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)*( الكتاب: األصولية اليهودية وجبل الهيكل
)*( املؤلف: د. موطي عنباري

القدس،  في  العبرية  اجلامعة   – ماغنيس  النشر  دار  إصــدار:   )*(
2008

األول  ك��ان��ون  م��ن  ال��راب��ع  ف��ي  األم��ن اإلسرائيلية،  ق��وات  أخلت 
2008، املستوطنني من مبنى عائلة الرجبي الفلسطينية في اخلليل، 
من دون مقاومة تذكر من جانب املستوطنني، بعد أن باغتتهم القوات 
اإلسرائيلية باقتحامها املبنى. لكن املستوطنني انفلتوا، في مساء اليوم 
ذاته، في سلسلة اعتداءات ضد الفلسطينيني في اخلليل، وخالل ذلك 
أحرقوا بيوتا وسيارات، وحتى أن أحدهم أطلق النار على فلسطينيني 

اثنني من مسافة ال تتعدى املترين. 
ب� »شبيبة التالل«، الذين أقاموا البؤر  وُيعرف هؤالء املستوطنون 

بالل ضاهر

املجموعات االستيطانية املتطرفة

 ليست هامشية!

االستيطانية العشوائية في أراض ميلكها فلسطينيون في تالل وجبال 
الضفة الغربية. و»شبيبة التالل« هم إحدى املجموعات االستيطانية 

اليمينية املتطرفة. 
أن  إسرائيل على  السياسيني ووسائل اإلعالم في  ويجمع معظم 
»شبيبة التالل« هي مجموعات من الشبان تعيش وتنشط على هامش 
»األصولية  بعنوان  كتابا صدر مؤخرا  أن  غير  اإلسرائيلي.  املجتمع 
اليهودية وجبل الهيكل«، من تأليف الدكتور موطي عنباري، يبني أن 
هذه املجموعات املتطرفة ليست هامشية، بل إن هناك تيارا أيديولوجيا 
أصوليا كبيرا نسبيا يغذي هذه املجموعات بأفكار ميينية أصولية غيبية 

بالغة التطرف. 
»الهيكل«  إلقامة  يسعى  الذي  الهيكل«،  »جبل  حركات  تيار  إنه 
في احلرم القدسي الشريف، بزعم أنه تواجد في هذا املوقع هيكل 
سليمان. ولهذا التيار تأثير كبير على تيار أكبر منه وأوسع هو التيار 
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في  جديدة  ظاهرة  منو  املستمرة  األيديولوجية  األزمــة  نتائج  إحــدى  وكانت 
صفوف شبان الصهيونية- الدينية، الذين باتوا يعرفون باسم »شبيبة التالل«. 
في  للمستوطنني  الثاني  اجليل  هــم  الــتــالل«  »شبيبة  أن  على  عنباري  وأكــد 
الضفة الغربية، لكن سلوكهم وتوجهاتهم الفكرية مختلفة بصورة جوهرية عن 
التوجهات الفكرية آلبائهم الذين أسسوا »غوش إميونيم«. وأضاف أن »هؤالء 
الشبان يسعون إلى االنفصال عن األجهزة التربوية واالعتزال في قمم تالل 
بأفكار  ويتمسكون  »الدولة«  بسلطة  يقبلون  وال  والسامرة...  يهودا  في  فارغة 
الدينية  والصهيونية  عموما  األرثوذكسية  داخــل  التوجهات  وهــذه  متطرفة. 

خصوصا هي أرض خصبة لنشاط حركات جبل الهيكل«. 

