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• إلى رفاق الدرب أصدقائي..
• إلى أبناء عمومتي عموم آل االغا

"إليكم جميعا اهدي ثمرة جهدي وفكري"

أ

شكر وتقدير

الحمد هلل عمى جزيل نعمو  ،والحمد هلل عمى تمام فضمو واحسانو  ،وما منحنى من صبر ومثابرة
إلى أن وفقني في إتمام ىذا الجيد المتواضع  ،والصالة والسالم عمى أشرف خمق اهلل سيدنا
محمد صمى اهلل عميو وسمم  ،عميو أفضل الصالة والسالم  ،الحضور الكريم كل باسمو ولقبو
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو .
ِ
َِّ
ِ
َّ َِّ
ٍ َّ
ون َخبِ ٌير)
ين أُوتُوا اْلعْم َم َد َر َجات َوالموُ بِ َما تَ ْع َممُ َ
آمُنوا من ُك ْم َوالذ َ
قال تعالى ( َي ْرفَ ِع الموُ الذ َ
ين َ
وكما قال في موضع آخر " فَا ْذ ُك ُرونِي أَ ْذ ُك ْرُك ْم َوا ْش ُك ُروْا لِي َوالَ تَ ْكفُُر ِ
ون "صدق اهلل العظيم
•

بداية الشكر هلل عز وجل أوالً الذي انعم عمي بنعمة العقل فجعمني من طمبة العمم

ومريديو.

•

وأتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني ألستاذي الدكتور :خالد رجب شعبان والذي كان لي

الشرف التعمم عمى يديو ،والذي تكرم باإلشراف عمى ىذه األطروحة ،وأنار لي الطريق بما أسداه
إلى من نصح وتوجيو وارشاد ،وأحاطني بمطفو وكرم أخالقو ،ومنحني الوقت والجيد الكافيين
ّ
إلخراج ىذه األطروحة إلى حيز الوجود فجزاه اهلل عني خير الجزاء.

•

كما أتقدم بالشكر وعظيم االمتنان لمسادة أعضاء لجنة المناقشة والحكم ،األستاذ الدكتور

رياض العيمة مناقشا داخمياً ،والدكتور فاروق دواس مناقشا خارجياً عمى تفضميما بقبول مناقشة
رسالتي.
•

والشكر موصول لمدكتور سمير أبو مدلمة عميد كمية االقتصاد والعموم اإلدارية عمى ما

بذلو وما يبذلو من جيد حثيث لخدمة الطالب.

ب

•

كما أعبر عن شكري وتقديري العميق إلى أساتذتي األعزاء في برنامج العموم السياسية

عمي بعمميم خالل فترة الدراسة.
بجامعة األزىر ىذا الصرح األكاديمي الشامخ ،والذين لم يبخموا َ

•

وأخي اًر يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لمحضور الكرام جميعاً عمى تمبيتيم

لدعوة الحضور خاصة األقارب واألصدقاء ،والذين جاؤوا اليوم ليشاركوني ىذه المحظات الجميمة
التي طبعت في الذاكرة إلى األبد ،كذلك الزمالء والزميالت في برنامج العموم السياسية والذين
قضيت معيم أجمل المحظات خالل أيام الدراسة ،وتشرفت بمعرفتيم كإخوة.

ج

ممخص الدراسة
تناولت الدراسة أزمة اليوية في المجتمع اإلسرائيمي بين العممانيين والمتدينين ،في ظل حالة
الصراع القائمة بين التيارين ،حيث تناولت الدراسة طبيعة الخالف بين الصييونية الدينية
والصييونية السياسية منذ نشأة الحركة الصييونية ،وكذلك استمرار الصراع بعد قيام دولة اسرائيل
حتى الوقت الحاضر ،كما تناولت الدراسة بالتحميل دور الييود العممانيين والمتدينين واألحزاب
التي تبمورت عنيما ،كما سمطت الدراسة الضوء عمى مظاىر الصراع بين العممانيين والمتدينين
في المجتمع االسرائيمي ،الذي يشيد حالة استقطاب حادة بين التيارين.
وحاولت الدراسة اإلجابة عمى التساؤل الرئيسي :ما ىو تأثير أزمة اليوية في اسرائيل بين
العممانيين والمتدينين عمي المجتمع االسرائيمي؟ ،وىل أزمة اليوية في اسرائيل سببو حالة الصراع
بين المتدينين والعممانيين؟  ،ما أثر التصدعات االجتماعية في بمورة اليوية االسرائيمية ،وما ىو
مستقبل اليوية االسرائيمية بين العممانيين والمتدينين في اسرائيل؟
وتناولت الدراسة األسباب التي أدت إلى أزمة اليوية االسرائيمية في اسرائيل ،وكذلك التغيرات
الحزبية التي تشيدىا الساحة السياسية االسرائيمية ،من خالل تحميل وتقسيم المجتمع االسرائيمي
الى العديد من الجماعات األثنية المتناقضة التي يتكون منيا المجتمع االسرائيمي ،والتي أنتجت
جماعات أثنية متناقضة ومنغمقة عمى نفسيا ،فمكل جماعة ىوية خاصة بيا.
ىذا و خمصت الد ارسة الي جممة من النتائج أىميا :فشل نظرية بوتقة الصير التي تيدف إلى
صير المجتمع االسرائيمي في بوتقة واحدة ،حيث تعاني اسرائيل من أزمة ىوية واضحة ومستمرة
بسبب تعددية ثقافة الييود المياجرين ،وسياسية الييمنة االشكنازية عمى مؤسسات الدولة ،التي
أنتجت مجتمعات عديدة وبحدود شبة ثابتة ،وأدى استمرار حالة الصراع بين العممانيين والمتدينين
إلى شرخ عميق في المجتمع ،وىذا انعكس عمى حالة االنغالق لدى التيارات الدينية وخاصة
الحريديم المتشددين ،الذين يعيشون في أحياء منغمقة ،من أجل الحفاظ عمى ثقافتيم وتراثيم
الديني ،حتى ال يتأثروا بنمط حياة العممانية التي يعيشيا المجتمع االسرائيمي ،كما الدراسة
خمصت إلى أن التركيبة السكانية في المجتمع االسرائيمي تميل لصالح زيادة عدد السكان

د

المتدينين عمي حساب العممانيين حتى عام  ،0202وىو األمر الذي سيؤدى الحقاً إلى زيادة
مظاىر الحياة الييودية في إسرائيل.

