح احلركة وإجتذاا آلآلف من املؤيدين يف مجيع
،واإلجتماع حول 2تفردها بالدعوة إىل نبذ اخلالفات اليهودية والتصدي ألي غنسحاب يهودي من األراضي احملتلة

هدف واحد (سواء علمانيني أو متدينني كلهم أبناء إسرائيل) هو الفكر اإلستيطاين التوسعي يف كامل أرض 
  .3فلسطني
لك فإّن  قدرا على التغلغل ليس فقط يف املؤسسات اإلجتماعية ولكن أيضا إنشاء شبكة يف املؤسسات ومع ذ

الرمسية يف القطاع العام اإلسرائيلي تدل على فعالية احلركة ومع ذلك فإن جناح احلركة ال يكمن فقط يف قدرة 
يف اجلسم السياسي وأثرت على السياسة املنظمات على التسلل إىل الّنظام السياسي ولكن كيف تغلغلت احلركة 

  .4اإلسرائيلية املعاصرة
من اليهود يف إسرائيل، وحىت أّن  %7- 6حسب اإلحصاءات فإّن عدد أعضاء ومناصري هذه احلركة حوايل

الكاتب اليهودي"دان عامر" أكد أّن هذا العدد يشكل املخزون البشري للفاشية اليهودية اجلديدة اليت يقف على 
  5هر احلاخامات املعروفني بالتعصب ضد العرب كاحلاخام"كوك" وتلميذه "ليفنغر"رأسها أش

ويف رأي "ديفيد نيومان" وهو أستاذ يف جامعة تل أبيب أّن احلكة قد لعبت دورا مؤثرا جدا يف احلياة العامة 
اء يف إرائيل" وأصبح اإلسرائيلية:"لقد كان غوش امونيم مسؤوال عن التغيريات الرئيسيةاليف كل من اتمع والقض

 6فاعال قويا على الساحة السياسية" 
  :اهليئات امللحقة ا- ج

لقد ضمت حركة "غوش امونيم" عددا من الّلجان،أمهها الّلجنة اإلستيطانية  برئاسة"حنان بورات" والّلجنة 
نة اإلعالمية برئاسة"يهوذا السياسية برئاسة احلاخام "موشيه ليفنغر" والّلجنة املالية برئاسة "يعقوب ليفني" واللج

                                                 
  .33روبنشتاين، املرجع السابق ،ص داين - 1
2
  .88،99غوامنة: املرجع السابق،صنرمني  - 

 ،جملس كلية اآلداب،جامعة األزهر  : اإلستيطان يف فكر األحزاب الدينية الصهيونية يف إسرائيل،رسالة ماجستري،إمساعيل الرفايت  - 3
  .54ص،2013غزة،

4- Iain macgillivray: the impact of gush emunim on the social and political fabric of 
isreali society , po cite. 

  .52صاملرجع السابق، لرفايت،مساعيل ا ا - 5
6 - Eliezer don-yehiya : jewish messianism religious Zionism and israeli politics,op 
cite,P215. 
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وإصدارها اإلجنليزي من  Nekudahكما يتم  شرح إيديولوجيتها  يف جملة شهرية   1حزين" وجلنة الطاقة البشرية
  .countre point2حني آلخر 

كما يعرتف "غوش امونيم"بأّن سلطته الوحيدة هي التفسري اإلنتقائي للقانون الديين اليهودي هدفهم هو:"إنشاء 
يهودية هالخية" ثيوقراطية،حيث القانون الوحيد هو الدين ومجيع احلقوق تتضاءل يف املصطلحات الدينية دولة 
  .3القدمية

تسلل "غوش امونيم" للمؤسسة السياسية يف شكل منظمات إستيطانية وأحزاب سياسية لعضوية مؤسسات 
ايل سكان "إسرائيل الكربى" على من إمج %0،5سياسية وتعليمية ميينية مل ميثل سكان املستوطنني أكثر من 

الرغم من أا كانت لديها القدرة  على التسلل إىل القطاع العام ذه السهولة إن تأثري مؤيدي ونشطاء هذه 
احلركة ال يتخلل السياسة اإلسرائيلية العليا فحسب بل ميكن العثور عليه أيضا على مستوى التمثيل احمللي يف 

ة اليت متثل سكان املستوطنني يف األراضي احملتلة وجد العديد من نشطاء"غوش امونيم" اإلدارات احمللية والبلدي
وظائف يف هذه املراكز البريوقراطية واإلدارية وسيشمل ذلك التوظيف كموظفني منتخبني ورؤساء بلديات وموظفني 