في  عنباري  وأكد  املتطرف.  اليميني  الصهيوني  القومي-  الديني- 
في  وينحصر  داخلّيا  املوضوع  يبدو  قد  األولى  »للوهلة  إنه  الكتاب 
احلديث  أن  أوس��ع  نظرة  خالل  من  يتضح  لكن  هامشية.  مجموعة 
الدينية بشكل  يدور عن موضوع جوهري، ميس صورة الصهيونية 
ع����ام«. وأض����اف أن »ح��رك��ات جبل  خ���اص وال��ص��ه��ي��ون��ي��ة بشكل 
منها،  أكبر  أخ��رى،  يهودية  بحركات  متصلة  املسيحانية  الهيكل« 
وبينها »املسيحانية الدينية القومية حلركة ›غوش إميونيم‹ ]التي تقود 
›حباد‹  حركة  أتباع  ومسيحانية  جهة،  من  االستيطاني[  امل��ش��روع 

]الدينية املتعصبة[ من اجلهة األخرى«. 
ويعتبر احلرم القدسي الشريف موقعا بالغ احلساسية، حتى بالنسبة 
للمؤسسة اإلسرائيلية احلاكمة. فمنذ احتالله في »حرب األيام الستة« 
في العام 1967، تنظر هذه املؤسسة إلى احلرم على أنه موضوع بالغ 
احلساسية وتنطوي عليه تبعات سياسية وإستراتيجية. وكان رئيس 
قد  ديختر،  آفي  السابق،  )الشاباك(  اإلسرائيلي  العام  األمن  جهاز 
أشار إلى هذا املوضوع خالل خطاب ألقاه في مؤمتر هرتسليا السنوي 
في نهاية العام 2003، وقال إن التخوف من هجوم ينفذه متطرفون 
يهود في احلرم هو تهديد إستراتيجي من الدرجة األولى وأنه »ينبغي 
أن يؤرقنا ». وتأتي أقوال ديختر، ومسؤولني إسرائيليني آخرين، في 
أعقاب الكشف عن مخططات أعدها نشطاء ينتمون إلى »حركات 
جبل الهيكل« لتفجير املسجد األقصى أو مسجد قبة الصخرة أو مواقع 

أخرى داخل احلرم.
البارزة على فكر احلركات  الدالالت  التحول ذات  نقطة  وكانت 
ات��خ��ذه مجلس حاخامات  ال���ذي  ال��ق��رار  ال��ي��ه��ودي��ة ه��ي  األص��ول��ي��ة 
املستوطنات في شهر شباط العام 1996، بإصداره فتوى دينية جتيز 

دخول اليهود للصالة في احلرم القدسي. ورغم أن الفتوى حددت 
قبل  بشكل خاص  التطهر  إلى  إليها ودعا  الدخول  املسموح  املواقع 
بنفسه  »الصعود  على  حاخام  كل  شجع  لكنه  احل��رم،  إلى  الدخول 
الصعود وفقا لكافة  أف��راد جاليته حول كيفية  احل��رم[ وإرش��اد  ]إل��ى 

قيود الشريعة اليهودية«. 
ويشير عنباري إلى أنه بعد أن كان احلرم مغلقا بني السنوات 2000 
و2003، بسبب انتفاضة القدس واألقصى، أصبح تطبيق الفتوى 
اليهود،  وأل��وف  مئات  يوميا  احلرم  إلى  يتدفق  وبدأ  أكثر،  ملموسا 
وخصوصا طالب املعاهد الدينية القومية للصالة فيه. وأفاد املؤلف 
الفترة  في  احل��رم  دخل  اإلسرائيلية،  الشرطة  لتسجيالت  وفقا  بأنه 
الواقعة بني تشرين الثاني 2003 وتشرين األول 2004 نحو سبعني 

