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بقلم: آفي شيلون * 

موقف مناحم بيغن من الديانة اليهودية
وطن مقدس: مؤسس »الليكود«  وموقفه من الدين، 

وتأثيره على عالقته بـ »أرض إسرائيل الكاملة« 

ي
ون

هي
ص

 ال
ي

ين
يم

 ال
كر

لف
ر ا

ذو
ج

مقدمة

 بعد وقت قصري من انقالب أيار 1977، سئل مناحم بيغن 

الحكومة  رئاسة  تويل  قبيل  »الليكود«(  لحركة  املؤسس  )األب 

الجديدة: ما هو أسلوب القيادة الذي سيعتمده، فأجاب بإيجاز: 
»هو األسلوب االعتيادي، أسلوب يهودي«.1

بأسبقيتني  اليهودي«  »األسلوب  ذاك  من  بعض  وتجىل 

األوىل )1977- بيغن  أنتجتهما حكومة  سياسيتني جوهريتني 

1981( صاغتا شكل النظام السيايس يف إرسائيل، وأيضا طيلة 

عقود قادمة. ترتبط األوىل بكتلة »أغودات يرسائيل« الحريدية، 

التي غابت عن االئتالف الحكومي منذ 195٢ )خالل استقالتها 

للجيش  النساء  بتجنيد  القرار  نتيجة  بن غوريون  من حكومة 

اإلرسائييل(٢ وانضمت ثانية الئتالف حاكم علماني فقط بعدما 

اعتىل »الليكود، سدة الحكم. باملقابل حازت »أغودات يرسائيل«، 

للمرة األوىل بتاريخ الكنيست، عىل منصب رئاسة اللجنة املالية 

لورنس  الدولة)شلومو  ميزانية  عىل  تسيطر  التي  الربملانية 
أشغل ذاك املنصب(.3

التعليم،  وزير  وظيفة  بإسناد  الثانية  األسبقية  ترتبط   

للمرة األوىل يف تاريخ الدولة أيضا، لوزير من الحزب الديني – 

الوطني)املفدال(. واصل حزب »املفدال« إشغال هذا املنصب يف 

كل مرة استوىل »الليكود« عىل الحكم بمفرده حتى عام ٢000 

نتنياهو  حكومات  والية  خالل  طويلة  فرتات  يف  األمر  )كذلك 

أيًضا(. 

وزراء  كرئيس  سنواته  طيلة  بيغن  حكومات  ساهمت 

)1977-1983( بإحداث تغيريات غري قليلة يف عالقات الدين- 

الدولة. تم يف نطاق االتفاق املوقع مع »أغودات يرسائيل« تعديل  *  أكاديمي وباحث يف »تاريخ الشعب اليهودي«.
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بإعفاء  قىض  الذي  الدينية  والقيادة  غوريون  بن  بني  االتفاق 

كحد  العسكرية  الخدمة  من  الدينية  املدارس  طالب  من   ٤00

أدنى، ومن وقتها ارتفع عدد هؤالء إىل آالف.٤ عارض بيغن أيضا 

التلفزيونية اإلرسائيلية خالل يوم السبت،  تشغيل بّث الربامج 

بدعوى أن األمر مهم لطابع »الدولة اليهودية«،5 ثم قاد عملية 

عال«   - »الـ  الوطنية،  الطريان  بتشغيل رشكة  اقرتاح  إلحباط 

خالل أيام السبت واألعياد.6 وهذه هي مجرد أمثلة. باإلضافة 

لعمليات الترشيع، امتاز بيغن أيضا بميوله للمشاركة يف األوجه 

الفولكلورية للدين. كان بيغن رئيس الوزراء األول الذي توجه 

للصالة يف »حائط املبكى« بعد تشكيل الحكومة )منذ قام بذلك 

تحولت الصالة يف حائط املبكى لطقس لم يجرؤ أحد من رؤساء 

الحكومات الالحقني عىل تفويته(. لقد التقطت له صورة وهو 

يجلس عىل أرضية الكنيس خالل صالة »يوم خراب الهيكل«، 

يقبل أيدي كبار الحاخامات وأكثر من تطعيم خطاباته بمواد 

من  سيتحفظون  فقط  قالئل  أن  ويبدو  الدينية.  املصادر  من 

قول  خليفته إسحق شمري بأن بيغن كان رئيس الوزراء األكثر 
يهودية يف إرسائيل.7

الديانة  مع  الحنون  بيغن  تعامل  أن  املقال8  هذا  يزعم 

اليهودية، يف نموذجها األورثوذوكيس، لم ينعكس فقط باتفاقات 

يكن  لم  أنه  رغم  وزراء.  كرئيس  الشخيص  وبتكلفه  ائتالفية 

ملتزما بحياته الشخصية بفرائض اليهودية، فقد كان تعامله 

نتاج  من  األصلية  التنقيحية  األيديولوجيا  وليس   - الديانة  مع 

إرسائيل  ألرض  نظرته  بلور  الذي  هو   جابوتينسكي-  زئيف 

من  الكثري  مع  الحال  هو  كما  املستوطنات،  وملرشوع  الكاملة 

قراراته الحاسمة يف الشؤون الداخلية والخارجية، منذ أن كان 

قائدا ملنظمة »االيتسل« وحتى رئاسة الحكومة. 

لقد رضع تعامله مع اليهودية باألساس من سريته املميزة. 

القيم  أبناء جيله لم يضطر بيغن للتمرد عىل  بخالف كثر من 

واصل  بل  الصهيونية،  الفكرة  تبنى  حينما  ألرسته  التقليدية 

كذلك  القومية.  وبني  الدين  بني  والده  اقرتحه  الذي  املزج 

وشملت  صغريا  كان  منذ  كابدها  التي  الالسامية  التضييقات 

طالء شفتيه بدهن الخنزير عّززت لديه نظرته ملؤرشات الدين 

كتعبري عن التشخيص القومي لليهودية. 