  إداريني رفيعي املستوى يف اهليئات العامة.
امة خمصصة هلا روابط مع "غوش امونيم"،خيدم الس مجيع هذه هو مثال على هيئة ع yeshaإّن جملس  - 

البلديات وسلطات احلكم يف األراضي احملتلة،فهي مزيج من مجيع رؤساء البلديات احملليني يف هذه اهليئات وهدفها 
حاخام هو هيئة عامة  yesha هو تعزيز خماوف التسوية والضغط على احلكومة وأعضاء الكنيست،فمنتدى

متثل اإلحتياجات الّدينية والروحية تمع املستوطنني يف حتديد شكل املعارضة والنشاط السياسي مشروع خمصصة 
يف مواجهة قرارات احلكومة الرامية إىل اإلنسحاب اإلقليمي وعمليات إخالء املستوطنات،ينتمي غالبية أعضاء  

خرتاق هذه اهليئات تتيح هلم الفرصة كلتا املنظمتني إىل "غوش امونيم" فقدرة ناشطي هذه األخرية على إ
لإلستفادة من موارد القطاع العام وأموال دافعي الضرائب لتعزيز التوسع اإلستيطاين إىل جانب طموحام 

  اإليديولوجية والسياسية.
فنجاح حركة املستوطنني من خالل متثيلها يف الكنيست على الرغم من تناسبها تدل على فعالية عملية التعبئة 

كان   2006-2002تسلل السياسيني اليت قام ا "غوش امونيم" على سبيل املثال: يف حكومة"شارون" من وال
عشرة من أعضاء الكنيست يقيمون يف مستوطنات الضفة الغربية وغزة الذين مثلوا مصاحل املستوطنني وإرتبطوا 

غوش امونيم" إىل مناصب عليا يف ب"غوش امونيم" عالوة على تسللها إىل السياسة العليا متت ترقية نشطاء "
  اخلدمة العامة مما أتاح هلم إمكانية الوصول على نطاق واسع إىل البّنية التحتية واملرافق التعليمية.

                                                 
1
  .32داين روبنشتاين،املرجع السابق،ص- 

2 -encyclopedia judaica,op cite,p144. 
3- jamal kbader : counterning violence un the name of god in present day palestine/ 
isreal , op cite,p86. 
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إىل أّن اهليئات اإلدارية للدولة اإلسرائيلية قامت بتحويل  2005مارس 08كما خلص تقرير ساسون الّناشر يف 
طنات ومواقع إستيطانية غري قانونية يف الضفة الغربية يف يهوذا والسامرة كما ماليني الشيكات تكتما لبناء مستو 

أوضح التقرير استطاعت جمموعة الضغط "غوش امونيم" الوصول املباشر إىل الشخصيات السياسية(مبا فيهم رئيس 
ة داخل إسرائيل الوزراء) وعززت القضايا املتعلقة باملستوطنني يف أروقة الكنيست حيث مل تشهد حركة إجتماعي

مثل هذه القوة الغري مسبوقة وخالل فرتة حكم احلكومات العلمانية اليمينية ربطت احلركة نفسها باحلزب احلاكم 
ممّا ساعد على إضفاء الشرعية على املستوطنات القائمة بالفعل وقدم مكافئة مالية ملزيد  ،1وخاصة حزب الّليكود

مع مرور الوقت"طريقة مزدوجة للسلوك السياسي كوسيلة لتحقيق  من التطورات اإلستيطانية، تبنت احلركة
  2أهدافها"

من تكلفة  %10وقد قدر خبري إقتصادي إسرائيلي أن "غوش امونيم" قادر على تأسيس جمتمع بتكلفة أقل من 
  3التسوية احلكومية بسبب قيمها،فاملال والروح الرائدة حتالن حمل القانون والعدالة

ة أسلوب اإلحتجاج خارج الربملان كوسيلة لتعزيز قضيتها عندما تتعارض أهدافها بينما تظهر كما إستخدمت احلرك
  .4يف نفس الوقت عملية خيار مشرتك يف اال السياسي واملؤسسي

باإلضافة إىل أّن إعرتاف احلكومة اإلسرائيلية ذه احلركة مكنها من أّن تصبح املستفيدة من املساعدات والصناديق 
ية إىل جانب إضفاء الشرعية على مستوطنات غوش، كما تضمنه(امانه) أكثر من مخسني مستوطنة تقع احلكوم

  .مجيعها يف الضفة الغربية
إن املستوطنني أنفسهم شكلوا جذور سلطة احلركة جنح آل "غوش" أيضا يف احلصول على لدعم من جمموعة 

على الرغم من أن "غوش امونيم" مل يتحول إىل متنوعة من أعضاء الكنيست يف أحزاب ميني الوسط السياسية 
حزب سياسي على هذا الّنحو،إال أّن العديد من أعضائه والناشطني أصبحوا شخصيات قيادية يف أحزاب 

