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 دراسات

 مركاز ھراب، المدرسة الصھیونیة الدینیة 

 إنعام حامد 

 

 ُمقدمة

القیم  رسیختیُركز التعلیم الدیني الیھودي على التربیة ثم التعلیم بشكل كبیر، فالھدف من التربیة 

ھ األثر ل ً◌اجعلت من الدین أساسالدینیة، مما یؤدي إلى وقوع نتائج سیاسیة واجتماعیة وثقافیة، 

فمن أبرز التطورات الھامة التي عمل .	"إسرائیل"على النظام السیاسي والحیاة العامة في  األكبر

وشأنًا،  مكانًة	ومدارس تعلیمیة دینیة، والتي أعالھاعلیھا نظام التعلیم الدیني، ھو إنشاء مؤسسات 

 .	"مركاز ھراب"مدرسة 

فھو  مّ ومن ثالیھودیة بالصھیونیة،  على أساس ربط الدیانة امركاز ھراب معسكًرا دینیًا قائمً  دّ یُع

، فمن ھذه المؤسسة انطلقت وتفرعت ُمعظم المدارس الدینیة 1سیةذكألرثوایختلف عن المدارس 

فیُمكن 	.تخرج مؤسسوھا من مركاز ھراب فقدالصھیونیة الُمتشددة في مستوطنات الضفة الغربیة، 

ولیس  "رىإسرائیل الكب"ن التربیة الدینیة ھذه غایتھا تكمن في تعزیز اإلیمان بفكرة أرض إالقول 

 .	تعزیز دینیة الدولة

عززت  ، فقدجب اإلشارة إلى الدور الكبیر للحاخام تسفي كوك في إدارة مركاز ھرابتكما 

ا بتیار ھیمنة ھذه المدرسة داخل األوساط الدینیة، وعملت على توطید عالقتھإدارتھ من 

 .	ففي إطار ھذه المؤسسة تأسست منظمة غوش إیمونیم.	2ھمزراحي

																																																													
 أي الحریدیة.  1	
 "المفدال".  تیار ھمزراحي، الذي أصبح الحقًا حزبًا سیاسیًا2	
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 تطور نشأة مركاز ھراب

ار ل إلى تیار تعلیم رسمي، وبین التی◌ّ بدأ التمییز بین التیار المزراحي والذي تحو	1920في عام 

یم الدیني الحریدي التعل:	انقسم التعلیم الدیني إلى تیارین رئیسین ومن ثمّ .	الدیني الحریدي الُمستقل

 أصبح التیار المزراحي تیاًرا ُمستقًال تحت ُمسمى"	إسرائیل"وعند قیام.	والتعلیم الحكومي الدیني

	3التعلیم الحكومي الدیني، مع توضیح أّن ُمصطلح دیني تعني طریقة الحیاة شكل تیار فقد .

وسیلة للرد على ابتعاد الشباب التابعین  كونھاطور الیشیفوت القومیة، لالمزراحي دوًرا في ت

و من الیشیفوت مختلفًا عن ما ھكان ھذا النمط .	الدیني للتیار الصھیوني المتدین عن نمط الحیاة

	.تثقیف المجتمع الصھیوني في مواجھة الحداثةمركاز ھراب  هیشیفاتبنت  فقددارج وتقلیدي، 

 .أسلوب التعلیم الدیني القومي وذلك على العكس من

نحو تعزیز دور الدین في جمیع مجاالت الفرد والمجتمع، مع منحھا معنى  مركاز ھراب	اتجھ

والصھیونیة معنًى دینیًا، "	إسرائیل"منح  ، ومن ثمّ حتى لو كانت ذات عالقة بالحداثة ّ◌ً◌ادیني

 بوصفھالء الدیني الُمطلق كونھما عالمة على الخالص بمفھومھ الدیني، مع التأكید على الو

فقد كانت الرسالة األساسیة لیشیفاه مركاز ھراب، قائمة على ، 4للتوجھ العام ّ◌ً◌اأساسي ً◌امصدر

 	.أساس تربیة طالب المركاز على التعامل مع المجتمع الصھیوني واالنفتاح على المجتمع الیھودي

، فترة ذھبیة غدت على أثرھا مركاز ھراب رائدة العلوم الدینیة 5ل عھد الحاخام تسفي كوك◌ّ شك