ألف يهودي.  
الذي  السلوك  مع  تتعارض  الفتوى  ه��ذه  أن  إل��ى  عنباري  وأش��ار 
انتهجه احلاخامات اليهود على مدار أجيال طويلة. وهي تتعارض 
اليهودي  الديني  املعهد  ومؤسسي  حاخامات  مواقف  مع  خصوصا 
الرئيسية  احلاخامية  وموقف  القدس  في  ه��راف«  »مركاز  )يشيفاه( 
الرسمية ومواقف معظم حاخامات اجلمهور الديني اليهودي املتشدد 
)احلريدمي(. إذ أن جميع هؤالء ينظرون إلى دخول اليهود إلى احلرم 
القدسي، انطالقا من اعتبارهم أنه موقع »جبل الهيكل«، باعتباره 
فإن  اليهودية  الشريعة  »بحسب  أنه  إذ  خطرة.  دينية  مخالفة  يشكل 
جميع اليهود مصابون بنجاسة األموات ألنهم اتصلوا مع أشخاص 
الهيكل  أو مع أشخاص مكثوا مرة مع متوفني. وعندما كان  توفوا 
قائما، كان بإمكان اليهود الذين تنجسوا من جناسة امليت أن يطهروا 
يتم مزجه  بقرة حمراء  – وهي رماد  ›ماء اخلطيئة‹  بواسطة  أنفسهم 
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بقر أحمر.  يعد يوجد  لم  الثاني  الهيكل  بعد خراب  – ولكن  باملاء 
موقع  ذل��ك  ف��ي  مب��ا  للهيكل،  الدقيقة  املقاييس  ُف��ق��دت  ذل��ك،  ع��دا 
أنه مهبط الوحي.  – أي املوقع األقدس املعروف  ›قدس األقدس‹ 
ويحظر الدخول إلى هذا املكان، باستثناء الكاهن األكبر في الهيكل 
في يوم الغفران، وهو طاهر. وألنه ليس معروفا اليوم موقع الهيكل 
ق��رار شرعي يحظر  إص��دار  فقد مت  بقرات ح��م��راوات،  توجد  وال 
على جميع اليهود الدخول إلى كل منطقة اجلبل، ومن يخالف هذا 
احلظر، الذي يعرف على أنه منع ›استئصال‹، فإن احلكم عليه هو 

اإلماتة بأيدي السماء«.
لكن السؤال هنا هو ما الذي دفع مجلس حاخامات املستوطنات 

إلى إصدار فتوى تسمح بدخول اليهود إلى احلرم القدسي؟ 
يرى عنباري أن هناك عدة أسباب وعوامل بينها حتوالت في التيار 
الديني األرثوذكسي اليهودي، الذي أصبح منفتحا أكثر، وقابال، إلى 
حّد معني، إلجراء تغيرات ثيولوجية. لكن لهذه التحوالت كان تأثير 
ثانوي على النقاش احلاصل داخل التيار الديني- القومي- الصهيوني 
هذا  االستيطاني  املشروع  وّح��د  وقد  األرثوذكسي.  الديني  والتيار 
إسرائيل،  وقيادة  لتزعم  أداة  االستيطان  في  رأى  ال��ذي  املعسكر، 
بحسب عنباري. لكن منذ توقيع اتفاق أوسلو، في العام 1993، 
االرتباط، في  تنفيذ خطة فك  الفلسطينية، والحقا  السلطة  وإقامة 
قطاع  إخالء مستوطنات  التي مت من خاللها  العام 2005،  صيف 

غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، اعتبر هذا املعسكر 
أنه مت فرض قيود على املشروع االستيطاني، ما دفع قيادة املعسكر 
الديني- القومي- الصهيوني إلى توجيه قواه إلى اجتاهات أخرى.        
السياسية اجلارية في إسرائيل  إلى أن »التحوالت  ولفت عنباري 
إلى نشوء مشاعر  تؤدي  الفلسطينيني[  باملفاوضات مع  يتعلق  ]فيما 
الواقع  ه��ذا  ويشكل  اليهود.  املتدينني  جمهور  صفوف  في  صعبة 
الهيكل.  نشطاء  يحملها  التي  الدينية  األفكار  لتبني  خصبة  أرض��ا 
االرتباط.  فك  خطة  تنفيذ  مع  وحسب  تعاظمت  التوجهات  وهذه 
فإخالء حكومة إسرائيل لعشرات املستوطنات في قطاع غزة وشمال 
السامرة ]أي شمال الضفة الغربية[ شكلت أزمة. ووضع فك االرتباط 
كبيرة  فكرية  دينية  معضلة  أمام  إميونيم  غوش  حلركة  املركزي  التيار 
للغاية، وكان في صلبها السؤال حول كيف باإلمكان االستمرار في 
هي فيه غاياتها  ›تخون‹  الوقت الذي  الدولة في  التعاون مع  عالقة 
وتفكك  العربي  احلكم  إل��ى  مناطق  وتعيد  النهائي،  اخل��الص  جت��اه 
إلى مترد  يؤد  لم  االرتباط  النضال ضد فك  أن  مستوطنات. ورغم 
الصهيونية الدينية على اجليش ومؤسساته، إال أن رواية نشطاء الهيكل 