 19٤1 يف  السوفياتي  السجن  من  رساحه  إطالق  فور 

عىل  قتلوا  قد   - راحيل  شقيقته  -عدا  عائلته  أفراد  بأن  علم 

بمكانة  تأمل  وعربها  التشاؤمية  رؤيته  عزز  ما  النازيني،  يد 

: بهذا املفهوم تميزت  العالم  اليهود، ودولة إرسائيل الحقا، يف 

مصريه  يواجه  »الشعب  أن  بروح  الدينية  وتوجهاته  نظرته 

وحيدا«. عالوة عىل تحليل مضامني ما كتبه بيغن، فإن املقال 

معد لكشف أيديولجيته الدينية، أيضا من خالل أدوات تفكري 

كدوشني  ماكس  األمريكي  اليهودي-  الباحث  اقرتحها  وتحليل 

الذي درس العالم الثقايف للحكماء السابقني بواسطة »مفاهيم  
9.)Value Concepts(»قيمية

دراسات  مجال  يف  مقبول  قيمية«  »مفاهيم  استخدام  إن 

الثقافة واأليديولوجيا من منطلق الفرضية بأنه من أجل االطالع 

عىل الخصوصية الثقافية لفلسفة ما ينبغي الكشف عن مفاهيم 

وبوضوح  عالنية  بالرضورة  تتجسد  ال  ومصطلحات  أساسية 

وتوجهات  طقوس  رموز،  لغوية،  مصطلحات  بواسطة  إنما 

أساسية،  »مقدرات روحية  األداة معدة الكتشاف  فكرية. هذه 

تشّكل بتبلورها كـ »مجموع شارات تمييز للثقافة واملجتمع« 

املصطلحية  بأسمائها  أحيانا،  »غري معرفة،  قيمية  فـ»مفاهيم 

حياتية  وعادات  عملية  بأنماط  تتجىل  بل  بالذات،  الواضحة 
ومبطنة داخل نتاجات أدبية يف مجتمعها«.10

»مفاهيم  فإن  واضح،  نظري  علمي-  أي مصطلح  بخالف 

قاطعة،  ولتحديدات  رسمية  لتعريفات  معطاة  قيمية«ليست 

أبدا  ننجح  »لن  الحال  بطبيعة  أنه  من  ينبع  انكشافها  ولكن 

باالطالع عىل جودة وخبايا هذه الثقافة أو غريها دون معاينة 

مصطلحات القيمة التي نحتت عىل يدها، ومصطلحات القيمة 
التي وجّهت وقادت شخصيتها وتطورها«.11

ملعاينة  البحثية  األداة  هذه  استخدام  نضيف  عندما  وحقا، 

السياسية  ومواقفه  ترصيحاته  بيغن،  سلوكيات  مجمل 

والدبلوماسية يتم قبول الزعم التايل : رؤيته األمنية- السياسية 

ساهمت حكومات بيغن طيلة سنواته كرئيس وزراء )1977-1983( بإحداث 

تغييرات غير قليلة في عالقات الدين- الدولة. تم في نطاق االتفاق الموقع مع 

»أغودات يسرائيل« تعديل االتفاق بين بن غوريون والقيادة الدينية الذي قضى 

بإعفاء 400 من طالب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية كحد أدنى، ومن 

وقتها ارتفع عدد هؤالء إلى آالف.
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الصلبة التي تجسدت بمواقفه يف شؤون الخارجية واألمن )التي 

انعكست من جملة أمور بشكل واضح بقراره مهاجمة املفاعل 

النووي العراقي يف حزيران 1981 دون الحصول عىل رشعية 

وموافقة دولية، إحالة السيادة اإلرسائيلية عىل هضبة الجوالن 

يف كانون األول 1981، واملبادرة لحرب لبنان األوىل يف حزيران 

198٢(، تنقل صدى توجهات فكرية عىل شاكلة »الشعب يواجه 

أساسية  كمصطلحات  املختار«،1٢  و»الشعب   وحيدا«  مصريه 

فهمه  وحي  من  أنه  يعني  هذا  التقليدية.  اليهودية  الثقافة  يف 

أنماطا  أنتج  وجودها،  عىل  دائما   رصاعا  تواجه  إرسائيل  بأن 

قيادية تعكس تواصال قيّميا بينها وبني رواية مصادر التقاليد 

والخالص  املالحقة  بقصص  املتميزة  اليهودي  الرتاث  وكتب 

بشكل منهجي حتى عندما لم يعلل بيغن ذلك برابطة مبارشة 

لفرائض الديانة. سأعاين يف هذا املقال العالقة بني األيديولوجيا 

األيديولوجيا  يف  املركزي  املوتيف  وبني  بيغن  لدى  الدينية 

الكاملة، من أجل  العالقة مع أرض إرسائيل  السياسية عنده- 

يؤسس  أمرا  بصفته  الديني  املوروث  مع  تعامل  كيف  تبيان 

قضايا  يف  الفصل  القول  ويصيغ  الحديثة،  اليهودية  للقومية 
الخارجية واألمن.13

عالقته بالدين في فترة »بيتار« واالستيطان األول
ولد بيغن يف 16 آب 1913 كولد وحيد أهله ألرسة تقليدية 

يف  ألنه  بيغن  مناحم  سمي  البولندية.  بريسك  يف  صهيونية   –

أسبوع والدته كانوا يقرأون داخل الكنيس فصل »ناحمو »من 

التوراة. 

تبلورت نظرته لهويته اليهودية لحد بعيد بتأثري أبيه، زئيف- 

دوف، الذي كان ناشطا صهيونيا يف البلدة. ويف شهادتها تقول 

شقيقته، راحيل »كنت أسمع يف البيت حديثا يقول إنه إذا رغب 

أحد الزوجني الهجرة إىل صهيون والثاني ال يريد فإن الطالق 
مسموح ألن اليهودية فوق كل قصص الحب«.1٤

متدينني  ألهل  ولدوا  ممن  بيغن  جيل  من  كثريين  بخالف 

واختاروا التمرد عىل عاملهم التقليدي القديم عند تبنيهم الفكرة 

الصهيونية لم يكن مطلوبا  منه التمرد. والده لم يكن متزمتا 

وبنفس الوقت ليس علمانيا مطلقا:  كان يريد املزج بني الفكرة 

الوطنية وبني الحفاظ عىل الرتاث،15 بل درس خالل فتوته داخل 

سولوبيتسكي،16  حاييم  بالحاخام  الخاصة  الدينية  املدرسة 

الذي عارض الصهيونية رغم دعمه للفكرة القومية الحديثة. 

نشب نزاع يف 190٤ بني زئيف دوف وبني الحاخام. رغب 

لكن  املحيل  الكنيس  داخل  بإحياء ذكرى هرتسل  زئيف دوف 

قفل  بكرس  زئيف دوف  قام  فعل  كرد  عارض.  سولوبيتسكي 

باب الكنيس بواسطة بلطة كي يقيم فيه طقس إحياء الذكرى.  