، فقد تعززت قیمة ھذه المدرسة في السیاسة خاصةً بعد اندماج مدارس دینیة أُخرى "إسرائیل"في 

فقد خّرجت مدرسة ، ثم ساعدھا نشوء حركة غوش إیمونیم االستیطانیة.	1967لھا قبیل حرب 

رة تعزیز فكب اھتمت، و"إسرائیل"دیني واالستیطاني في مركاز ھراب أبرز رموز التطرف ال

																																																													
 (المدارس الدینیة القومیة). تحیدر. عزیز، ظاھرة الیشیفو3	 
  المرجع السابق. 4	
 .1982ترأس كوك مدرسة مركاز ھراب منذ أواخر األربعینیات حتى وفاتھ سنة  5	
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	ة دینیةووجوب تحویلھا إلى دول "أرض إسرائیل الكاملة" ھذه  يباإلضافة إلى نجاح خریج.

 .	6إقامة الكثیر من المدارس األشد تطرفًا وعنصریة في كافة المستوطناتبالمدرسة 

	 

 الیشیفاه في التراث الدیني الیھودي

	الیشیفوت(تُشكل المدارس الدینیة  نتاج حراك اجتماعي وسیاسي، وذلك عبر إدوًرا ھاًما في )

فإّن الیشیفاه تحمل عبر طیاتھا رسالة تلمودیة ترغب .	انخراط خریجیھا داخل الُمجتمع اإلسرائیلي

فیھا  يجرتحلقات تلمودیة ومعاھد حاخامیة :	تُعرف الیشیفاه بأنھا إذ، بتحقیقھا وفق أھداف ُمحددة

على فضمن ھذا المفھوم تعمل ھذه المؤسسات 	.دراسة التراث الدیني والفقھ التربوي الیھودي

ترسیخ القیم الدینیة داخل صفوف روادھا، مما یؤثر على مجریات األحداث داخل النسیج 

 .7اإلسرائیلي

على إقامة الیشیفاه المركزیة العالمیة،  ،وھو الحاخام اإلشكنازي األكبر ،براھام كوكأأقدم الراب 

	تسفي كالشیر"كان ُمتأثًرا بأفكار الحاخامین ألنھ قد   ، اللذین أصروا على"یھودا القلعي"و"

	یفوتالیش كان	.ت فیھا خالل القرن التاسع عشرضرورة الھجرة إلى فلسطین وإقامة المستوطنا

استُخدم و	التاریخیة، فقد تطور ھذا التوجھ بالوقائعفي نظر المتدینیین التحاًما  دّ فكًرا یُع قد تبنّى

 ،"أرض إسرائیل"فكار الحاخام كوك، والتي تؤكد على مركزیة أفي التدریس نصوًصا من 

إلى  الذي یقوم بإرسال شبان"	ھھسدیر العسكري"وإقامة یشیفوت.	وتقدیس فكرة االستیطان فیھا

																																																													
 . موسى. حلمي، "مركاز ھراب" المعقل األول للتطرف الصھیوني 6	
ذلك وتحدیدًا مركاز ھراب، و ،یُعد حدث مقتل إسحق رابین على ید یغئال عمیر، من أوضح األمثلة على نتاجات األیدیولوجیا المستقاه من الیشیفوت 7	

كمال علي، المدارس التلمودیة: الیشیفاه ومكانتھا في الدولة والمجتمع اإلسرائیلي.  انعكاس للصراع العلماني والدیني، الُمستند للمدارس الدینیة. (حسان،
 .). 21ص
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ال تشكیل ُمعسكر یأتمر بأمر رج ومن ثمّ 	بالیشیفاه،الخدمة العسكریة مع المحافظة على عالقتھم 

	.	8،9الدین أصحاب فكر الكوكزم

 

 مركاز ھراب

وھي  ،	باإلضافة إلى أنّھ یُسمى أیًضا یشیفات مركاز ھراب.	مركاز ھراب، وتعني مركز الحاخام

وصفھا بالطالب المؤمنون بالصھیونیة  دّرس فیھایُ عبارة عن مدرسة تلمودیة توراتیة في القُدس، 