وحركة ماتزاد(اإلنفصالية عن احلزب الوطين الديين)  1981أخرى،فاعضاء الكنيست يف حزب حتية من 
من بني الشخصيات مؤسس احلركة "حنان بورات" واحلاخام من نشطاء هذه احلركة، و   1984،1986بني

"حاييم دروكمان" شخصية بارزة يف حركة "بين عكيفا الوطنية للشباب"، كما أن صبح النشطاء اآلخرون مسؤويل 
االس اإلفليمية اليت أنشأت لتقدمي خدمات البلدية للمستوطنات اجلديدة حصلت هذه االس اإلقليمية على 

ا من خالل منح وزارة الداخلية وكذلك عن طريق الضرائب احمللية وهكذا أصبح املسؤولون حبكم الواقع من ميزانيته

                                                 
1
 - Iain macgillivray: the impact of gush emunim on the social and political fabric of 

isreali society , po cite. 
2
 - ibid. 

3 - Sture Ahlberg: the problem of gush emunim, nordisk judaistik scandinavian jewish 
studies op cite ,p28. 
4 - Iain macgillivray, , po cite. 
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العاملني يف اخلدمة العامة يف وضع يتيح هلم الّنهوض بأهدافهم السياسية من خالل السيطرة على أموال البلدية 
ذا والسامرة وغزة وشركة شيفا للتمويل وختصيصها وكانت هناك منظمات أخرى مثل: جملس املستوطنات يف يهو 

 .1اليت مت تأسيسها لتعزيز النشاط اإلستيطاين اليهويد يف الضفة الغربية حتت إدارة "غوش امونيم"
وعليه خنلص إىل أّن األصول الّدينية والّنظرة السياسية لليمني املتطرف جعلت من حركة "غوش اميونيم" قوة رائدة 

 واإلجتماعي اإلسرائيلي  السياسي ومؤثرة يف القرار
  العقائد المؤسسة لفكر الحركة.المبحث الثاني:

وشروحها باإلضافة إىل كتب احلاخامات الكبار املصادر األساسية للفكر الّديين لدى "غوش متثل التوراة -
ر من  أهم الروافد اليت يستقوم منها فكرهم أكث موسى بن نحمان""و "موسى بن ميمونإمونيم"، ومتثل كتابات:"

" القاعدة للعقيدة الدينية لدى أبراهام كوككتب قدماء اليهود،وعند الكالم عن كتب احملدثني فيشكل احلاخام "
  ،وسنحاول التطرق ألهم املعتقدات املؤسسة لفكر هذه احلركة.2"غوش إميونيم"

الذي بدأ كتاباته يف تتبع أصول إيديولوجية "غوش إمونيم" يف تعاليم احلاخام"أبراهام يتسحاق هاكوهني كوك" 
السنوات األوىل من القرن العشرين وأصبح يعرف كواحد من أعظم املفكرين اليهود والقادة الروحيني يف العصر 
احلديث،إذ أّن أبرز قادة "غوش إمونيم" يكشفون عن مدى التأثري العميق ألفكاره على معتقدام،لكن اإلهلام 

نه وخليفته كرئيس ملركز(هاراب)،فهذا األخري يؤكد أّن تعاليمه كانت يف املباشر والرئيسي كان تعاليم وشخصية إب
األساس تعليقا وتفصيال حول أفكار والده،إذ نقل املفاهيم الّنظرية لألب وترمجها عرب تطبيقها على مستوى 

مقارنة بتعاليم  املواقف العملية بطريقة جذرية،غري أّن البعد السياسي املنطقي حيظى برتكيز أكرب يف تعاليم اإلبن
  .3األب املركز على القضايا الّالهوتية ذات الكبيعة الّنظرية على الرغم من كوا هلا آثار عملية

  .عقيدة اخلالص:1
عقيدة اخلالص حمورا مركزيا لدى أعضاء هذه احلركة إذ ترتبط مبنظومة كاملة ذات أفكار متناسقة، إذ  تشكل

 حنو هذا اخلالص املنتظر، وتتميز هذه العقيدة عندهم بفكرة املوطئات اليت يؤكدون أّن التاريخ البشري برمته يسري
إبتكرها احلاخام "أبراهام كوك" ووضع ملساا األخرية إبنه، إذ جعلت هذه الفكرة من اخلالص عملية تارخيية 

ص هذه تدرجيية تتحقق على مراحل وترتبط بشكل أساسي بالواقع الروحي والسياسي للشعب اليهودي وتتلخ
  4الفكرة بعبارة احلاخام "تسفي كوك" اليت تعين "شيئا فشئيا"، فاخلالص لن يتحقق دفعة واحدة إمنا على مراحل

                                                 
1 -encyclopedia judaica, second edition,vol08 (jerusalem : keter publishing house 
ltd,2007)p143. 