ه

Abstract
This study addresses the identity crisis inside the Israeli society between
secular and religious, in light of the dispute between the two trends, in
which the study discusses the nature of the dispute between religious
Zionism and political Zionism since the establishment of the Zionist
movement, as well as the continuation of dispute since the foundation of
the state of Israel until the present time. The study also analyzes the role
of Jewish seculars and their parties, and the religious Jews and their
parties, too. The study also has highlighted the aspects of the dispute
between secular and religious in Israeli Society which is witnessing a
sharp-polarization between the two trends.
The study has tried to answer its main questions which are: What is the
impact of identity crisis in Israel between secular and religious upon
Israeli society? Is the identity crisis in Israel related to dispute status
between secular and religious? What is the impact of social rifts in
shaping Israeli identity? and finally, What is the future prospective for
Israeli identity between secular and religious in Israel?
The study has examined the reasons that led to identity crisis in Israel, as
well as the partisan developments that witnessed in Israeli political arena,
throughout analyzing and dividing Israeli society into several divergent
ethnic groups that make up Israeli society, which in turn developed
conflicting ethnic groups are closed on themselves, each one represents a
separated identity of its own.
Through studying and analyzing the nature of identity crisis between
secular and religious in Israel, the researcher has concluded a number of
findings, among which; the failure of melting pot theory which aimed at
و

melting the whole Israeli society into one united melting pot. It is clear
that Israeli society suffers from an evident and sustaining identity crisis
related to the multiplicity cultural backgrounds of Jewish immigrants, and
hegemony policy of Ashkenazi on the state institutions, that produced, in
turn, several divergent communities with semi-fixed limits. The
continuation of dispute status between secular and religious resulted in a
deep rift inside the society , this was reflected in isolationism status for
religious currents, specially the hardliners Haredim, who live in isolated
neighborhoods, to preserve their culture and religious legacy, so as not to
be effected by the lifestyle of secular experienced by Israeli society. The
study also has concluded that the demographics of Israeli society tends to
be in favor with the increasing of religious population number at the
expense of secular population until 2030, which would lead later on to
increase the manifestations of Jewish lifestyle in Israel.
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الـمـقدمـة
تعد مشكمة اليوية مف أعقد مشكبلت العصر الراىف التي تواجو الكثير مف الشعوب والمجتمعات ،الحديثة
منيا أو ذات األصوؿ الحضارية القديمة ،أو تمؾ التي تفتقد لبلنتماء الحضاري القديـ عمى ٍ
حد سواء.
تمثؿ أزمة اليوية في إسرائيؿ جدالً كبي اًر ،واثارة لمخبلفات ولمصراعات حوؿ طبيعة اليوية االسرائيمية في
المجتمع بيف العممانييف والمتدينيف ،حيث تشكؿ العبلقة بينيما إحدى اإلشكاليات المعقدة التي تمنع
اسرائيؿ مف الشعور بقدر مف التوازف ،يؤىميا لكي تكوف دولة مستقرة ،فجدلية تمؾ العبلقة حوؿ ماىية
الدولة ومقوماتيا محؿ جدؿ وصراع يصاحب الجميع في إسرائيؿ منذ قياميا ،مما يجعؿ العبلقة بينيما في
حالة توتر وصراع دائـ في كافة مناحي الحياة ،فتنامي دور القوى الدينية وأحزابيا السياسية واالجتماعية،
،وكذلؾ األحزاب السياسية العممانية ،ساىـ في وجود حالة مف الصراع "حوؿ ىوية الدولة" في اطار الحياة
السياسية واالجتماعية في اسرائيؿ.
وال يقتصر الصراع في اسرائيؿ بيف العممانييف والمتدينيف حوؿ ىوية الدولة ،بؿ إمتد الى العبلقات
الداخمية بيف القوى الدينية نفسيا ،فمظاىر الصراع بيف التياريف كثيرة منيا :تعريؼ مف ىو الييودي،
وكذلؾ الخدمة االلزامية في الجيش ،ومناىج التعميـ وأساليبو ،فالمتدينوف يريدوف اف تكوف ىوية المجتمع
االسرائيمي الشريعة الييودية بينما العممانييف يريدوف اليوية العممانية التي تتماشي مع الدوؿ الغربية
العصرية في أسموب عيشيا.
وقد ارتفعت حدة الخبلفات بيف المتدينيف والعممانييف ،حتى وصمت الى االعتداء الجسماني في بعض
نظر لشعور كؿ فريؽ بأنو لـ ينؿ مف المكاسب ما يتناسب مع حجـ قوتو وتأثيره في المجتمع
األحيافً ،ا

اإلسرائيمي ،وقد غابت الوسطية بيف التياريف مع عدـ وجود قضايا ومحاور اجتماعية أو ثقافية مشتركة
حدة الخبلفات الداخمية
تربط التياريف ،باستثناء الخطر الخارجي وقد ثبت أف الخطر الخارجي ييدئ مف َ