، ثم باشر ابنھ الحاخام 1924عمل على تأسیسیھ الحاخام أبراھام كوك سنة 	.أیدیولوجیة دینیة

ركة تعزیز حفي لعب دوًرا بارًزا  وقد	تسفي كوك التدریس فیھ وتولى إدارتھ بعد وفاة والده،

یة الدینیة، مركاز ھراب معقًال للصھیون عدّ يُ .	1967االستیطان الدیني في الضفة الغربیة بعد عام 

 أي المدرسة الدینیة العالمیة، تأسست"	الیشیفاه"ولھ تسمیة أخرى وھي .	ومكانًا لوالدة االستیطان

مؤسسھا ھو الراب كوك، والذي .	10في فلسطین مع إقامة المشروع االستیطاني الصھیوني فیھا

ة، ركز المدینالمقر بالقرب من ملیكون 	،عمل على إقامة المركاز في منزلھ الذي یتوسط القدس

غربي القدس، لتُصبح مركًزا للعمل على تأھیل "كریات موشیھ"وحالیًا مقرھا الرئیسي في 

وتدریب التالمذة المعول علیھم بأن یُصبحوا زعماء وُمربین مستقبلیین لألجیال القادمة في الدولة 

ابعة الوطنیة التھد الدینیة واأصبحت یشیفات مركاز ھراب نموذًجا تبعھ عدد من المع.	الصھیونیة

للتیار الصھیوني الدیني، فھي المدرسة الدینیة األولى التي ربطت بین الدیانة الیھودیة 

 .12، لذلك فھي توصف بأنّھا أم الیشیفوت الصھیونیة11والصھیونیة

																																																													
  ، مرجع سبق ذكره. عزیز حیدر.8	 
 اھمت فيس لم یكن باستطاعة التیار الدیني القومي أّن یتمكن من عبور المؤسسة الدینیة والجیش دون االستعانة بالمؤسسات التربویة الدینیة، والتي 9	

 . 281، في قبضة الحاخامات، صحإعداد الشباب المتدینین لالندماج في الخدمات العسكریة. النعامي، صال
، عن طریق جمع النواة األولى من 1921 ھذه المدرسة سنة فقد أسسعمل الحاخام كوك كأكبر حاخام في فلسطین خالل االنتداب البریطاني،  10	

 موسى. حلمي، مدرسة"مركاز ھراب"، المعقل األول للتطرف الصھیوني. في مركاز ھراب. الطالب الذین أصبحوا فیما بعد أعضاًء 
 موسى، حلمي. مرجع سبق ذكره.11	
  مرجع سبق ذكره.عیاش، سعید. 12	
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	14عمارھم عن تزید أطالب 	1000فیھا أكثر من  ،یضم مركاز ھراب داخلھ مدرسة وكلیة علیا

الیشیفاه سفینة الرایة للصھیونیة الدینیة ورائدتھا الروحیة والقومیة في صفوف الشباب  تعدّ .	سنة

الدفیئة المركزیة التي ترعرعت داخلھا األفكار والجماعات األكثر ُعنفًا وتطُرفًا في و، 13الُمتدین

ھا التنظیم ، یلی14االستیطانیة یمنیًا، بدایًة من حركة غوش إیمونالُمجتمع اإلسرائیلي صھیونیًا ودی

شبیبة التالل وغیرھا من :	مثل	اإلرھابي الیھودي، انتھاًء بالحركات والمجموعات االستیطانیة،

 .		15المجموعات

 

 تطور المركاز

شھد توجھ مدرسة مركاز ھراب تطورات مع مرور السنوات، مالت إلى مزید من التطرف الیمیني 

جاز أضاف تفسیرات أكثر تطرفًا حین أ فقدتحدیدًا في فترة تولي كوك االبن رئاسة الیشیفاه، 

ة للتعجیل یخطوة ضرور كون ذلكاستخدام العنف بھدف تعزیز االستیطان الیھودي في فلسطین ل

، )كاز ھرابمر(	لم تكن الصھیونیة بالنسبة لھذا التیار الفكري والتربوي.	في الخالص المسیاني

خاتمتھا الخالص الدیني، إذ تحول فیما  سوى المرحلة العلمانیة األولى في عملیة الخالص تكون