يف  للمسري  اختارها  التي  الوسط  طريق  عن  العمل   هذا  عرّب 

تعامله مع التوتر بني الدين وبني القومية: من جهة واحدة هو 

بخالف كثيرين من جيل بيغن ممن ولدوا ألهل متدينين واختاروا التمرد على 

عالمهم التقليدي القديم عند تبنيهم الفكرة الصهيونية لم يكن مطلوبا  منه 

التمرد. والده لم يكن متزمتا وبنفس الوقت ليس علمانيا مطلقا:  كان يريد المزج 

بين الفكرة الوطنية وبين الحفاظ على التراث، بل درس خالل فتوته داخل المدرسة 

الدينية الخاصة بالحاخام حاييم سولوبيتسكي الذي عارض الصهيونية رغم دعمه 

للفكرة القومية الحديثة.

بيغن وخلفه جابوتنسكي
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إقامة  أن  عىل  أرّص  أخرى  ومن جهة  الحاخام  قد خرق حظر 

احتفالية إحياء الذكرى للقائد الصهيوني  ينبغي أن تتم داخل 

كقدوة  القصة  هذه  مراهقته  فرتة  يف  بيغن  استعاد  الكنيس. 

لرؤية جديرة للعالقة بني الدين وبني القومية.17 

إحدى  ويف  السامية،  مضايقات  الفتوة  فرتة  يف  بيغن  كابد 

بدهن  شفتي  طيل  »حاولوا   بشهادته  قال  كما  حاولوا  املرات 

تعمقت  الوقت  ذاك  منذ  ونجحت«.18  بقوة  حاربتهم  خنزير. 

وازدادت األهمية التي أوالها للشارات الدينية اليهودية وكأنها 

تعكس الخصوصية القومية : حرص بيغن يف املرحلة الثانوية 

يف  السبت.19  أيام  يدرس  وأال  التدخني  عدم  عىل  الجامعة  ويف 

الـ 16 من عمره انضم لحركة »بيتار« بعدما أصغى لخطاب 

أقالم عربية  مأخوذة من رؤوس  )»بيتار«  زئيف جابوتنسكي 

تعني »بيت يوسيف ترومبيلدور« أحد قادة الصهاينة الذي قتل 

يف الجليل األعىل يف عرشينيات القرن املايض(. 

وحسب شهادة يرسائيل الداد، صديق بيغن، فإن األخري تميز 

بنظرته املؤيدة للعالم الديني وهو شاب، ولم ير يف الصهيونية 

بل  القديم،  اليهودي  العالم  عىل  للتمرد  تتطلع  ثورية  حركة 

اليهودي  التاريخ  مسلسل  ضمن  متقدمة  طبيعية  مرحلة 

الستكمال  باإلضافة  والقومية.٢0  بالدين  وثيقا  اتصاال  املتصل 

دراسة الحقوق يف جامعة وارسو ، كثف بيغن نشاطه يف حركة 

»بيتار«، وتم يف 1939 تعيينه كممثل »بيتار« يف بولندا. عندما 

لفيينا  وارسو  من  بيغن  هرب  الثانية  العاملية  الحرب  اندلعت 

سوية مع قاة »بيتار« الكبار. يف أيلول 19٤0 ألقت املخابرات 

قرية  داخل  يختبئ  كان  حينما  بيغن  عىل  القبض  السوفييتية 

سنوات  ثماني  بالسجن  عليه  حكم  والحقا  فيينا،  من  قريبة 

إلدانته باملشاركة يف عمل رسي  كيدي – صهيوني. يقول بيغن 

التوراة.٢1 هذا  لقلبه،  األقرب  الكتاب  أخذ معه  إنه  يف مذكراته 

رغم أنه حسب بروتوكوالت التحقيق التي كشف عنها بسنوات 

التسعني بعد تفكك االتحاد السوفييتي فقد كان بحوزة بيغن 

كتاب السرية للدكتور يزراعئييل، وقاموس أملاني – إنجليزي.٢٢ 

املهم  فإن  املقال،  هذا  بموضوع  يتعلق  وفيما  وذاك،  هذا  بني 

هو حاجة بيغن للتشديد عىل أن التوراة هو الكتاب األعز عىل 

الغفران  يوم  الصوم يف  السجن عىل  داخل  بيغن  قلبه. حرص 

العام  يف  بيغن  رساح  أطلق  اليهودية.٢3  باألعياد  واالحتفاء 

السوفييتي  البولندي والجيش  الجيش  اتفاق بني  19٤1 )بعد 

يتم بموجبه تجنيد األرسى البولنديني للجيش البولندي يف إطار 

النازية(.  ضد  املشرتك  القتال  بهدف  أندروز«  »جيش  وحدة 

علم بيغن عندما كان يف طريقه ملعسكر الجيش البولندي بأن 

النازيني. من  يد  قتلوا عىل  أبناء عائلته- عدا شقيقته راحيل- 

وقتها صارت املحرقة عربة شخصية وقومية بالنسبة له لفهم 

عالقات األغيار – اليهود. وقال بيغن ليرسائيل وباتيا الداد إنه 

عقب قتل أبناء عائلته رأى بذاته وكأنه صاحب رسالة  حتمية 

بقضاء الله وقدره :  »). . . ( ساعدته القدرة االلهية. لم ننج 

هكذا عبثا. لدي رسالة«.٢٤ يف نيسان ،19٤٢ وصل مع وحدته 

ألرض إرسائيل.٢5 بموازاة وظيفته العسكرية، كتب مقاالت يف 

ناشطي  مع  والتقى  »هامدريخ«،  التنقيحية  الحركة  صحيفة 

حركة »االيتسل« وأعضاء »بيتار«. عندما التقى بيغن مع عضو 

األول  أن  باكتشافه  األخري  فوجئ  بوخفيتس  مناحم  »بيتار« 
حرص عىل إقامة الشعائر الدينية ولم يسافر أيام السبت.٢6