في إسرائيؿ لكنو ال يوقفيا تماماً ،واذا كاف الخطر الخارجي يخفي الخبلفات بيف التياريف فإف تحقيؽ
السبلـ مع العرب وعدـ استمرار الخطر الخارجي عمى إسرائيؿ سوؼ يؤدي إلى ارتفاع حدة الصراع بيف
الجانبيف.
كما ساىمت السياسة والديموغرافيا خبلؿ ستة عقود بتغيرات أثنية جوىرية عمى خارطة المجتمع اإلسرائيمي
مما صعد مف وتيرة الجدؿ حوؿ ىوية الدولة في المجتمع اإلسرائيمي ،وتبحث الدراسة في مستقبؿ تمؾ
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اليوية والتي يبدو مف اإلحصاءات السكانية والسياسية أنيا متجية نحو مفترؽ طرؽ صعب  ،حيث أصبح
حضور الييود األصولييف التمثيمي واضحا عمى الخريطة السياسية والحزبية ،مما يضع إسرائيؿ أماـ
صراع مجتمعي يعبر عنو بالتغير الحزبي والسياسي والذي ظيرت بعض نتائجو خبلؿ العقديف األخيريف
سواء بازدياد عدد النواب المتدينيف أو بمدى تأثيرىـ في الحياة السياسة واالجتماعية في اسرائيؿ .
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مـشكمة الـدراسة :
يعكس الصراع بيف التياريف المركزييف في المجتمع االسرائيمي ،وتحديداً بيف التيار العمماني
والديني بكؿ مكوناتيما االجتماعية والسياسية والفكرية ،أزمة ىوية يعيشيا المجتمع االسرائيمي مف جية،
والحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة مف جية أخرى ،وقد أثر ىذا الصراع عمى كؿ مكونات الحياة فى
إسرائيؿ بما فييا النظاـ االجتماعي .ويدور السؤاؿ الرئيسي لمدراسة إلى أى مدى يؤثر الصراع بيف
العممانييف والمتدينيف عمى أزمة اليوية في إسرائيؿ؟
ويتفرع عن ىذا التساؤل الرئيسي عدة أسئمة فرعية ،وىي:
 -1ما ىو المقصود باليوية ؟
 -2كيؼ تولد الصراع بيف العممانييف المتدينيف في إسرائيؿ؟
 -3ما أثر التصدعات االجتماعية في بمورة اليويات االثنية؟
 -4أسباب تفاقـ أزمة اليوية في إسرائيؿ؟
 -5ما ىي مظاىر الصراع العمماني الديني في إسرائيؿ حوؿ ىوية الدولة ؟
 -6ما ىو مستقبؿ اليوية اإلسرائيمية؟
فـرضية الـدراسة:
 -1لـ تنجح المؤسسة اإلسرائيمية في صير مكونات المجتمع اإلسرائيمي في بوتقة واحدة ،رغـ الوسائؿ
واألساليب المتعددة التي إستخدمت لذلؾ تشكؿ أزمة اليوية أحد المعضبلت التي تواجو المجتمع
اإلسرائيمي.
 -2تمثؿ أزمة اليوية في إسرائيؿ معضمو مجتمعات مياجرة بيف مجموعات بشريو متناقضة في العادات
والتقاليد والثقافة.
أىـداف الـدراسة:
 -1التعرؼ عمي أزمة اليوية في المجتمع اإلسرائيمي.
 -2إلقاء الضوء عمي الصراع بيف التيار العمماني والديني في إسرائيؿ.
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 -3استعراض أساليب االستقطاب الديني في إسرائيؿ.
 -4التعرؼ عمي مظاىر الصراع العمماني الديني في إسرائيؿ.

أىـمية الـدراسة:
 -1تكمف أىمية ىذه الدراسة في التعرؼ عمي أزمة اليوية في المجتمع اإلسرائيمي ،لفيـ طبيعة بيف
التيار العمماني والتيار الديني في المجتمع االسرائيمي بكؿ مركباتيما االجتماعية والسياسية
والفكرية.
 -2تحاوؿ الدراسة أف تكوف إضافة أخرى في المجاؿ المعرفي األكاديمي ،وتسيـ في فيـ الصراعات
واألزمات التي يعاني منيا المجتمع اإلسرائيمي.
 -3التراكـ المعرفي العممي بشأف إسرائيؿ ،يعزز القدرة عمي التعامؿ معيا حاض اًر ومستقببلً.

مـنيجية الـدراسة :
أوال  :المنيج التاريخي.
استخدمت الدراسة المنيج التاريخي القائـ عمي أخذ المادة مف مصادرىا التاريخية بعد تمحيصيا
وتنقيحيا ،مف أجؿ معرفة أسباب أزمة اليوية في المجتمع اإلسرائيمي ،والصراع التاريخي بيف التياريف
العمماني والديني في إسرائيؿ ،وذلؾ مف خبلؿ تتبع المراحؿ التاريخية التي مر بيا ىذا المجتمع.
ثانيا  :المنيج الوصفي التحميمي.
كما استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي في وصؼ أزمة اليوية مف خبلؿ معرفة طبيعة
الصراع بيف العممانييف والمتدينيف ،وتحميؿ البيئة الداخمية والخارجية التي ساعدت عمي ىذا الصراع ،ومف
ثـ استنتاج أثر تمؾ األزمة عمي إسرائيؿ .وفي سياؽ ىذا المنيج استخدمت الدراسة أداة تحميؿ المضموف
مف أجؿ تحميؿ الخطاب السياسي واستطبلعات الرأي والتصريحات المتعمقة بأزمة اليوية في المجتمع
اإلسرائيمي.
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ثالثاً :منيج تحميل النظم.
استخدمت الدراسة منيج تحميؿ النظـ ،ليس بقصد دراسة االنظمة السياسية ،بقدر رغبتو دراسة االنظمة
الحياتية ،مف حيث عبلقتيا الداخمية ومف ثـ تفاعبلتيا الداخمية ،مع البئية المحيطة بيا .كذلؾ يعتبر منيج
تحميؿ النظـ مجموعة مف العبلقات المتداخمة والعناصر المتفاعمة والتي تعتمد عمى أف النظاـ ىو أساس
وحدة التحميؿ ومحيط خارجي ،والتي تعتمد عمى مجموعة مف العناصر أو األجزاء والتي ترتبط فيما بينيا
وظيفياً بشكؿ منظـ بما يتضمنو ذلؾ مف تفاعؿ واعتماد متبادؿ في دائرة متكاممة ذات طابع ديناميكي تبدأ
بالمدخبلت(المطالب -الدعـ) وتنتيي بالمخرجات( الق اررات -اإلجراءات) مع قياـ عممية التغذية الراجعة
بالربط بيف المدخبلت والمخرجات.
مـصطمحات الدراسة.
الييود" :كممة ييودي كانت تشير إلى الشخص الذي يعتنؽ الييودية ،وقد ظيرت بعد الكممتيف األخرييف
عبراني و يسرائيمي أو عضو جماعة يسرائيؿ  ،وييودي كممة عبرية مشتقة مف ييودا ،وىو اسـ احد أبناء
يعقوب والذي سميت بو إحدى قبائؿ العبرانييف االثنتي عشر ،واالسـ مشتؽ مف االسـ السامي القديـ
"ودي" التي تفيد االعتراؼ واإلقرار والجزاء مثؿ كممة دية عند العرب ،واكتسبت ىذه المادة معنى اإلقرار
واالعتراؼ بالجميؿ ،فكممة "ييوه" تعني الرب "ودي" تعني الشكر ومنيما "ييودي" ،ومع أف الشرع
الييودي قد عرؼ الييودي بأنو مف ولد ألـ ييودية أو تيود ،فاف الشرع اإلسبلمي لـ يقبؿ في جميع
مراحمو التاريخية بيذا التعريؼ العرقي ،فكاف يعرؼ الييودي تعريفا دينيا وحسب ،أي انو عرفو بأنو مف
يعتنؽ الييودية سواء كاف مف الحاخامييف أو القرائيف أو السامرييف" (المسيري ،2003 ،ص.)161