2
وأ	"ھ� -' ا��6�/0. وا�6"�5ت ا�*()�.  آ��3 2+�"ب: ا�0/��$�. -' ا�,+" ا�*()' ا��&�دي- 

  .437)،ص2019أ�,� �?�	�<=، :(!/);�).1،طا���90"ة
3
 - Eliezer don-yehiya : jewish messianism religious Zionism and israeli politics,op cite 

p225,226 . 
4
  .134)،ص1991(بريوت:مؤسسة الدراسات الفلسطينية،1أيان لوتسيك: األصولية اليهودية يف إسرائيل، تر:حسين زينة،ط - 
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  املستويات الثالث للخالص يف فكر احلاخام" تسيفي":- 
مرحلة عودة الشتات من الشعب ، وتبدأ بتوبة اخلوف اليت نتجت عن اإلضطهاد الذي القاه الشعب يف - ) 1

  يف حني يقوم اليهود العلمانيون يف هذه املرحلة بدور كبري وهي يف طريقها إىل اإلكتمال.الشتات 
، وحجر األساس هلذه املرحلة 1967إعاد البناء: وقد بدأت عقب السيطرة على املناطق العربية بعد حرب - ) 2

  هو اإلستيطان املكثف يف هذه املناطق التوراتية.
ل إرتفاع القوة الروحية إثر التفاعل بأرض إسرائيل والتقيد التام باداء توبة احلب اليت تتحقق من خال - )3

  .1الفرائض، عندا بالتأكيد يقرتب اخلالص املسياين بسرعة مالئمة مع قوة ذلك التفاعل
  . عقيدة األرض املقدسة:2

يثاق، حيث تويل متزج "غوش إمونيم" بني املقدسات اليهودية الثالث: اإلله واألرض والشعب من خالل عقيدة امل
األرض املرتبة األوىل، ولقد عرب احلاخام "كوك" يف العديد من كتاباته عن متازج هذه املعتقدات قائال: "إن أرض 
إسرائيل ليست منفصلة عن روح الشعب اليهودي....والعقل البشري يف أمسى مراتبه ال يستطيع إدراك قدسية 

  .2إسرائيل"
الضوء على الدور البارز الذي تلعبه"اريتس يسرائيل"، فاحلركة تطالب بأرض  وعليه فإّن "غوش إمونيم" تسلط  

إسرائيل بناءا على الوعود املسطورة يف العهد القدمي، هذا ضمنيا فيما يسميه "إيان لوستيك" شعار "غوش" "أرض 
ألرض، ذه إسرئايل لشعب إسرائيل" وإنتخاب الشعب اليهودي والعهد بني اإلله والشعب برتكيزه عل هذه ا

الطريقة فإن تفسري "غوش" للوالية اإلهلية لألرض خيلق وضعا ال ميكن فيه لدولة إسرائيل أّن تتنازل عن سلطتها 
  .3على أرض إسرائيل

فالقداسة مسة مميزة ألرض إسرائيل وحىت الدولة اليهودية قبل فرتة طويلة من إنشاء دولة إسرائيل،حيث وصفها 
إلنسان وجتسيد ألفكاره الّنبيلة، فطبيعة األرض املقدسة تلزم اليهود بتسوية األرض "كوك" أا:"أعظم سعادة ل

بأكملها والّدفاع عن السيادة اليهودية عليها فتنفيذ هذه الوصية يعترب جزءا مهما من عملية اخلالص،وينظر إىل 
ته بكل الوسائل املتاحة دون أي حل وسط إقليمي على أنّه إنقطاع خطري يف عملية املسيانية ومن مث ينبغي مقاوم

  4إعتبار للمواقف وردود فعل الدول االخرى، ما يفسر نظرم حول أّن اليهود "أمة منفصلة" عن دول العامل

                                                 
  .43بق،صساأيان لوتسيك، املصدر ال - 1

2
  .439آسيا شكريب، املرجع السابق،ص - 

3
 - jonathan paul leidheiser :religious land ideologies and violence :gush emunim and 

hamas, masters of art,department of religion,Winston-salem,north Carolina,2009,p08 