وبعد ضغوط تعرض لها يف نهايات 19٤3 من قبل رجاالت 

اللذين حصال   ، بادر  ويوحنان  كاهن  مئري  التنقيحية  الحركة 

عىل شهادة قانونية لترسيحه من الجيش، تم تعيني بيغن قائدا 

تواجه وقتها مفرتق طرق  التي كانت  »االيتسل«-  لـ  منظمة 

كقائد  قراراته  أغلبية  أن  رغم  التنفيذية.٢7  قدراتها  ناحية  من 

للمنظمة المست بطبيعة الحال األبعاد السياسية والعملياتية، 

الدين.  أنماط قيادته تميزت أيضا بالتعامل اإليجابي مع  فإن 

يف قراره املبكر يف كانو الثاني 19٤٤ باإلعالن عن إطالق تمرد 

عنيف عىل الحكم االنتدابي،٢8 حدد يف دستور الحركة أنه بعد 

إنجاز الهدف، إقامة دولة، تعمل الحكومة اليهودية عىل تجذير 

قدسية رموز التوراة يف حياة الشعب املحرر داخل وطنه.٢9 بل 

إن بيغن غالبا ما أمر رجاله االمتناع عن نشاط عسكري ميداني 

)عملياتي( خالل أيام السبت، وعرّف يف مذكراته  جنود املنظمة 

الرسية بـ »املؤمنني« وقد جاء يف كتابه: »وكانت املحافظة عىل 

دافيد رازئيل  أيام  االيتسل منذ  تقليدا قديما يف منظمة  الرتاث 

وحسب شهادة يسرائيل الداد، صديق بيغن، فإن األخير تميز بنظرته المؤيدة 

للعالم الديني وهو شاب، ولم ير في الصهيونية حركة ثورية تتطلع للتمرد على 

العالم اليهودي القديم، بل مرحلة طبيعية متقدمة ضمن مسلسل التاريخ 

اليهودي المتصل اتصاال وثيقا بالدين والقومية.
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الذي كان مؤمنا ابن مؤمن. كلنا آمنا. لقد آمنا بمالذ إرسائيل 

الذي  الكبري  اإليمان  برسالتنا وبعدالتنا. دون  آمنا  ومخلصها. 

كنا  أيضا  ونحن  القتال.  عىل  قادرين  كنا  ملا  قلوبنا  يف  عشش 

حرب  هي  حربنا  أن  عرفنا  أننا  ورغم  مؤمنني،  أبناء  مؤمنني 

فريضة دينية متاحة بالسبت أيضا، فضلنا بشكل عام إسكات 

سالحنا يف أيام السبت، ألن مبادرة الهجوم كانت باألصل بيدنا. 

عرف الربيطانيون ذلك أو تعلموه«.30 

منظمة  عن   الصادر  »يزكور«   كتاب  حسب   أنه  يشار   (

الذين  املنظمة  مقاتيل  لتخليد  صدر   كتاب  )وهو  »االيتسل« 

انتسبوا  جنودها  ربع  فإن  املرتجم(   –  19٤8 قبيل  سقطوا 

للجمهور املتدين الوطني أو الحريدي، وإن كانت هذه املعطيات 

تتطرق أيضا إىل الجنود الذين جاءوا من عائالت دينية تركت 

تدّينها(.31 

شدد بيغن كقائد عىل عمليات عربّت عن أهمية الرموز الدينية 

سبيل  عىل  هكذا  قليلة.  العملياتية  قيمتها  كانت  عندما  حتى 

تطلعت  التي  الجدار«  »عملية  األوىل يف واليته،  العمليات  املثال 

لتمكني املصلني اليهود من ممارسة طقس النفخ بالبوق يف يوم 

الغفران )عملية أراد الربيطانيون منعها خوفا من أعمال شغب 
ومواجهات بني عرب ويهود عىل خلفية دينية(.3٢

اعتقد قسم من أعضاء قادة »االيتسل« أن هذه عملية رمزية، 

»إزالة  لـ   )  . . .( أنها معدة  قرر  بيغن  لكن  زائدة،  ولذا فهي 

العار الذي فرضته حكومة القمع عىل آخر بقايا استقاللنا يف 

املايض، عىل حائط املبكى- رمز قدسية البالد«.33 

ترمز هذه العملية إىل ميل بيغن إىل فكرة »التفسري الجديد«3٤ 

لرموز الدين، ألنه من جهة واحدة هو أمر بالقيام بعملية هدفها 

وأمام  أخرى  جهة  من  ولكن  ديني،  طقس  بإقامة  السماح 

أعضاء القيادة تطرق بأقواله للطقس الديني كمعرّب عن طموح 

للسيادة القومية. هذا يعني أن بيغن لم يتطرق لحائط املبكى 

للسيادة  كرمز  بل  الطقوسية   العبادية  فرائضه  عن  كتعبري 

من  واحدا  شحن  هو  وبذلك  الثاني،  الهيكل  فرتة  يف  اليهودية 

أسس الواقع اليهودي التقليدي بمضمون وطني.  تشّكل نظرة 

بيغن لحائط املبكى مثاال واضحا عىل الطريقة التي رغب بيغن 

بها تأسيس موروث وطني جامع من خالل توثيق العالقة بني 

علم اآلثار، الدين والقومية.  وتطابقت بذلك نظرته مع نظرة 

قادة حركات قومية آخرين، يف القرنني التاسع عرش والعرشين، 

ثمني  كمورد  بنائها  بغية  أثرية  بمكتشفات  استعانوا  الذين 

لتربير القومية.35 

من  لالختباء  الحاجة  بسبب   ،19٤٤ خالل  بيغن  استغل 

الربيطانيني إملامه بصلوات اليهودية عندما اختار تبني الصورة 

املزورة للحاخام يرسائيل سسوبر، ومكث بهذا القناع أياما كثرية 

داخل كنس.36 يف نهاية 19٤٤، عندما قرر رؤساء املؤسسات 

بقية  مع  بخصومات  البدء  غوريون  بن  دافيد  بقيادة  القومية 

استهدفت  الرسية »سازون«37 وهي عملية  اليهودية  املنظمات 

عن   باالمتناع  رجاله  بيغن  أمر  والليحي،  االيتسل  قوة  تحطيم 

التابعة  الضاربة  )القوى  »البلماح«  أفراد  الرد وعدم مهاجمة  

أعضاء  مسمع  عىل  بالقول  هذا  قراره  بيغن  وبرر  للهغاناه(. 

القيادة :»). . . . ( من شأنه أن ينتج وضعا جديا ال نعرف كيف 

مجرد  إن  أهلية«.38  لحرب  فنجر  وحذر  بحكمة  فيه  نترصف 

االستيطاني  املرشوع  داخل  املعسكرات  بني  للنزاع  تعريفه 

اليهودي كخطر لـ »حرب بني أشقاء« ال كحرب بني مواطنني- 

يف نهايات عمره اعترب القرار كأهم قرار يف حياته39– يدلل عىل 

فهمه للشعب اليهودي كوحدة عضوية ال يجوز انتهاكها، وذلك 

تويل  التي  الرؤية  منظار  من  اليهودية  للقومية  مفهومه  وفق 

التي  »االندماجية«  القومية  بتأثري  األمم،  لعراقة  وأهمية  قيمة 

تضع ذاتها فوق كل القيم وتشدد عىل الوحدة والطاعة كقيمة 

عليا. 