الياالخاه "الشريعة الييودية "" :يطمؽ ىذا االسـ عمى الجزء الخاص بالحياة العممية لئلنساف في الديانة
الييودية ،والذي يحدد المحرمات والمحمبلت ،وما ىو واجب وما ىو غير واجب ،وتحتؿ الياالخاه مكانة
متميزة في التوراة المكتوبة ،كما تحتؿ مكانة أساسية في التوراة الشفيية ،التممود ،وييتـ األدب التممودي
والرباني في معظمو بأمور الياالخاه ،وتعالج الياالخاه العبلقات بيف فرد وآخر ،وبيف الفرد والجماعة،
وبيف جماعة وأخرى ،وبيف بني إسرائيؿ وباقي الشعوب ،بؿ وحتى بيف باقي الشعوب وبعضيا البعض،
وترجع كممة ىاالخاه ألصوؿ آرامية مف الجذر ىمخ ومعناه الحرفي مشى -خطى ،أما معناه المجازي فيو
منياج – قانوف ،وجرى العرؼ عمى أف مصدر الياالخاه ىو التوراة الشفيية ،التي أنزلت عمى موسى في
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سيناء مف أجؿ تفسير واستكماؿ التوراة المكتوبة ،مما يشير إلى أف أصحاب الياالخاه كانوا مفسريف أكثر
مف كونيـ مشرعيف ،وكاف ىدفيـ الرئيس ىو تفسير التوراة المكتوبة" (الشامي ، 2003 ،ص.)109

الحركة الصييونية" :الصييونية اسـ لحركة وأيديولوجية تقدـ نفسيا عمى أنيا تعبر عف رغبات وطموحات
الشعب الييودي في العصر الحديث ،وفي مقدمتيا العودة إلى أ رض إسرائيؿ عمى حد تعبير ىذه الحركة،
والحركة في أسسيا العممية حركة استعمارية قريبة مف الحركات االستعمارية التي انتشرت في القرف التاسع
عشر ومطمع القرف العشريف"(منصور ، 2009 ،ص .)292

التوراة" :يشير ىذا المفيوـ الموجز إلى أسفار التوراة الخمسة وتسمى التوراة المكتوبة ،وتعتقد المرويات
الييودية أف ىذه التوراة أنزلت عمى موسى كتابة في جبؿ سيناء ،ونزلت معيا تفاسير التوراة ووصاياىا
شفاىو ،وتشتمؿ التوراة بيذا الشكؿ عمى مجمؿ الثقافة الييودية سواء صراحة أو باإلشارة ،ويشير مفيوـ
توراة الواسع لمجمؿ الثقافة الييودية ،ويفترض حكماء القبااله أف التوراة الخفية القبااله موجودة كميا في
التوراة"(الشامي ، 2003 ،ص.)305

الحريدية :تسمية لمجـ ىور الييودي الذي يقيـ طقوسو الدينية ويعيش حياتو اليومية وفؽ التفاصيؿ الدقيقة
لمشريعة الييودية ،ولمحريديـ منظمات ومؤسسات خدمية تخصيـ في كافة مواقع عيشيـ وانتشارىـ،
ويحافظ الحريديـ بدقة متناىية عمى كافة األنظمة والقوانيف الوارد ذكرىا في التو ارة ،والكتب الدينية
المقدسة ،ويعارضوف بشدة إحداث أي تغيير فييا ،ويعتقدوا أف دولة إسرائيؿ ونظـ حياة الييود يجب أف
تسير وفؽ قوانيف وأنظمة الشريعة الييودية ،وليس بموجب قوانيف يحددىا البشر ،ويحاولوف بيف فترة
وأخرى فرض شرائع التوراة عمى المشيد الحياتي في إسرائيؿ ،وينقسـ الحريديـ إلى عدة مجموعات مثؿ
الطائفة الحريدية ،والحسيدية ،والميتوانييف وبدورىا تنقسـ تمؾ المجموعات إلى فرؽ وجماعات صغيرة ،مثبلً
حزب شاس الحريدي لوحده يضـ أكثر مف  80جماعة صغيرة(شاحاك ،ميزفينسكي ،2003 ،ص.)10