تغلغلت أكثر فأكثر إلى خطاب التيار املركزي في غوش إميونيم«.
وبحسب عنباري فإنه منذ سنوات الثمانني، وعلى اثر انسحاب 
مع  ديفيد  كامب  معاهدة  إط��ار  في  سيناء  جزيرة  شبه  من  إسرائيل 
الصهيوني  القومي-  الديني-  التيار  الوعي لدى  يتزايد  مصر، أخذ 

»شبيبة التالل«: »وحش« يفلت من صانعه.
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بوجود أزمة ناجمة عن الفجوة بني أسس إميانهم الديني الذي يعتبر 
إسرائيل دولة موجودة في »أوج عملية خالص« وبني »واقع التنازالت 
اثر ذلك »اضطر  أقاليم أرض إسرائيل«. وعلى  واالنسحابات من 
املتصاعد  النفي  مواجهة  إل��ى  إميونيم  غ��وش  أوس��اط  من  الكثيرون 
لبديهيات إميانهم حول صورة دولة إسرائيل وغايتها . واالنسحاب 
من سيناء، وبعد ذلك محادثات ]مؤمتر[ مدريد وعملية أوسلو، التي 
كانت  والسامرة،  يهودا  في  أجزاء  من  إسرائيل  انسحاب  إلى  أدت 
بداية أزمة ثيولوجية حادة للغاية. ووصلت هذه األزمة أوجها بهدم 

املستوطنات في أعقاب خطة فك االرتباط«.
ومن بني األسئلة التي يطرحها الكتاب تلك التي تتعلق باملعضالت 
»كيف  مثل  الصهيوني،  القومي-الديني-  للتيار  بالنسبة  الدينية، 
أقاليم من ارض  تقتلع مستوطنات وتعيد  إلى دولة  النظر  باإلمكان 
إسرائيل التوراتية إلى حكم عربي على أنها ›مقدسة بشكل مطلق‹؟ 
لصنائع  منحها  باإلمكان  التي  السامية  الدينية  ال���دالالت  هي  وم��ا 
›أساس كرسي  الدولة العلمانية التي تفقد الوعي لغايتها بأن تكون 
الله في العالم‹، والتي تهدد أن تهدم بأفعالها إمكانية تطبيق األمل 
املسيحاني؟ وهذه املشاعر القاسية جعلت الكثيرين من التيار املركزي 
بني حاخامات غوش إميونيم يدرسون موقفهم مجددا حيال قدسية 

الدولة والنظام املناسب لعملية اخلالص«. 
ظاهرة  منو  املستمرة  األيديولوجية  األزم��ة  نتائج  إح��دى  وكانت 
يعرفون  باتوا  الذين  الدينية،  الصهيونية-  جديدة في صفوف شبان 
باسم »شبيبة التالل«. وأكد عنباري على أن »شبيبة التالل« هم اجليل 
وتوجهاتهم  سلوكهم  لكن  الغربية،  الضفة  في  للمستوطنني  الثاني 
آلبائهم  الفكرية  التوجهات  عن  جوهرية  بصورة  مختلفة  الفكرية 
الذين أسسوا »غوش إميونيم«. وأضاف أن »هؤالء الشبان يسعون 
إلى االنفصال عن األجهزة التربوية واالعتزال في قمم تالل فارغة في 
يهودا والسامرة... وال يقبلون بسلطة ]الدولة[ ويتمسكون بأفكار 
والصهيونية  عموما  األرثوذكسية  داخل  التوجهات  وهذه  متطرفة. 