4 -Eliezer Don-yehiya , jewish messianism religious zionism and isreal politics,op 
cite,p226. 
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وعليه نستنتج أّن حركة "غوش إمونيم" ذات نزعة ميسيانية يف تأكيدها على قداسة الشعب اليهودية وجتمعه يف 
  ل عملية اخلالص .أرض إسرائيل الكربى غنتظارا إلكتما
  ي سياسة "غوش إمونيم"المبحث الثالث:التطرف والعنف ف

تعمل اإليديولوجيات املؤكدة على الواليات اإلهلية على دفع وإثبات اإلجراءات املتخذة من أجل اإلحتفاظ أو   
األعمال الغري إستعادة السيطرة على األرض،بالنسبة إىل "غوش امونيم" إّن التفويض اإلهلي يضفي الشرعية على 

  .1قانونية ،فاحلركة تتصرف كصوت للشعب اليهودي يف تقدمي مطالبته اإليديولوجية مبلكية األرض
  فهذا الصراع بني السكان األصليني الفلسطينيني وأعضاء احلركة إختذت شكال سنتعرف عليه عرب هذه الصفحات.

  .موقف حركة "غوش امونيم" من الفلسطينيين:1
مل يكن يويل تالميذ مدرسة( مركاز هاراب) للعنف ضد العرب أمهية كبرية على  1967ب يونيو قبل أّن تندلع حر 

، بدأ هؤالء الصهاينة العلمانيون يشهرون 1973إعتبار تقبلهم كأقلية مساملة وخاضعة هلم،ولكن بعد حرب 
،  إذن 2راضي احملتلةعدائهم للعرب الفلسطينيني على إعتبار ام يشكلون خطرا على مشروعهم التوسعي يف األ

  سبب وجودهم احملتوم أزمة لدى أعضاء احلركة اليت إنتهجت العنف سبيال حلل هذه األزمة من جذورها.
يقول رئيس أركان إسرائيل األسبق"رافائيل إيتان"، وهو ممثل منوذجي للحركة إنه مستعد للقيام بكل كا هو ضروري 

ربية من أجل تعزيز قبضة اليهود على األرض فيجب اّن يتم ذلك لألمن فإذا كانت هناكحاجة إىل إزالة قرية ع
وفقا إليتيان:"بسرعة وبدون ضجيج"،ولقد أضيف مفهوم أكثر غثارة للجدل إىل شعارات اليمني املتطرف الربملاين 

هم يف هو مفهوم الّنقل ، وهو غختصار إلزالة الفلسطينيني من األراضي احملتلة وإعادة توطين 1987اإلسرائيلي يف 
البلدان العربية ااورة،ومت تقدمي هذا املفمهوم الول مرة من قبل اجلنرال املتقاعد"رحبعام زئيفي" إذ جيادجل قائال: 

مليون فلسطيين معادي هلم،جيب نقل  1،5أنّه نظرا ألّن الضفة الغربية وقطاع غزة ضروريان ألمن إسرائيل وألن 
  .3السكان احملليني

ملنفذة بعد إعالن الدولة اإلسرائيلية قرار إخالء األراضي العربية احملتلة،أنه مت جتهيز أعضاء كانت أوىل اخلطوات ا
من احلركة الذين كانوا قد شكلوا بالفعل حركة مشتقة الحقا بإسم :"حتت األرض اليهودية" بإيديولوجية غري قادرة 

  إحتضام للعنف املتزايد.على توليف الواقع السياسي لوضعهم،حيث إعتزموا أخذ األمور بيدهم و 
كما قام احلاخام"مئري كاهان" خالل هذه الفرتة بتأسيس حزب"كاخ"(هكذا) السياسي الذي إستخدم خطابه 
املعادي للعرب عناصر إيديولوجية "أرض إسرائيل" لفرض إزالة مجيع العرب كوسيلة لتطهري "أرض إسرائيل"  فهذه 

تمادها على التكتيكات العنيفة ورد الفعل يف اية املطاف من طرف اموعة حالة مثرية لإلهتمام من حيث إع

                                                 
1 -jonathan paul leidheiser :religious land ideologies and violence :gush emunim and 
hamas, op cite,p01. 

  .64اهودا شربنيسك:املرجع السابق،ص - 2
3 -Ehud sprinzak : the israeli radical right, op cite,p19 . 
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، فاموعة كانت مسؤولة عن رد فعل أهلي مباشر  على 1984احلكومة إلعتقال عدد من أعضاء اموعة يف 
مقتل ستة طالب  من (يشيفا)،  فهذه اموعة نظمت سلسلة من أعمال العنف  بقصد تثبيط اهلجمات العربية 

املستقبل على اإلسرائليني، كان اإلنقالب املخطط له بعناية هو التدمري الكارثي للمسجد األقى وقبة الصخرة يف 
حتديا باإلضافة إىل األماكن املقدسة اإلسالمية املوجودة يف موقع احلرم القدسي الشريف ،وعليه صار هذا العنف 