الصييونية الدينية " :حركة صييونية دينية معارضة لمتيار العمماني ،وتحولت ىذه الحركة إلى حزب
سياسي باسـ ىمزراحي عاـ  ،1902واتخذ الحزب شعا اًر لو ،أرض إسرائيؿ لشعب إسرائيؿ بموجب شريعة
إسرائيؿ ،وأيضا شعار التوراة والعمؿ ،إي اإليماف والعمؿ ،ومف بيف اآلراء األخرى التي نادوا بيا ،أف
الييود أمة مميزة عف بقية األمـ وذلؾ يعود إلى أ ف اهلل بنفسو أوجدىا ،فيي-األمة الييودية  -تخص اهلل،
واف اتحاد الكياف الييودي الحقيقي يكوف فقط بتوجيو الفكر الييودي نحو التوراة وفمسطيف باعتبارىما
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ركنيف ميميف لمغاية في تاريخ وحياة الشعب الييودي" وثمتمت في أحزاب كثيرة منيا حزب المفداؿ وحزب
البيت الييودي (شامية ،2012 ،ص.)22

اليشوف" :مصطمح استعمؿ لمداللة عمى الييود ومنظماتيـ في فمسطيف منذ اليجرة الييودية األولى عاـ
 1882وحتى اإلعبلف عف إقامة إسرائيؿ عاـ  ،1948وعرفت ىذه الفترة بفترة الييشوؼ ،اختمؼ ييود
الييشوؼ عف ييود الييشوؼ القديـ ،بكونيـ ينتموف إلى الفكر الصييوني واالستعماري ،ومتأثريف بالفكر
االشتراكي مف خبلؿ تطبيقو في الكيبوتسات"(منصور ، 2009 ،ص.)528

االثنية :ىي توصيؼ لؤلصؿ في العموـ اإلنسانية لمجموعة بشرية ليا خواص مشتركة ،تميزىا عف باقي
المجموعات البشرية ،وتحدد مف خبلؿ األُسس الثقافية والمغوية والدينية المشتركة ،وتحدد كذلؾ مف خبلؿ
اعتراؼ اآلخريف بخصائص تمؾ المجموعة ،ووفقاً لمتجارب اإلنسانية ،تعتبر اإلثنية عامبلً أساسياً في حياة
البشر ،ألنيا تنشأ في ظؿ شروط معينة ،ولكونيا تمثؿ ظاىرة متأصمة في التجربة اإلنسانية(المسيري،
 ،2003ص)2

الدراسات السابقة:
 -1دراسة عبد اهلل عمر ، 2011،إسرائيل والقدس وأزمة اليوية ،المجمة الدولية لمدراسات غرب
أسيا.
خمصت الدراسة إلي أف المجتمع اإلسرائيمي يعيش حالة ضبابية حوؿ ىويتو السياسية ،حيث
ركزت الدراسة عمى أف الحركة الصييونية استغمت الديف الييودي مف ىجرة الييود الي اسرائيؿ ،كما
خمصت إلي أف مساعي إسرائيؿ إلي إقامة الدولة الييودية باتت بالفشؿ في ظؿ حالة مف الصراع بيف
األقطاب في إسرائيؿ ،وخمصت الدراسة إلي أف إسرائيؿ بكؿ قوتيا تعمؿ عمى تحويؿ القدس إلي ييودية
خالصة ،والتخمص مف الفمسطينييف السكاف األصمييف في القدس ،وتوصمت الدراسة إلي إف إسرائيؿ ننتيج
خطوات تيويد القدس لحؿ معضمة اليوية عف طريؽ إحياء الرمز الجامع إلي الشعب اإلسرائيمي وىو
القدس ،والرد الفمسطيني تجاه ىذه الخطوات
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 -2دراسة يحيي عودة ،2011 ،جدلية العالقة بين الدين والسياسة في اسرائيل واثرىا عمي عممية
التسوية.
تناولت الدراسة نشأة الحركة الصييونية واستغبلليا الديف الييوي مف اجؿ كسب تعاطؼ الييود مف
كافة انحاء العالـ ،وتيجيرىـ الي اسرائيؿ ،كما تناولت الدراسة اسباب الخبلفات التي واجيت
الحركة الصييونية ،بشأف العبلقة بيف الييودية كديف وبيف الييودية كقومية ،كما حاولت الدراسة
بحث اسباب اتجاه المجتمع االسرائيمي نحو اليميف والتصالح مع اليميف المتشدد ،والذي انتج ىذا
التصالح مجتمع اسرائيمي يميني ،الشكؿ الذي أثر عمى مجريات المفاوضات الدائرة بيف الفمسطينييف
واالسرئيمييف ،وخمصت الدراسة الى اف تحالؼ االحزاب الدينية مع اليميف المتشدد ،مف خبلؿ
تواجدىا في النظاـ السياسي االسرائيمي ،عمى شرائح واسعة مف المجتمع االسرائيمي ،والذي اثر ذلؾ
عمى عممية التسوية بيف الفمسطينييف واالسرائيمييف.