بيغن: تدشني رئاسة الوزراء بصالة يف حائط الرباق
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رضعت هذه القومية من الحركة الرومانسية خالل القرن  

التنوير  حركة  عىل  فعل  كرد  نتجت  التي  عرش،٤0  الثامن 

للطبيعة  القديم،  للمايض  العودة  عىل  وشددت  والعقالنية، 

السمات  هذه  خلفية  وعىل  العقالني-  عىل  العاطفي   وفضلت 

ورأى  قومية.  بكل  واملتميز  واملختلف  الخاص  بإيجاد  رغبت 

للقومية وحدة  املكونة  بالتفاصيل  االندماجية  القومية  منظرو 

الحارض  املايض،  مع  منفصم  غري  برباط  مرتبطة  واحدة 

واملستقبل املشرتك وأرادوا  تنمية شعور باالنتماء عىل أساس 

األصل، الوطن والتاريخ املشرتك، ووجدوا باألساس البيولوجي، 
العرقي املشرتك ألفراد األمة مركبا مهيمنا يف صياغة القومية.٤1

يكن  لم  طبعا  )باألصل  السياسية  االعتبارات  عىل  عالوة 

بمقدور منظمة االيتسيل التغلب عىل قوات البلماح، وقد زادها 

يمكن  املستوطنات(،٤٢  يف  اليهود  لدى  شعبية  النفس  ضبط 

قراءة قرار بيغن االمتناع عن الرد عىل رجال البلماح كانعكاس 

لرؤيته اليهودية التقليدية عىل شاكلة »إرسائييل يبقى إرسائيليا 

األمة  من  باق جزءا  اليهودي  أن  يعني  هذا  أخطأ«.٤3  لو  حتى 

ومن الجمهور الديني حتى وإن كانت أفعاله تيسء لها. يشار 

املوقف متعلق بيهود استبدلوا دينهم  لهذا  الديني  التفسري  أن 

عنوة وصدر حكم بأنهم يبقون يهودا بكل األحوال بينما بيغن 

منح لهذا الحكم الديني تفسريا قوميا حديثا عندما تطرق لخطأ 

اليهودي الذي سلم ابن شعبه للربيطانيني، وعدم اإلساءة للدين 

بالتايل. وهذا أيضا مثال للمزج الذي ساد يف نظره بني املعنى 

لدى  االصطالحية  الناحية  حتى  القومي.  املعنى  وبني  الديني 

بيغن كانت مشبعة بمصطلحات مأخوذة من املصادر الدينية 

خطيئة  وبني  االيتسل  أعضاء  الحق  من  بني  فقارن  اليهودية، 

قايني مقابل هابيل.٤٤ 

مكانة الوطن في السياق الديني: 
قبل حرب 1967

معاركه  كافة  مجمل  بني  ومن  االستيطان  بدء  منذ  مبكرا، 

بقاء  عىل  بالحفاظ  مطلبه  كان  واأليديولوجية،  السياسية 

املطلب  الوطن كامال موتيفا مركزيا يف فعالياته، ويجسد هذا 

صحيح  الدين.  من  بموقفه  املرتبط  جدا  الراسخ  استخالصه 

أنه طيلة سنوات نشاطه علل حق الشعب اليهودي عىل أرض 

سياسية  بتسويغات  األردن  نهر  ضفتي  عىل  املمتدة  إرسائيل 

يف  جدا  واملنترش  املركزي  التسويغ  لكن  أمنية،٤5  واحتياجات 

عىل  للشعب  الديني  بالحق  منغرس  للبالد  بنظرته  يتعلق  ما 

الله مع شعبه كما جاء يف  أبرمه  الذي  بالتحالف  املثبت  بالده 

حدود  تطابقت  جابوتنسكي،  عقب  أنه  رغم  الدينية.  املصادر 

الوطن الجغرافية  مع قرار عصبة األمم يف أيلول 19٢0 )ولذلك 

باسم  بها  طالب  فقد  األردن(٤6-  من  الرشقية  الضفة  شملت 

عهد  يف  جاء  كما  اإلرسائييل  للشعب  منح  الذي  االلهي  الوعد 

»البيتاريم«.٤7 
تحت عنوان »قدسية سالمة الوطن« رشح  موقفه يف مقاله 

حينما كان قائدا لـ االيتسل :

باسم  األمة،  الذي منح ألب  االلهي  الوعد  باسم    )  . . . .(«

مقدسات إرسائيل من جيل إىل جيل ممن ضحوا بأرواحهم من 

جيل  من  إرسائيل  أبطال  باسم  وخالصها،  صهيون  بالد  أجل 

نري  الوطن من  تحرير  أجل  قاتلوا وسقطوا من  إىل جيل ممن 

الغرباء، باسم الشعب املعذب عىل أجياله ممن أخلصوا لبالدهم 

اململكة  قتىل  باسم  وباملاء-  بالنار  بسريهم  جالية،  سبعني  يف 

ممن أعدموا وهم يغنون للوطن وعيونهم ترنو للخالص الكامل 

 .  . لالستئناف.  القابل  غري  التاريخي  حقه  باسم   .  . للوطن. 

املستعبد  الوطن هو غري رشعي. . . حيل  أوصال  فإن تقطيع 

أفعال  الغريبة،  العظمى  الدول  حسابات  الخائن،  الربيطاني 

لله،  نرفعهم  هؤالء  كل  بعيونهم-  باالنبهار  للمصابني  الخيانة 

والعدل التاريخي سيتم ويتحقق«.٤8 

وعد  وهذا  إرسائيل  بأرض  الشعب  وعد  الله  أن  يعني  هذا 

تشكل  به  للمساس  محاولة  وكل  لالنتهاك  قابل  وغري  مقدس 

الدولة يف  إقامة  الله. أيضا يف خطابه بمناسبة  »خيانة« إلرادة 

للوطن كحق طبيعي وأبدي، ينبع من  أيار 19٤8 تطرق   15

الوعد االلهي. »). . . . ( والوطن تكامل تاريخي وجغرايف. من ال 

يعرتف بحقنا عىل هذا الوطن كله ال يعرتف بحقنا عىل أي قسم 

سنحمل  واألبدي.  الطبيعي   حقنا  عن  نتنازل  لن  ونحن  منه. 