وذلك لتشجیعھ للعنف واالستیطان، إضافًة لدمجھ .	16بعد إلى نموذج مركزي في الصھیونیة الدینیة

 .المتدینیین في الحیاة العامة

ضرورة االلتزام الصارم بسائر التعالیم بالنخبة الحاخامیة الُمنتمیة إلى مركاز ھراب  اھتمت

والنواھي الدینیة الُمتعلقة بكافة جوانب الحیاة الیومیة، وإقامة الفروض ومھاجمة الثقافة الغربیة 

ونزاھة الشعب الیھودي في الوعي  "أرض إسرائیل"برمتھا، والتركیز على تأكید مركزیة 

																																																													
 موسى، حلمي. مرجع سبق ذكره. 13	

 . https://2u.pw/dqqIJمركز القدس للدراسات. إنعام حامد. .حول حركة غوش إیمونیملالستزادة  14
 (مركاز ھراف) وفكرھا وتطورھا.  الصھیونیة -نشأة المدرسة الدینیة15	
  مرجع سبق ذكره. عیاش.سعید. 16	
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راب لذاتھم التغاضي عن المسائل السیاسیة استنادًا لما سبق فقد أذن رجاالت مركاز ھ.	17الدیني

الدولیة، بالمقابل شددوا على فریضة استیطان فلسطین والتأكید على عدم جواز تقدیم أي تنازالت 

أصبح خریجو الیشیفاه عامًال مركزیًا في جھاز التعلیم التابع .	18إقلیمیة في مقابل أي عملیة السالم

ُمرشدین ومركّزین في دور الُمعلمین على اختالف أنواعھا، باتوا ووالمرتبط بالصھیونیة الدینیة، 

حتى غدا العدید من أبناء الُمجتمع اإلسرائیلي ُمتأثرین بأفكار مركاز ھراب ومروجین ألیدیولوجیة 

 .	19المركاز

 

 السیاسة الدینیة وھیمنة األیدیولوجیا

، والتي أُنشأت 20العدید من األھالي یرسلون أبناءھم إلى المدارس التوراتیة الدینیة العسكریة خذأ

ن من اآلباء ول الكثیر◌ّ فضوباألساس بوحي نموذج مركاز ھراب في مختلف أنحاء البالد، 

المدارس الجدیدة عن المدارس التقلیدیة السابقة التي تراجعت شھرتھا بشكٍل الفت، على الرغم 

ي منح ف واوإنما رغب ،كبیر من اإلسرائیلیین لم یُكن لدیھم أیدیولوجیا وأفكار دینیة ً◌ان عددمن أ

 .	21أبنائھم تعلیًما نخبویًا توضح أنّھ ھیمن وأثبت نفسھ

أّن الھیمنة األیدیولوجیة الصھیونیة الدینیة تتمثل بصورة جلیة في  أّكدومع نھایة السبعینیات ت

ة بین الوحدة األیدیولوجی"	یقوم على	التوجھ الذي مثّلتھ الیشیفاه فقد كانیشیفات مركاز ھراب، 

 أرض"، باإلضافة إلى وجھة النظر الصھیونیة الُمتطرفة في صورة "التوراة وأرض إسرائیل

منھا  ،ثةی، وتوراتیة ُمتشددة إزاء ُكل ما یتعلق بمجریات الحیاة العصریة والحد"إسرائیل الكاملة

وبسبب ھذه النقطة عمل عدد من حاخامات مركاز ھراب في بدایات  .ما ھو ُمتعلق باالحتشام

																																																													
 "یلأرض إسرائ"زیة فكرة كان من الضروري التشدید على تالزم ھذین العنصرین في الثقافة التربویة القائم على أساسھا مركاز ھراب. أي مرك 17	

 "شعب هللا الُمختار".   وضرورة الوالء لھا في الھویة الدینیة، إضافًة إلظھار خصوصیة الشعب الیھودي
 عیاش، سعید. نظرة على نشأة مركاز ھراف وفكرھا ومكانتھا. 	18 

  المرجع السابق. 19	
 "یشیفوت ھھسدیر". 20	

   مرجع یبق ذكره. عیاش، سعید.  21
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دّ عُ تأسیس جھاز للتعلیم الرسمي یكون بدیًال للتعلیم الحكومي الدیني، والذي على السبعینیات 