 -3دراسة سائد عياش ،2007 ،بعنوان "الييودية األرثوذكسية"،
سعت الدراسة إلى أىـ طائفة دينية حديثة لمييود بشكؿ عػاـ والطائفة الوحيدة التي تمثؿ الييود
المتدينيف في فمسطيف بشكؿ خاص؛ ىي الييودية األرثوذكسية حيث تستكشؼ جذورىا ،تبيف اعتقادىا
الديني ،ومف ثـ قوتيا وتأثيرىا الديني والسياسي عمى الييود ،وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج،
الييودية األرثوذكسية أىـ طائفة دينية حديثة لمييود بشكؿ عاـ والطائفة الوحيدة التي تمثؿ الييود المتدينيف
في فمسطيف بشكؿ خاص ،وتعد الييودية األرثوذكسية الطائفة األصؿ في الحركات والمذاىب الييودية
امتداد لمحركات القوية عبر التاريخ الييودي مثؿ
الدينية في العصر الحديث وىي األقوى تشريعاً وىي
ٌ
الفريسية قديماً ولتمموديو في القروف الوسطى .واف الييودية األرثوذكسية تتحكـ بشكؿ مطمؽ في الحياة
الدينية في الكياف الييودي في فمسطيف المحتمة في الوقت الحاضر ،فيي صاحبة الدور الفاعؿ والمؤثر
في تسيير الحياة الدينية ،وعندما يقاؿ ييودي إسرائيمي متديف فيذا يعني أنو في الغالب أرثوذكسي ،حيث
أف لمييودية األرثوذكسية تمثيؿ كبير في البرلماف اإلسرائيمي الكنيست وىذا يعني أف ليا دو اًر ميماً في رسـ
السياسات الييودية ،وفضبلً عف ذلؾ فإنيا تشكؿ لساف الميزاف في أي حكومة إسرائيمية ،فميا دور كبير
في إنجاح واسقاط الحكومات ،وبالتالي يكوف ليا القدرة عمى فرض رؤيتيا وسياستيا عمى الدولة
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اإلسرائيمية ،وتعتمد الييودية األرثوذكسية في عقيدتيا وفكرىا عمى التوراة بشكؿ عاـ وعمى التممود بشكؿ
خاص ،وتعتمد عمى أقواؿ وفتاوى حاخامات األرثوذكس في تسيير الحياة الدينية لمييود.
-4دراسة محمد حسين ،2005 ،الحرب األىمية في إسرائيل بين المتدينين والعممانيين متى والى أين.
تناولت الدراسة حالة المجتمع االسرائيمي الذي يموج منذ تأسيسة بالعديد مف الصراعات والتناقضات
والتوترات بيف عممانييف والمتدينيف في اسرائيؿ ،حيث بحتت الدراسة بدايات الخبلؼ بيف الصييونية

والدينية والصييونية السياسية واالسباب التي أدت إلى ذلؾ الصراع ،كما تناولت الدراسة االسباب

التي يدور عمييا الخبلؼ بيف العممانييف والمتدينيف داخؿ المجتمع االسرائيمي ،وخمصت الدراسة الى

عدة نتائج اىميا أف الصراع بيف العممانييف والمتدينيف في اسرائيؿ مقبؿ عمى حالو حرب أىمية.

-5دراسة أسعد غانم واخرون ،بعنوان اليويات والسياسية في اسرائيل 2003م .المركز الفمسطيني
لمدارسات االسرائيمية مادر.
تناولت الدراسة وجيات نظر نقدية ألىـ الظواىر االجتماعية والسياسية والثقافية في المجتمع
االسرائيمي ،وكذلؾ ظاىرة اليويات واالنقسامات االثنية في المجتمع االسرائيمي ،وتأثيرات ىذا االنقساـ
عمى أوجو الحياة المختمفة ،كما يتضمف الدراسة محاولة لرصد تطورات السياسية وتأثير اليويات في
اسرائيؿ خبلؿ العقد االخير ،كما تناولت الدراسة الييود الشرقييف السفارديـ وحركة شاس وتأثيرىا في
الحياة السياسية في اسرائيؿ ،وتبحث الدراسة في اوجو االنقساـ الداخمي في المجتمع االسرائيمي،
والمجموعات االثنية وتأثيراتيا السياسية واالجتماعية والثقافية ،مثؿ الييود الشرقييف السفارديـ،
واالشكناز الييود الغربييف ،والمتدينيف ،والعرب الفمسطينييف ،والمياجريف الروس ،ييود الفبلشا ،وبيف
المؤلفوف أف التنافر االجتماعي والسياسي بيف ىذه المجموعات وتمثيميا عمى األصعدة المختمفة
أصبح مف أىـ الظواىر المرافقة لموجود االسرائيمي ،وال يمكف ألي ميتـ في إسرائيؿ أف يفيـ إسرائيؿ
بغير اإللماـ بيذه المجموعات ودورىا في تركيبة المجتمع االسرائيمي.
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-6دراسة عبد الفتاح ماضي 1999،الدين والسياسة في إسرائيل ،دراسة في األحزاب السياسية و
الجماعات الدينية في إسرائيل ودورىا في الحياة السياسة ،مكتبة مدبولي .
تستيدؼ الدراسة التعرؼ عمى األحزاب الدينية في إسرائيؿ والكشؼ عف الدور الذي تقوـ بو في التأثير
عمى عممية رسـ السياسات العامة ،وبالتالي عمى صنع القرار في إسرائيؿ وكذلؾ عف مدى قدرة األحزاب
الدينية عمى لعب دور ميـ في الحياة السياسية في إسرائيؿ ،مف خبلؿ تواجدىا في الكنيست اإلسرائيمي،
كما قامت الدراسة بتوضيح األدوار التي لعبتيا القوى الدينية قبؿ وبعد قياـ دولة إسرائيؿ عمى ارض
فمسطيف ،مف خبلؿ بحث تاريخي في أصؿ وتطور تمؾ األحزاب ،كما خمصت الدراسة الى حجـ
التناقضات الواسعة التي تعيشيا الجمعات الييودية في إسرائيؿ ،وحالة التمييز ضد الييود الشرقييف وضد
األقمية العربية في اسرائيؿ ،كما تناولت الدراسة التطور التاريخي لمحركة الصييونية وجذورىا وتطورىا،
وكذلؾ الي مواقؼ الحركات الدينية المختمفة مف الصييونية وفكرة قياـ دولة لمييود في فمسطيف.