قتلهم،كما إستمرت أعمال العنف اليت ميارسها  متطورا حيث حاولت إصابة  وتشويه األهداف دون قتلهم ألجل
  .1املستوطنون يف الرد على اإلنتفاضة الفلسطينية األوىل

كما جتسد مذحبة "باروخ جولدشتاين" جتذير خطاب "غوش اميومنيم" وإظهار تأثري األصولية اليهودية والتطرف يف 
فرباير  25ة اخلليل أثناء آداء صالة الفجر يف اتمع اليهودي،دخل هذا الشخص إىل املسجد اإلبراهيمي يف مدين

، ما أسفر عن مقتل تسعة وعشرين من املصلني وجرح أكثر من مئة ومخسني آخرين، يف املقابل أشاد 1994
القادة الروحيون للحركة عالنية بالعمل الغجرامي مشريين عإىل "جولدشتاين" أنه :"قديس قام يتنفيذ إرادة الرب"، 

ه هو أحد أعراض عملية التطرف وثقافة العنف اليت حدثت بسبب تبين إيديولوجية احلركة فاألكيد أن تصرف
  2املسيانية  واألصولية

بالكاد مت منع مؤامرة لتفجري مخس حافالت مليئة بالركاب العرب،ويف األسبوع التايل مت  1984أفريل 27عشية 
بية  معادية للعرب شرعمامنا مت الكشف عن أّن إعتقال سبعة وعشرين رجال يشتبه يف قيامهم بتكوين شبكة إرها

، 1980املشتبه م كانوا مسؤولني عن حماولة إلغتيال رؤساء البلديات العرب يف ثالث مدن بالضفة الغربية يف 
الذي أودى جبياة ثالث طالب وجرح ثالث  1983باإلضافة إىل هجوم قاتل على الكّلية اإلسالمية باخلليل 

  .3وثالثون آخرون
، ومليئة بدعاوي زعيم احلركة "موشيه 4انت جملة (نكوداه) متلئ صفحاا  بالتحريض العنصري ضد الفلسطينينيوك

ليفينغر" املؤيد للعنف والقتل ضد العرب فحسب زعمه هذا مايؤدي إىل بقاء الكيان الصهويين، كما يطلق عل 
  .5القضية الفلسطينية ب: املشكلة الدميغرافية

ان متأصال يف شعارام مثل :" ال حقوق للعرب يف أرض إسرائيل" وتصريح "دورليئور" بأّن فالعنف ضد العرب ك
  .1احلل الوحيد للعرب هو املوت

                                                 
1 - jonathan paul leidheiser :religious land ideologies and violence :gush emunim and 
hamas, op cite,P14-38. 
2 - Iain macgillivray, the impact of gush emunim on the social and political fabric of 
isreali society , po cite. 
3
 - Ehud sprinzak : the israeli radical right :history culture and politics , op cite,p01. 

  .53، املرجع السابق،صإمساعيل الرفايت - 4
  .47داين روبنشتاين، املرجع السابق،ص - 5
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بناءا على ماسبق ذكره نلمس العنصر العدائي القاتل حنو العرب الفلسطينيني يف كتابات الرجل األول يف هذه 
هج أتباعه سبيل التطبيق العملي آلرائه الراديكالية عرب الطرد الطائفة اليت سطرها نظريا يف مؤلفاته، بينما إنت

  واهلجمات اإلرهابية والقتل لسكان املنطقة األصليني.
  .عالقة حركة"غوش امونيم" بالسلطة اإلسرائيلية:  2

ه حقق" غوش امونيم" أكرب قدر من النجاح والتأثري داخل اتمع اإلسرائيلي كرئيس للصهيونية اجلديدة  وتروجي
لرسالة الوعد اإلهلي ب"أرض إسرائيل" للشعب اليهودي وإستحالة  إعطاء ولو ميل من هذه األراضي لأليادي 
األجنبية،هذا ماجيرنا إىل التساؤل حول حقيقة العالقة اليت تربط هذه احلركة القومية ذات األصول املتطرفة مع 

  الكيان السياسي للدولة اإلسرائيلية.
تعلقة بعالقة "غوش امونيم" بالدولة  هو:قضية الدميقراطية  واملعتقدات الّدينية ألعضاء كانت أحد العوامل امل

احلركة فإيديولوجية هذه األخرية تنص على أّن لقوانني التوراة األسبقية على قوانني الدولة هذا يعين أّن القرارات 
  ة.املتعارف عليها اليت إختذها احلاخامات تتمتع بسلطة أكرب داخل احلرك

فإيديولوجية احلركة  تقوض قواعد الّنظام الدميقراطي وأّدت إىل فهم أنّه ميكن كسر قانون الدولة إذا كان هذا خيدم 
  أهداف"أعلى أو إهلية".