إذا   : هو  العاملي  الناموس  الكامل ونحققه. ألن  الخالص  حلم 

مر خط  فاصل أو قام أحد بتمريره بني دولة قومية وبني وطن 

واحد فإن هذا الخط االصطناعي محكوم عليه باالندثار«.٤9 

بالتعبري  يتمثل  عميق  الهوتي  بعد  تكشف  الكلمات  بهذه 

»ناموس العالم« الذي يدلل عىل إيمان أن أرض إرسائيل تعود 

التاريخ  خارج  موجودة  لرشعية  استنادا  اليهودي  للشعب 

تطورات  فإن  السابقة  أقواله  يف  جاء  كما  ولذا  »الواقعي«، 

هي  بالده  عىل  الشعب  حق  بسلب  تسببت  وسياسية  تاريخية 

كقائد  العاملي«.50  »الناموس  مواجهة  عىل  تقوى  ولن  مؤقتة 

السيادة،  أجل توسيع حدود  العمل من  الحكومة  حرية طالب 

نفى  فإنه  الوطن  حدود  برتسيم  الربيطانيني  حق  نفى  وكما 

رشعية قيام حكومة بن غوريون بأن تحسم لوحدها موضوع 

حدود البالد- »). . . . . ( من خولكم ملنع الجيش اإلرسائييل من 

احتالل كل أرض إرسائيل ؟ تساءل يف الكنيست.51 

البالد  لحدود  نظرته  يف  الالهوتي  للبعد  آخر  مثال  تجىل 

 .)1956 عام  الثالثي  سيناء)العدوان  عملية  بعد  خطابه  يف 
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ضغط  تحت  سيناء  من  إرسائيل  انسحاب  مقابل  بيغن  زعم 

الدويل  العام  بالرأي  لالكرتاث  مكان  ال  أنه  أن  العظمى  الدول 

أمر  عىل  يستند  البالد  عىل  الحق  ألن  العظمى  الدول  وبضغط 

التي ستتشكل عىل  الجديدة  الحكومة   ) أبدي:»). . . . .  إلهي 

يد تالميذ زئيف جابوتنسكي ستمثل أمام الربملان وتطلب من 

آبائنا  واسم  املكان  باسم  وتعلن  الثقة  منحها  أعضائه  معظم 

املقدسني وأبنائنا األبطال. . . عىل مسمع كل شعوب املعمورة 

أن حق شعب إرسائيل عىل أرض إرسائيل الكاملة تاريخيا لن 

ينتهك وليس قابال لالستئناف عىل يد أي احتالل أجنبي. هذا 

حق الهي، حق أبدي وبعون الله سنحققه. . . «.5٢ 

 يف الواقع، ضمن تعامله مع أرض إرسائيل تجىل أن بيغن 

تمسك بالالهوت السيايس«53 عرب استخدام وإنتاج تشكيلة قيم 

تشمل كل رموز الدين وطقوسها من أجل منح الرشعية ملوقفه 

العلمانية  املزاعم  تحول  هي  النتيجة  تكون  فيما  السيايس، 

ملقدسة، وقيم دينية تدمج يف الخطاب العلماني. 

نظرة بيغن لـ »المناطق« بعد 1967
األيام  لحرب  االنتظار  أيام  وخالل   1967 أيار  خالل  نتج 

للمرة  وجماهريية  سياسية  وظروف  أحوال  تضافر  الستة 

املقال،  لهذا  املبارشة  االهتمامات  ضمن  من  ليست  هي  األوىل، 

أتاحت انضمام »جاحل« )كتلة أقيمت يف 1965 نتيجة توحيد 

 /06  /05 يف  للحكومة.  الليربايل(  الحزب  وبني  حريوت  بني 

الوحدة  حكومة  يف  حقيبة  بال  وزيرا  بيغن  تعيني  تم   1967

يف  مشاركا  بيغن  يكن  لم  أشكول.  ليفي  برئاسة  الوطنية 

ربطا  ربط  الحكومة  جلسات  خالل  ولكن  العسكرية  الخطط 

بارزا بني الحرب وبني الرتاث اليهودي. كان احتالل املناطق قد 

شّكل لحظة مؤسّسة يف املسرية السياسية لبيغن، فهي منحت 

الرشعية السياسية ملواقف اعتربت راديكالية أو غري ذات صلة 

يف النظام السيايس يف إرسائيل حتى 1967. 

الخالص«،  »حرب  تسميتها  الحرب  نهاية  يف  بيغن  اقرتح 

األيام  بدال من تسميتها »حرب  التقليدية،  االصطالحية  حسب 

مكميل  كـ  اإلرسائييل  الجيش  جنراالت  نعت  وقد  الستة«،5٤ 

بتسميتها  الغربية  الضفة  ونعت  همكابي،55  يهودا  طريق 

للمناطق  تطرق  وبخطاباته  والسامرة(،  )يهودا  التوراتية 

املحتلة كـ »موروث اآلباء« وليس فقط كمنطقة جغرافية تمتاز 
بأهمية اسرتاتيجية- أمنية. 56