تعقيب عام عمى الدراسات السابقة.
تناولت الدراسات السابقة بأىمية موضوعات عدة تتعمؽ بعنواف الدراسة المنوي إنجازىا ،فقد
تناولت موضوع الييودية والديف والعممانية والحركة الصييونية ،وكذلؾ عالج بعضيا الموضوع االثنى
والتيارات الدينية المختمفة وقدمت أخرى رؤى مستفيضة ووافية حوؿ أصوؿ التيارات الدينية وتطورىا
ونموىا ،كما وتحدثت بعضيا بشكؿ مبسط عف وجود شروخ في اليوية اإلسرائيمية ،وبدوف شؾ ىناؾ
العديد مف اإلصدارات والدراسات والكتب التي تناولت الموضوع اإلسرائيمي في ما يتعمؽ بحركة المجتمع
الداخمي وبالموضوعة الدينية ،واف تشابيت في بعضيا ،إال أف كؿ واحدة منيا تطرقت لموضوع جديد
سواء في الديف أو الديمقراطية أو العممانية أو حقوؽ األقميات ،مع شبو إجماع حتى مف الباحثيف
واالكاديمييف أف إسرائيؿ تحولت بفعؿ السياسة الداخمية إلى دولة اثنوقراطية تحكـ فييا مجموعة ذات
أصوؿ إثنية وتتمتع بامتيازات عف المجموعات األخرى ،وقد تطرقت بعض الدراسات الواردة إلى أف ظيور
مجتمع الحريديـ بيذه القوة  ،يعود إلى تفرد مجموعة إثنية محددة في االمتيازات والمصالح عمى حساب
المجموعات والفئات األخرى.
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وعمى ضوء استعراض الدراسات السابقة تتميز ىذه الدراسة عف الدراسات انيا تناولت ازمة اليوية
االسرائيمية مف زاوية التياريف العمماني والديني ،كذلؾ أثر مظاىر الصراع الديني العمماني عمي الحياة في
المجتمع االسرائيمي،

ودراسة ىوية الجماعات االثنية المتناقضة المكونة لممجتمع االسرائيمي ،ومدى

انعكاسيما عمى مستقبؿ اليوية اإلسرائيمية ،وعميو ستحاوؿ الدراسة أف تسمط الضوء عمى تمؾ القضايا
لمبحث ولؤلىمية في المستقبؿ المنظور.
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الفصل األول

اإلطار النظري لمفيوم اليوية

 المبحث األول :التأصيل لمفاىيمي لمصطمح اليوية( .التأسيس النظري).
 المبحث الثاني :عناصر ووظائف

اليوية.

 المبحث الثالث  :نظريات في تفسير تكوين اليوية لمجماعات.
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المبحث األول :التأصيل المفاىيمي لمصطمح اليوية
يعد مفيوـ اليوية مف أكثر المفاىيـ إثارة لمجدؿ والنقاش واألكثر سعيا لمتشابؾ والتداخؿ في
سياقات معرفية ومفاىيمية وىذه جميعيا إعادة وباستمرار طرح سؤاؿ اليوية ،إف التحوالت العميقة التي
يشيدىا العالـ ،والتطور التكنولوجي الكبير الذي أصبح يييمف عمي حياة البشر ،أدى إلى خمخمة كؿ ىوية
مستريحة إذ مف المستحيؿ اختزاليا في معنى واحد ألف اليوية باعتبارىا رفضا دائما ألي أصؿ مطمؽ أو
مصدر متعاؿ ال يحيؿ عمي إرث ثقافي ،وانما عمى ثقافة حية وعمى النشاط الذي ينتجيا ويستوعبيا مف
خبلؿ مجاوزتيا ،ىي إضافة إلي ذلؾ تمتقي مع القدرة عمى دمج االختبلفات التي تشكؿ رفعة وسمو
اإلنساف(الجريبيع ،2012 ،ص)1،؛ فتعتبر مشكمة اليوية مف اعقد المشكبلت التي تواجو ،في العصر
الحديث ،الكثير مف الشعوب والمجتمعات ،الحديثة منيا أو ذات األصوؿ الحضارية القديمة ،أو حتى تمؾ
التي تفتقد االنتماء الحضاري القديـ عمى حد السواء(الشامي ،1997 ،ص.)7

ويرتبط تمسؾ اإلفراد بيوياتيـ و درجة امتثاليـ واعتزازىـ بيا ،بطبيعة تنشئتيـ االجتماعية وكذلؾ بمدى
ما يحققو األفراد والجماعات ،في إطار النظـ المجتمعية مف إشباع لحاجاتيـ وتحقيؽ لذواتيـ ،إذ تتفاعؿ
اليوية بما تنطوي عميو مف مقومات ،كالمغة والديف والتاريخ المشترؾ ،والوطنية وغيرىا ،أي كؿ ما يطبع
جماعة بشرية ويميزىا عف غيرىا ،والتي تحمؿ داللتيا مف المحددات األساسية لثقافة األمة وبيف مختمؼ
الفضاءات المجتمعية التي ينتمي إلييا الفرد وبما يرتبط بو مف عبلقات ويمارسو مف ادوار إلشباع حاجاتو
وتحقيؽ ذاتو(حامد ،2011 ،ص.)128 ،

لذلؾ فاف الطرح المحدد لميوية الجماعية يتجاور المستوى النظري إلي المستوي العممي ،فسقوط االتحاد
السوفييتي مثبل ساىـ في بروز ىويات جماعية تستند إلي عوامؿ لغوية وثقافية ودينية وعرقية وجغرافية،
كما أف اآلراء ووجيات النظر تتعدد وتتبايف في المسائؿ المتعمقة بحياة الجماعة وخصوصا في قضية
انتماء الفرد إلي الجماعة ،إال أنيا تتفؽ حوؿ حقيقة واحدة بدييية بسبب تشكؿ العالـ في العصر الحديث
عمى أسس قوية مفروغ منيا عمي الوعي اإلنساني ،وقد أثبتت التطورات التاريخية وال سيما بعد الحرب
العالمية الثانية ،إف االنتماء القومي واالثني والديني مف اقوى االنتماءات وأكثرىا صمودا ،لذلؾ أثبتت فكرة
انصيار الجماعات في بوتقة واحدة فشميا في جميع األنظمة السياسية واالجتماعية المعاصرة .فاالنتماء
إلي جماعة محددة يعني ضمنا وجود جماعات أخرى ،أي أنو ال يمكف أف توجد ىوية جماعية
معينيو(الجريبيع ،2012 ،ص)4؛ إال بوجود ىويات أخرى ،وىذه الحقيقة تؤكد أىمية الحدود بيف الجماعات
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وخصوصا التي تشكؿ عمي األسس نفسيا قومي ،اثني ،ديني ،فالفرد يعرؼ نفسو بطريقة تضعو داخؿ
حدود جماعة معينة ،لذلؾ فاف دراسة اليوية القومية ،االثنية ،ىي في جوىرىا دراسة حدود الجماعة
وتشكميا اجتماعيا

وثقافيا.