وعليه صارت ثقافة العنف من املخاضات السياسية واإلجتماعية اليت طبعتها احلركة يف اتمع اإلسرائيلي فرغم أن 
نت تتسم بالطابع السلّمي، إّال اّن معارضة قيام الدولة الفلسطينية والطرد اإلقليمي قد برزت إحتجاجات احلركة كا

  يف صعود التطرف اليهودي العنيف داخل إسرائيل واألرض احملتلة.
قد هددت بشكل  1993و"أوسلو" 1978فعملية السالم العربية اإلسرائيلية وخاصة إتفاقيات "كامب ديفيد" 

يديولوجية الرئيسية للحركة وإرثها،ففكرة السيطرة الفلسطينية على أرض إسرائيل تتعارض متاما مباشر األعمدة اإل
  مع رشالة "غوش اميونيم" املسيانية 

صور نشطاء ومؤيدو احلركة طرد املستوطنني والسياسات احلكومية الربغماتية يف البحث عن السالم  1974فمنذ 
  .2قية والّالدميقراطيةمع الفلسطينيني يف املنطقة بالالّأخال

فشبح إتفاقات السالم واملزيد من عمليات السحب اإلقليمية اليت الحت يف األفق مرة أخرى يف ظل  الفرتة الثانية 
من قيادة رئيس الوزراي"يتسحاق رابني" توجت اإلحتجاجات املتكررة لرابني وإتفاق أوسلو بإغتيال "رابني" على 

                                                                                                                                                         
1
 -jonathan paul leidheiser :religious land ideologies and violence :gush emunim and 

hamas, op cite,P43. 
2
 - Iain macgillivray, the impact of gush emunim on the social and political fabric of 

isreali society , po cite. 
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،فبعد مقتله توقفت عملية السالم فيما يتعلق باملستوطنات الباقية يف الضفة 1995يد "يغئال يامري" يف نوفمرب 
  .1الغربية ومرتفعات اجلوالن وقطاع غزة

كما إخرتقت إيديولوجية "غوش إمونيم" جيش الدفاع اإلسرائيلي الذي كان األداة الرئيسية للتنشئة اإلجتماعية يف 
الدولة يعرض جليش الدفاع اإلسرائيل  للخطر،وقد ظهر ذلك من  إسرائيل  فوالء جنود "هيسدر" حلاخامام على

ونزع املستوطنني من املواقع اإلستيطانية،  2005قبل اجلنود الذين مل يطيعوا األوامر خالل اإلنسحاب من غزة يف 
 لتعزيز الوالء للدولة وخلق رابطة قوية يف العالقات املدنية the palmach lehiand قام "بن غريون" حبل

العسكرية حىت ال يكون هناك هذه الصراع وخلق رابطة قوية يف العالقات املدنية العسكرية حىت اليولد صراع يهدد  
  2كيان الدولة

وتفاقمت األزمة بني الكيانني بسبب هدم املستوطنات اليهودية أثناء فك اإلرتباط اإلسرائيلي عن قطاع غزة يف 
ة عميقة،إذ كيف ميكن إعتبار دولة تقتلع املستوطنات اليهودية حيث كانت املعضلة الدينية األساسي 2005،

وتسلم اجزاءا من أرض إسرائيل التوراتية للحكم العريب مقدسة متاما؟ ماهو املعىن الديين السامي الذي ميكن أّن 
فوفقا يعّزى إىل تصرفات دولة علمانية غري مدركة هلدفها ودد بتدمري أعماهلا  بفرصة حتقيق األمل املخلص؟

للخامات املستوطنني إّن املعاجلة املسيانية اخلالصية مت إيقافها بسبب رفض دولة إسرائيل اإلعرتاف مبهمتها 
  اإلهلية،واحلل هو تعزيز الروابط اليهودية على جبل اهليكل وإنشاء اهليكل الثالث كدليل على حتقيق املسيانية.