ردا عىل استجواب قدمه عضو الكنيست أوري أفنريي حول 

إقامة املستوطنات يف املناطق، شدد بيغن عىل »). . . . ( الحاجة 

لبناء بلدات يف كل أرض إرسائيل«، وهذا دون عالقة العتبارات 

أمنية – سياسية إنما من منطلق االعرتاف بأنها »). . . ( مدن 

أرض إرسائيل التي وعدت بها ذرية إبراهيم«.57 

يف جلسة خاصة لكتلة »غاحل« يف القدس بعد الحرب نعتها 

بيغن باملصطلح املستعار من فكرة الخالص املسيائية »حرب 

الفداء والخالص«، وأوضح أنه ال يتخيل »). . . . ( ولو للحظة 

أو بكلمة واحدة  تسليم شرب واحد من بالدنا التي منحت آلباء 

آبائنا لألبد، لحكم أجنبي أيا كان«.58 

بتعرض  االدعاء  عىل  رده  يف  الدين  بيغن  استلهم  كذلك  

كل  عىل  سيادتها  بسطت  بحال  ديمغرافية  ملشكلة  إرسائيل 

املنطقة  نطاق  يف  العرب  السكان  شمل  )بعد  إرسائيل  أرض 

السيادية إلرسائيل(. من أجل دحض القلق الديمغرايف استخدم 

الوعد االلهي لتجميع الجاليات بتحديده أن »). . . . ( وعد الله 

تعاىل بتجميع اليهود من كل أرجاء الدنيا وهذا ما سيحدث يف 

جيلنا«59 ) ومع ذلك ال بد من اإلشارة إىل أنه باملفهوم العميل قد 

تطرق لإلمكانية املشتهاة وقتها بفتح باب االتحاد السوفييتي 

لليهود(.60 

بيغن ألرض إرسائيل حينما  أوالها  التي  القدسية  تتغري  لم 

صار رئيسا للحكومة. يف خطاب العرش يف حزيران 1977 قال 

إله  من  بالدنا  الحق عىل  تلقينا   )  . . . .(« الكنيست:  يف  بيغن 

آبائنا. . . أرض إرسائيل هي تحفة اآلباء، بالدنا الوحيدة التي 

تشبثنا بها جيال بعد جيل. لم نربحها  ولم نقطع عالقتنا بها 

 . .« قلبنا  كل  »من  وأحببناها  لها  واشتقنا  عليها  يوما. صلينا 

جلينا عنها وعدنا لها مؤمنني. . . «.61 

علل بيغن بهذه الروح يف الكنيست العارشة االلتزام بأرض 

إرسائيل: »). . . . ( من أين جاء حقنا عىل منطقة من مناطق 

 في الواقع، ضمن تعامله مع أرض إسرائيل تجلى أن بيغن تمسك بالالهوت 

السياسي« عبر استخدام وإنتاج تشكيلة قيم تشمل كل رموز الدين وطقوسها 

من أجل منح الشرعية لموقفه السياسي، فيما تكون النتيجة هي تحول المزاعم 

العلمانية لمقدسة، وقيم دينية تدمج في الخطاب العلماني. 
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ينفون حقنا عىل أرض  أرض إرسائيل؟ أسوأ كارهي إرسائيل 

أو عىل كل قسم منها. هل نمكنهم من محو ماضينا   إرسائيل 

الذي يعترب األساس، أساس أسس حقنا ؟«.6٢ 

لفهم  موجزة  أهمية   ذات  خطابه  من  القطعة  هذه  تعترب 

اختياره  بسبب  للدين،  نظرته  عن  كتعبري  للوطن  نظرته 

مصطلح »أساس األسس«. 

يرتبط هذا املصطلح مع الجملة االفتتاحية يف الكتاب العلمي 

األول للعالمة »الرمبام »مشنيه لتوراه« )تفسري التوراة( الذي 

يستخدم مصطبح »أساس األسس« من أجل التعبري عن الحاجة 

لالعرتاف بالواقع وبحقيقة الله. يدلل هذا  التوظيف الذي يقوم 

به بيغن لهذا املصطلح يف سياق النظرة للوطن إذن عىل قدسية 

الوطن الالهوتية  والرشعية بسبب وعد الرب به للشعب.63 

يمكن تعريف قدسية أرض إرسائيل عىل طريقة النفي أيضا 

– هذا يعني أنه تنازل عن كل طموح جغرايف يف مناطق لم ترد 

يف خريطة أرض إرسائيل التوراتية. 

من   1979 آذار  يف  وقع  الذي  مرص  مع  السالم  اتفاق  نبع 

جملة أسباب وظروف ليست من ضمن اهتمامات هذا املقال، 

من  لالنسحاب  لالستعداد  البارزة  بيغن  تسويغات  أحد  لكن 

الفهم  منها  رضع  التي  الدينية  برؤيته  مرتبطا  كان  سيناء 

بأن سيناء ليست جزءا من أرض إرسائيل كما وعد بها شعب 

إرسائيل من قبل الله.6٤ 

استعداده  أن  هوروفيتس  هاري  ملستشاره  بيغن  وأوضح 

من  إرسائيل  عىل  الدويل  الضغط  يضعف  سيناء  عن  التنازل 

أجل إعادة أقسام من تراب الوطن التي وردت يف الوعد االلهي- 

يهودا والسامرة وغزة- وبذلك هو يساهم يف العدل التاريخي.65 

تلخيص : الثيولوجيا السياسية
لدى مؤسس الليكود

إنما حركة  لم تكن الصهونية بالنسبة لبيغن حركة ثورية 

استمرارية، تشّكل فصال ال ينفصل عن الرتاث اليهودي. وفيما 

لم يكن ملتزما بكل الفرائض الدينية- بل باألساس بتلك التي 

تجسد التعبري القومي- فقد اقرتح رؤية قومية قريبة بروحها 

لتلك الخاصة بالصهيونية الدينية التي تعترب املصادر الدينية 

كعامل   الله  بوجود  وتعرتف  الشعب،  لوجود  التربير  الرتاثية 

عقود  طيلة  بيغن  نشط  الشعب.  مسرية  يرافق  خارق  غيبي 

وبموجبها  وتوريثها،  رؤيته  لزرع  وللدولة  للحزب  قيادته  من 

ثقافة مشرتكة لإلرسائيليني  إنتاج  املؤسس ضمن  املركب  فإن 

غري كامن بتأسيس »يهودي جديد« منفصم عن الرتاث، وليس 

بإنتاج إطار أرض إرسائيل جديدة – بل بتوفري وعي مشرتك 

يف نطاق فكري لقيم تقليدية مشرتكة لكل املتمسكني بها، أي 

الديانة اليهودية. 

كرئيس  واليته  يف  التوجهات  لهذه  بيغن  ممارسة  تمت 

حكومة بواسطة تغذية متكررة بني مؤسسات الدولة العلمانية 

وبني املؤسسات الدينية وبواسطة خطابات وقرارات يف مجاالت 

من  ومصطلحات  تسويغات  فيها  مزجت  وخارجية  داخلية 

ما  يف  خاصة  العامة  اإلرسائيلية  الحياة  مع  اليهودية  الديانة 

يتعلق بالنظرة ألرض إرسائيل الكاملة، والتي تحولت أيضا ألمر 

يعرّف الهوية التقليدية واليهودية. 

السياسيني  الخيارين  مقابل  إنه  القول  يمكن  باملجمل، 

ثالثينيات  منذ  الصهيونية  الحركة  صاغا  اللذين  املركزيني 

غوريون،  بن  بقيادة  العمال  معسكر  خيار  العرشين،  القرن 

فإن  جابوتنسكي،  زئيف  بقيادة  التنقيحي  املعسكر  وخيار 

بيغن ورغم طرح نفسه كمكمل طريق جابوتنسكي واعتباره 

»مرشدنا ومعلمنا«66 فقد اقرتح نمطا قياديا استقالليا ومميزا. 