شبكة تعلیم للذكور  تأسستلذلك .	22لبنات والبنینبین ا	ً◌اُمختلط هُمتقاعًسا من الناحیة الدینیة، كون

 24اإلناثب	الخاصة، ثم بعد وفاة الحاخام تسفي كوك أُقیمت شبكة التعلیم 23نوعمسم اب	1972سنة 

 .25وحملت اسمھ

انطالقة حثیثة بالنسبة لألیدیولوجیات الصھیونیة دینیًا وقومیًا، والتي 	1967حرب شكلت 	كما

ما تمخض عن الحرب من احتالل للضفة ف	،في المطامع التوسعیة أھدافھا یُصبكانت جل 

وقطاع غزة والجوالن وسیناء، ألھب مشاعر الحماس الدیني داخل نفوس حاخامات الغربیة 

ركاز م تحولف .وتالمیذ مركاز ھراب بشكل خاص، وأتباع تیار الصھیونیة الدینیة بشكل عام

 .لدى الجماعات الدینیة الُمتطرفةھراب إلى معقل ودفیئة مركزیة لنمو األفكار 

وع االستیطاني في فلسطین وكان درًعا قویًا وصلبًا بالدفاع رّسخ مركاز ھراب سریر میالد المشر

ثبات حقیقة التوجھ األیدیولوجي إنستنتج ُھنا أّن ما نتج عن الحرب ساھم في .	26عنھ، وداعًما لھ

 وساطلنشر الثقافة التربویة بین أ الصھیوني، باإلضافة لتمكینھا من تحول الیشیفاه إلى مركز

لت عقیدة الخالص المسیانیة ذات الطابع الشمولي، القومیة ◌ّ حو لقد.	الجمھور الصھیوني الُمتدین

بمعنى أنّھا  ،في مركزھا ّ◌ً◌اأساسي ً◌اإلى جزء من العقیدة الخالصیة، وأصبح التدین جزء

دة األساس في العقی "أرض إسرائیل"تحولت من صھیونیة متدینة إلى دین صھیوني وأصبحت 

لم یعد ممكنًا و	،دیني شمولي ابل "إسرائیلـ "ل ّ◌ً◌امعنى سیاسي ا، فل"دولة إسرائیل"بدًال من 

 .	27الفصل بین الدین والدولة

																																																													
  المرجع السابق. 22	
 "تعلیم ابتدائي نخبوي". 23	
 "تسیفیا". 24	
 . 43شیلغ،یائیر. المتدینون الجدد، نظرة راھنة على المجتمع الدیني في إسرائیل.ص25	
    مرجع یبق ذكره. عیاش، سعید. 26	

 حیدر.عزیز. مرجع یبق ذكره. 	27 
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لكن االنطالقة الحقیقیة لتلك األفكار التي نشأت وترعرعت في مركاز ھراب، لم تحدث إال في 

باالنتكاسة  وما تولد من شعور	،197328السبعینیات وذلك خالل حرب تشرین األول ُمنتصف 

نقمة  ویتحول إلى ،بكل قطاعاتھ التي أخذ إحساساھا باإلحباط یتفاقم ،داخل المجتمع اإلسرائیلي

ز ھراب تلك األجواء انتھز حاخامات مركا.	29"إسرائیل"	وقعت باألساس على السلطة الحاكمة في

ففي .	ةالخالصیة القیامی الفرصة المالئمة النطالق أفكارھا	رأوا فیھاو ،اإلسرائیلیین	الُمخیمة على

 بتنفیذ أولى سحق رابین، انطلقت فوًرا حركة غوش إیمونیمإوبعد قیام حكومة ، 1974عام 

	ُمستمدة قوتھا وغطاءھا الدیني من مركاز ھرابحمالتھا االستیطانیة  ھنا استطاعت غوش .