الدينية خصوصا هي أرض خصبة لنشاط حركات جبل الهيكل«. 
ويتناول الكتاب بالتفصيل »حركات جبل الهيكل«، وأولها حركة 
»معهد الهيكل«، التي يرأسها احلاخام يسرائيل أريئيل، والذي تنشط 
»حي  )أي  فيَكّيام«  »ح��اي  وحركة  أخ��رى.  مجموعات  خالله  من 
أفكار  تطبيق  إلى  يسعى  الذي  عتصيون،  يهودا  برئاسة  وموجود«( 
شبتاي بن دوف، الذي يخصص له املؤلف فصال من الكتاب. وبعد 
إطالق سراح عتصيون من السجن، حيث متت إدانته بالعضوية في 
اخللية اإلرهابية اليهودية، أسس حركته التي تعتبر استمرارا حلركة 

»كاخ« بزعامة احلاخام مائير كهانا. 

ويتناول الكتاب أيضا حركة »قيادة يهودية« التي يتزعمها موشيه 
فايغلني وموطي كربل. ويشار إلى أن فايغلني هو قائد التيار اليميني 
مضمون  مكان  في  مؤخرا  وانتخب  الليكود،  ح��زب  في  املتطرف 
الليكود للكنيست. ومت تأسيس هذه احلركة  ضمن قائمة مرشحي 
على أيدي نشطاء انسحبوا من حركة »حاي فيكيام« للقيام بنشاطات 
جماهيرية، مبا في ذلك نشاطات بني اجلمهور العلماني، تهدف إلى 
إحباط اتفاقيات أوسلو. وتبنت هذه احلركة أفكارا تدعو إلى إقامة 

»دولة دينية سلفية« تكون بديلة للدولة الصهيونية.
وحركة أخرى يستعرض الكتاب أفكارها ونشاطها هي حركة »أمناء 
جبل الهيكل« بقيادة غرشون سلمون، التي تركز نشاطها على بناء 
الهيكل في احلرم القدسي. وهناك »احلركة من أجل إقامة الهيكل« 
إليها  ينتمي  والتي  الهيكل«،  جبل  »أم��ن��اء  حركة  عن  انبثقت  التي 

حريدمي من القدس ونشطاء سابقون في حركة »كاخ«. 
ويخصص الكتاب فصال عن شبتاي بن دوف، وهو احد زعماء 
العام  قبل  إره��اب��ي��ة  أع��م��اال  ون��ف��ذت  ح��ارب��ت  التي  »ليحي«  عصابة 
1948. ووضع بن دوف برنامجا إستراتيجيا لتحويل إسرائيل إلى 
دولة »دميقراطية ثيوقراطية دينية«، أي دولة يحكمها رجال الدين. 
وكانت هذه األفكار مبثابة مرشد ملخطط عتصيون، املذكور أعاله، 
أفكاره  تشكل  كذلك  الصخرة.  وقبة  األقصى  املسجدين  لتفجير 

برنامجا سياسيا حلركة »قيادة يهودية« التي يتزعمها فايغلني. 
كذلك يتناول الكتاب في فصل خاص أفكار يتسحاق غينتسبورغ، 
الذي ينتمي حلركة »حباد« املتعصبة. وينتمي إلى أتباعه طالب يشيفاه 
»ما زال يوسف حيا«، الذين يعتبرون قادة املجموعات الراديكالية 
بني املستوطنني. كذلك فإن لهذه املجموعة تأثيرا بالغا وظاهرا على 

»شبيبة التالل«.
الهيكل«  جبل  »ح��رك��ات  ب��ني  العالقات  أيضا  الكتاب  ويتناول 
وحركات »املسيحيني اجلدد«، وخصوصا آباء الكنيسة البروتستانتية 
األصولية، الذين يتطلعون إلى إعادة بناء الهيكل. وأشار عنباري في 
هذا السياق إلى أن »مجموعات جبل الهيكل لم تنشغل في البداية 
العاملية  الغاية  وفي  الهيكل،  بناء  في  اليهود  غير  إش��راك  مسألة  في 
للهيكل كمكان لصالة جميع الشعوب. وقد بدأ االنشغال في هذه 
املسائل نتيجة اهتمام التيارات األصولية املسيحية بنشاطها. لكن ليس 
جميع النشطاء في حركات جبل الهيكل سعداء بهذه الشراكة، بل إن 

بعضهم يستنكرها«.
                