لقد نفى بيغن املحاولة املعروفة لدى بن غوريون لوضع خط 

قيم  لدمج  وسعى  التوراة،  وبني  »البلماح«  بني  مبارش  فاصل 

وأيضا  املتجدد،  اإلرسائييل  الشعب  يف  القديمة وصهرها  الدين 

الفكرة   عن  شّذ  الوقت  بنفس  ولكن  املنفى،  يف  تبلورت  كما 

فإن  علمانيا  كونه  رغم  للدين.  النظرة  يف  األصلية  التنقيحية 

تعريفه إقامة الدولة كـ »بداية الخالص«67 ساعد بتثبيت نمط 

قياديته بوصفها  ترضع من »النصوص الدينية )الثيولوجيا( 

لـالحاخام  الديني  الصهيوني-  الفهم  يشبه  بما  السياسية« 
أفرهام كوك.68

بذلك، هنالك فرق بني األيديولوجيا التي أرشدته، وبني تلك 

التي اقرتحها جابوتنسكي. فمع أن دعمه لفكرة أرض إرسائيل 

الكاملة عرب سياسات خارجية وأمن متصلبة هو استمرار للفهم 

التنقيحي األصيل، فقد منحه تسويغات ثيولوجية. 

إرسائيل  بأرض  يطالب  كان جابوتنسكي  فيما  مثال،  هكذا 

فقد  )ولذا  أيلول19٢0  يف  األمم  عصبة  قرار  بفعل  التاريخية 

شملت الضفة الرشقية من األردن(،69 طالب بيغن بذلك بفعل 

بالعهد بني  إرسائيل  لشعب  الوعد  هذا  تم  االلهي، حيث  الوعد 

تثبيت  كان  فيما  إنه  القول  يمكن  عام،  بشكل  »البيتاريني«.70 

املواقف السياسية املتصلبة لدى جابوتنسكي وإرساؤها بالفكر 

فإن  ذئب«،  لإلنسان  »اإلنسان  مقاله  يف  جاء  كما  الهوبسياني 

توجهات »اعتماد الشعب عىل ذاته وقوته« لدى بيغن قد بلورت 

رؤيته الخاصة باألرض والجغرافيا. 

)ترجمة من العربّية: وديع عواودة(
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الهوامش

اإلرسائييل  التلفزيون  أرشيف  أحيمئري،  يعقوب  مع  مقابلة  بيغن،  مناحم   1
1977/5/30

الحكومة  ويف  املؤقتة  الحكومة  يف  مشاركة  كتلة  كانت  يرسائيل«،  »أغودات   2
األوىل، الثانية والثالثة )1948-1952(.

أرييه ناؤور، بيغن يف الحكم، )تل أبيب: يديعوت أحرونوت، 1993(، ص 51.  3
حتى صعود بيغن إىل الحكم، لم يثبت ترتيب »توراته شغله« يف االتفاقيات   4
هذا  بداية  وكانت  فقط.  األمن  ووزير  الحكومة  قرارات  يف  وإنما  االئتالفية، 
وحدات  إىل   48/3/9 يف  جلييل  يرسائيل  عن  صدر  بأمر  رسميا،  النظام، 
الجيش، يتم بموجبه إعفاء طالب املدارس الدينية من الجندية. القرار بمنح 
رفض لتجند طالب املدارس الدينية بشكل منظم صدر عن رئيس الحكومة 
ووزير األمن بن غوريون، وذلك نزوال عند طلب ممثيل األحزاب الدينية داخل 
الحكومة وممثيل جمهور الحريديم. وكان التعبري الرسمي لهذه السياسة قد 
تجىل يف مذّكرة أرسلها بن غوريون، يف 51/1/9، إىل مدير وزارة األمن وقائد 
الجيش. وقد ُكتبت فرضيات كثرية حول استعداد بن غوريون ملنح إعفاء من 
الخدمة العسكرية ليست من شأن هذه الدراسة هنا، ولكنه من املرجح أنه لم 
ع اإلعفاء، مع مرور األيام، ليشمل آالفا من الشباب. أّدت  يكن ينوي أن يتوسِّ
االتفاقات االئتالفية الخاصة بحكومة بيغن األوىل إىل خرق  »توراته شغله« من 
خالل ثالثة بنود أساسية تم توقيعها مع »أغودات يرسائيل« وهي: أ. أُلغيت 
الحصة املحّددة لعدد املنضمني سنويا إىل ترتيب »توراته شغله« من بني طالب 
املدارس الدينية؛ ب. منح خريجو املدارس الدينية املهنية واملؤسسات التعليمية 
املشابهة، ولكل طالب استكمل امتحان التوجيهي يف التلمود بمستوى خمس 
وحدات، إمكانية االنضمام إىل ترتيب »توراته شغله«؛ ت. منحت الفرصة ملن 
 : أنظر  »توراته شغله«.  ترتيب  إىل  لالنضمام  متشّدد  دينّي  نمط حياة  يتبِّع 
دولة إرسائيل، »اللجنة لبلورة الرتتيب الجدير يف موضوع تجنيد أبناء املدارس 
الدينية- تقرير«، نيسان 2000، ص 19-25. موقع الكنيست، مركز بحث 

ومعلومات،
http://www.knesset.gov.il/mmm/papers.asp, 30/08/2012
يوسف بورغ، أرشيف الدولة، 1994/5/5، وثيقة رقم 32/15540  5

موقع   ،1982 أيار   3 العارشة،  للكنيست  والسبعون  التاسعة  الجلسة   6
الكنيست.
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اسحق شامري، أرشيف الدولة 1995/1/3، وثيقة رقم 32/15540  7

املستند عىل فصل من أطروحتي لنيل لقب الدكتوراه وعنوانها »موقف قادة   8
تقديم  تّم  وقد   ،1925-2005 اليهودية«،  الديانة  من  التنقيحية  الحركة 

األطروحة يف شباط 2014 إىل كلية العلوم السياسية يف جامعة بار إيالن.
 ,Max Kadushin, The Rabbinic Mind, New York: Binghamton University  9
pp ,1972 76-84 ومن املهم التذكري بأن موطي زاعريا أيضا استخدم هذه 
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يساوموا وحاربوا من أجل مبادئهم.
حزيران  الشهادات،  وحدة  بيغن،  تراث  مركز  أرشيف  هلفرين،  راحيل   14
الحاخام  استمدت من موقف  السياق،  أقواله، يف هذا  أن  املرجح  2000. من 
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ويقول أن عقالنية بيغن خضعت إليمانه العميق، الصويف تقريبا. وكان جوابه 
وهو  جابوتنسكي،  جواب  عن  ومختلفا  قاطعا  اليهودي  هو  من  السؤال  عن 

الكنيست  بادر،  يوحنان  والده.  بيت  يف  الديني  الحياة  نمط  بذكريات  متيم 
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