م سطع نجإیمونیم بث الحماس في صفوف الصھیونیة الدینیة، ووسط ھذا االندفاع والحماس 

لتأكید اف	،رة الجدیدة في الصھیونیة الدینیةبمنزلة مرجل الثو اوضعھجرى مركاز ھراب بقوة، و

على الدور الذي لعبتھ یشیفات مركاز ھراب یتلخص فیما أعرب عنھ الكاتب اإلسرائیلي حاییم 

أقل تطرفًا  ادت في إسرائیل في تلك األیام یشیفاه صھیونیة عصریة أخرى لكنھلو وجِ "	:	بار، قائًال 

من مركاز ھراب من الناحیة الدینیة والسیاسیة وأقرب إلى نموذج الیشیفاه الجامعیة الیھودیة غیر 

	.30"الُمتطرفة لكان تاریخ الصھیونیة الدینیة ُمختلفًا

كذلك أكد الباحث یائیر شیلغ الُمتخصص في شؤون الُمجتمع الدیني والحركات الدینیة في 

، على أّن عملیة التحول واالنتقال من صھیونیة دینیة إلى دینیة صھیونیة، مع مرور "إسرائیل"

قامت حركة غوش إیمونیم بالحسم في مسائل أمنیة الوقت أصبحت أكثر حدّیة، وذلك عندما 

وسیاسیة عن طریق اإلفتاء الدیني، مثاًال على ذلك ما حدث في االتفاقیات السیاسیة التي شملت 

في خالفات وبوادر تصدع عنیفة في 	سببتوھو ما  ،196731عام  احتُلّتناطق االنسحاب من م

ویعید شیلغ ظھور ذلك االنقسام في المركاز في الفترة التي أعقبت .	32الدینيصفوف التیار القومي 

																																																													
 حرب یوم الغفران. 	28 

 أي سلطة حزب العمل. 29	
     مرجع سبق ذكره. عیاش، سعید.  30	
 سحق رابین، واتفاقیات أوسلو التي وقعتھا مع منظمة التحریر الفلسطینیة. إیُقصد ھنا، اتفاقیة االنسحاب من سیناء، ثم مسألة شرعیة حكومة 31	

 	     مرجع یبق ذكره. عیاش، سعید. 32
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	،وفاة زعیم تیار الثورة التوراتیة في الصھیونیة الدینیة، ورئیس مركاز ھراب الحاخام تسفي كوك

ت الغلبة ین تیارین، إذ كاننشب في الیشیفاه صراع الخالفة، وامتد لیُصبح صراًعا فكریًا ب فقد

مانعتھ الشدیدة وفتاویھ الدینیة اشتھر بمُ  والذي	،33للتیار األول بزعامة الحاخام أبراھام شابیرا

:	یار الثانيلتبینما مثّل ا ،الُمعارضة التفاقیات أوسلو وما تبعھا من انسحابات لعدد من المستوطنات

 .35، والذي تبنى توجًھا أقل تطرفًا على ھذا الصعید34تسفي طاو

أخذت تشھد منذ وقت عملیة انحسار  إّن ھیمنة نظریة مركاز ھراب في األوساط الصھیونیة الدینیة

 أھمھامن ، متواصلة، لم یكن العامل فیھا فقط الصراعات الداخلیة، وإنما لظھورعوامل أخرى

لمفھوم الخالص على طریقة الحاخام كوك الضربة التي وجھتھا اتفاقیة كامب دیفید ثم أوسلو، 

 أّن تشھد انسحابًا وإخالءً  ال، باستمرارالذي طّور مفھوًما للخالص بوصفھ حالة تسیر إلى اإلمام 

خلیة وذلك اباإلضافة إلى التغییر الحاد الذي طرأ على األجندة الصھیوینة الد.	لمستوطنات بأكملھا

وبالرغم من ذلك فإّن شیلغ وغیره .	36نتیجة لما طرأ من تغییرات على الُمجتمع اإلسرائیلي برمتھ

من الباحثین، یؤكدون أن تأثیر األفكار والقیم التي أرستھا یشیفاه مركاز ھراب ما زال جلیًا في 

 .	37صفوف النخبة من الحاخامات داخل التیار الصھیوني الدیني

بین  تدین صار یدمجفإن الجمھور المُ  ،مركز مدار قضایا إسرائیلیة، والتي تصدر عن وفقًا لمجلة

دى تفعیل أ الخصوصیة التقلیدیة وبین الفعالیة السیاسیة وفقًا لطریقة مركاز ھراب، وبناًء على ذلك

المیول الخصوصیة إلى تطور مواقف سیاسیة رادیكالیة في العالقات مع الفلسطینیین، فقد تأثرت 