ة أنّه عقوبة إهلية لعدم اإلهتمام جببل اهليكل ،إذ صرح وصار تفسري إنسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغز 
"دوف ليئور" زعيم االصهيونية الدينية املعاصرة:" حنن الذين نؤمن باملكافأة والعقاب يف العناية اإلهلية جيب أّن 

ا فيما نعرف أّن أحد األسباب الرئيسية ملاذا نعاين العذاب هو الّالمباالة الشديدة لدى قطاعات كبرية من شعبن
يتعلق جببل اهليكل بشكل عام وبناء اهليكل على وجه اخلصوص،فقلقد أدى اخلوف من مزيد من التنازالت 

وأثناء املعارضة  1996للفلسطينيني إىل إختاذ تدابري عملية أهدف إىل إحباط  أي من هذه التطورات ويف 
ت ييشا قراراها اجلرئ  احلاث مجيع الشديدة لقرار احلكومة بتوقيع إتفاقية أوسلو أصدرت جلنة احلاخاما

احلاخامات أنّه مسموح لليهود بدخول جبل اهليكل،إذ هو رد ضروري فرضه الواقع،فقد أّدى احلظر الّديين من 
دخول املوقع ومانتج عنه من عدم وجود يهودية هناك إىل قيام الدولة اإلسرائيلية بالّنظر إىل املوقع أنّه ميكن التخلي 

ات اجلماهري للدخول إىل اجلبل للصالة ما صعب على احلكومة نقل املوقع إىل احلكم عنه بسهولة،وبد
  .3الفلسطيين

                                                 
1
 - jonathan paul leidheiser :religious land ideologies and violence :gush emunim and 

hamas, op cite,P16. 
2
 - Iain macgillivray, the impact of gush emunim on the social and political fabric of 

isreali society , po cite. 
3 -Motti inbari : Messianic movements and failed prophecies in isreal, op cite,p 55,56. 
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 خاتمة:
حركة شعبية  قومية أو "جمموعة ضغط سياسي" مكرسة دف إعادة تعترب "غوش إمومنيم"-

  التسويات اإلقليمية مع العرب فيما يتعلق ب"أرض إسرائيل" التارخيية.
م " من أن تكون واحدة من أكثر احلركات اإلجتماعية قوية يف إسرائيل وهذا متكنت "غوش إمومني -

  بارز يف إجنازاا على املستوى اإليديولوجي والعملي.
ل"غوش إمونيم" مظاهر إيديولوجية أمهها على اإلطالق "أرض إسرائيل الكربى" اليت كانت الركيزة  -

نسجا الهوتا مسيانيا يطالب  فيه بكل ميل يف األساسية لكتابات احلاخام "كوك" وإبنه الّلذان  
  أرض إسرائيل يف إنتظار اخلالص على الشعب اليهودي.

يتم تصنيف إيديولوجية "غوش إمونيم" املتعلقة "بأرض إسرائيل الكربى" أّا إقصائية وغري واقعية -
م للخطر وحسب، فالصهيونية اجلديدة ونظام اإلعتقاد املسيطر وراء "غوش" ال يعرضان عملية السال

فأفكارها املتطرفة وإفتقارها حلل وسط يؤكد إستحالة البحث عن حل سياسي يف املنطقة طاملا إستمر 
  العنف.

مثلت "غوش إمونيم" حتديا مباشرا للدميقراطية اإلسرائيلية وديدا لشرعية الدولة،فأفكارها حول -
وقراطية) وقدرا على إخرتاق السلطات وضع قوانني التوراة أعلى من قوانني الدولة(تكوين دولة ثي

احمللية والبلديات وصوال إىل قاعات الكنيست، باإلضافة إىل غياب املساءلة جعلها ختلف تراثا من 
  العنف داخل اتمع اإلسرائيلي ما أظهر الطبيعة اخلبيثة للحركة.

يف املناطق احملتلة  متسكت "غوش إمونيم" بالعنف والقتل وسيلة لتحقيق غاياا يف اإلستيطان -
والتخلص من الفلسطينيني وموروثام الّدينية، فهذه األصولية والتطرف كانت أحد األسباب يف 
إضمحالل احلركة رغم أّا تركت إرثها األصويل التطريف يف العديد من اهليئات كحركة "املستوطنني 

  .2005احلديثة" وصوال إىل "غوش قطيف" يف 
  جع:قائمة المصادر والمرا

إمساعيل الرفايت : اإلستيطان يف فكر األحزاب الدينية الصهيونية يف إسرائيل،رسالة ماجستري،  جملس كلية  - 1
 .).2013اآلداب،جامعة األزهر، غزة،

(بريوت:مؤسسة الدراسات 1أيان لوتسيك: األصولية اليهودية يف إسرائيل، تر: حسين زينة،ط - 2
  ..134)،ص1991الفلسطينية،

  .)1992( بريوت:مكتبة بيسان،1رون: مذكرات أرييل شارون، تر: انطوان عبيد،طأرييل شا- 3
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وأثرها على امسيحية والطوائف الدينية  آسيا شكريب: املسيانية يف الفكر الديين اليهودي- 4
 ..437)،صألفا :قسنطينة(ا1،طاملعاصرة
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