جھاز الیشیفوت القومي، والذي ساھم في تعزیز أثر مركاز ھراب  ذه التطورات من نمو وتوسعھ

 .	في المعسكر الصھیوني الدیني

																																																													
 المرجع الدیني األعلى لحزب المفدال. دالذي أصبح الحقًا الحاخام اإلشكنازي األكبر في إسرائیل، ویُع 33	

“zvi	Tao”	34	
 (مركاز ھراف) وفكرھا وتطورھا.  الصھیونیة -نشأة المدرسة الدینیة35	
 . 63-62ص یائیر. المتدینون الجدد، نظرة راھنة على المجتمع الدیني في إسرائیل. شیلغ،36	
	 	     مرجع سبق ذكره.عیاش، سعید.  37	
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كانت ھذه التطورات متالزمة مع أحداث تاریخیة عززت تأثیر المزج بین الخصوصیة التقلیدیة 

، 1973	وحرب	1967	حرب السیما	"إسرائیل"في وبین النشاط السیاسي في الجمھور الُمتدین 

فالحرب ألھبت حماس الخالص المسیاني والذي تُرجم بواسطة حركة غوش إیمونیم وعلى رأسھ 

كان للحروب تأثیر كبیر على نظرة الطالب في الیشیفوت القومیة .	مركاز ھراب هطالب یشیفا

ھیونیة منة الصفقد شكلت حركتھم تمردًا عد أول رفض من نوعھ لھی.	إلى النخب السیاسیة الحاكمة

طارھا وصل العلمانیون إالعلمانیة، فحسب تفسیرھم لنظرة الراب كوك ھناك خطة ربانیة في 

، وأن علیھم إخالء مكانھم، وإذا لم یفعلوا ذلك فإنھم قد یشوشون "إسرائیل"نھایة دورھم في بناء 

تُشیر لبدایة الخالص  ألولى، ا73	وحرب	67	، حربالعملیة الخالصیة التي لھا مؤشرات واضحة

 .38والثانیة شكلت إنارة إلصالح الشذوذ السیاسي عن الخط الذي یؤدي إلى الخالص

طرفًا األشد عنفًا وتال تزال یشیفاه مركاز ھراب تُمثل المعقل المركزي للجماعات الیمینیة أخیًرا، 

ـ "ونظًرا لمكانتھا المھمة في الحیاة بالنسبة .	في الُمجتمع اإلسرائیلي ؤساء الدولة اعتاد ر	"إسرائیلل

على مدار السنوات وإلى اآلن، المشاركة في االحتفاالت التي تقام في كل عام داخل مدرسة مركاز 

ارس آذار/ م	6أثارت عملیة المقاومة الفلسطینیة بتاریخ كما  .39"إسرائیل"ھراب بمناسبة قیام 

كثیًرا من التساؤالت حول المكان الذي تم استھدافھ، فقد  ،، والتي استھدفت مركاز ھراب2008

قوة یرمز إلى المكان العملیة، بأنھا ضربة موجھة إلى  وصف إیھود باراك وزیر الدفاع وقتھا تلك

 أحد زعماء التیار الدیني القومي كارثة كبرى ضربت قلب الصھیونیة وعدّھا، والمنعة الیھودیة

إزاء ذلك نستنتج بأن معھد مركاز ھراب لیس مؤسسة 	.االستیطانالدینیة والمكان الذي ُوِلد فیھ 

وإنما مؤسسة تعمل على إعداد طالب 	ن فحسب،ركز على مبادئ االعتقاد واإلیمادینیة عادیة تُ 

عمال أ	وتعمل على تخطیط وتبني	،تطرفة تنشط في القطاع الدیني وفي الجیشوقیادات دینیة مُ 

																																																													
  ره. مرجع سبق ذكحیدر.عزیز. 38	
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وأن استھداف العملیة ألكبر وأقدم المعاھد الدینیة الصھیونیة وأخطرھا .	إرھابیة ضد الفلسطینیین

	.	40"إسرائیل"في فلسطین شكل صدمة للجماعات الدینیة المتطرفة في 

																																																													
  http://mesc.com.jo/Studies/Studies_10.html ).2008-،آذارعملیة القدس استھدفت وكراً لإلرھاب الصھیوني الدیني(	لالستزادة:40