المطمب األول :تطورات مفيوم اليوية
يعتبر مفيوـ اليوية مف المفاىيـ التي تجد صعوبة في إيجاد تعريؼ واضح ومحدد ليا ،فيو
مفيوـ إيديولوجي أكثر منو مفيوـ عممي ،خاصة وانو يمكف التعبير عف اليوية مف خبلؿ سمات تشترؾ
فييا الجماعة الواحدة مثؿ الديف أو القومية أو المغة أو العرؽ ،وىذه السمات متغيرة حسب طريقة
استخداميا وتوظيفيا(.عماشة ،2010 ،ص)2؛ فشغؿ اإلنساف بالبحث عف اليوية عمى مر العصور ،وكانت
غايتو وىو بصدد بحثو الدائـ الدائب عف ىويتو ،ىي صناعة الحضارة ،والتدخؿ في حركة التاريخ بإرادتو.
وال يصبح اإلنساف باحثا عف ىويتو إال في عصر التحوالت ،وتغير النماذج اإلرشادية الحاكمة وتبدؿ
المسممات وتميع اليويات ،ومف ىنا فإف إشكالية البحث عف اليوية ليست إال أطروحة لمتحوؿ الحضاري
والنيضة ،والبحث عف صياغة جديدة لتاريخ األمـ والشعوب ،وما ىي إال إشكالية تغير النموذج اإلرشادي
المسيطر عمى ىوية مجتمع بعينو ،والنماذج اإلرشادية تمؾ ما ىي إال إنجازات حضارية اعترؼ بيا
المجتمع في عصر معيف ،وشكمت ىويتو وأصبحت نموذجا لممشكبلت وصياغتيا والحموؿ ،ومنيجا لمرقي
واالرتقاء في سمـ الحضارة اإلنسانية(طو ،محمد،2004،ص.)187:
إف ىذا الموقؼ تجاه اليوية تتبمور سماتو البارزة ،عندما توجد جماعة بأكمميا في حالة مف الحيرة تجاه
موضوع اليوية ،فنراىا تشير بذلؾ ،إلى أف ىناؾ أسبابا مختمفة حمت دوف استمرار عمميات تمقي إرث
الشفرة بالنسبة لعبلقات األجياؿ فييا ،واذا ما تواصمت ىذه الحيرة وأصبحت بمنزلة سمة مميزة لعدد مف
األجياؿ عمى التوالي ،فإف ىذا دليؿ قاطع عمى أف ىناؾ خط ار داىما ييدد ىذه الجماعة ،وىو خطر
التفكؾ ،إذ أف ىذه الحيرة تجاه اليوية ىي مف العبلمات الواضحة عمى أف الجماعة لـ تنجح في أف
تحافظ عمى تواصؿ أبنائيا بيا ،ومف ىنا فإنو يعد مف األمور المصيرية لمغاية بالنسبة ليا في ىذه الحالة،
أف تقوـ في الوقت المناسب بعمؿ استيضاح حوؿ ماىية ىذه الحيرة التي تسود الجماعة حوؿ مسألة
اليوية ،وىذا االستيضاح الثاقب والجدي ىو الذي مف شأنو أف ينقذ الجماعة مف التفكؾ قبؿ فوات األواف.
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إذ إف نتا ئجو يمكف أف يعيد ألعضاء الجماعة اإليماف بمركبات الشفرة بكامميا ،أو يشير إلى تمؾ
المركبات المنفصمة في الشفرة التي قد تكوف في حاجة إلى تحديث ومبلءمة مع ظروؼ
العصر(.الشامي ،1997،ص)8

ومف خبلؿ دراسة الجماعات االثنو اجتماعية يتضح أنو بقدر نضوج القومية يتبمور ويتعزز الشعور بيا
واالنتماء إلييا ،أما في حالة انعداـ شعور الفرد بيويتو نتيجة عوامؿ داخمية وخارجية ،فقد يتولد لديو ما
يمكف أف نطمؽ عمية أزمة اليوية التي تفرز بدورىا أزمة وعي ،تؤدي إلي ضياع اليوية نيائيا(.بركات،
ازرقي،1998 ،ص)56

بيذا المفيوـ فاليوية حديثة االستعماؿ ،ولكنيا اكتسحت في بحر بضعة عقود مجمؿ العموـ اإلنسانية،
فقد فرض ىذا المفيوـ نفسو  ،وذلؾ في تحميؿ حقائؽ جد متنوعة مثؿ عمـ نفس األفراد ،وتحوالت األدياف،
والعبلقات بيف النساء والرجاؿ ،وموضوعات الميف ،والحياة األسرية ،واليجرة والصراعات العرقية ،فمفيوـ
اليوية بشكؿ عاـ يمكف أف يعد ضمف المفاىيـ التي ليس ليا تاريخ ،فيي تعتبر مفيوما فمسفيا ،يرجع
استعماليا إلي األصوؿ األولي لمفكر ،فالفبلسفة ما قبؿ سقراط ،مثؿ بارميندس أو ىراقميطس ،كانوا دائما
حائريف حوؿ مسألة ىو ذاتو واألخر ،وكيؼ يكمف التوفيؽ بيف التغير واليوية(القمقيمي ،أبو غوش،2012 ،
ص)10

المطمب الثاني :تعريف اليوية
أوالً :اليوية لغ ًة.
مصطمح اليوية في المغة العربية يقابؿ كممة  identityفي االنجميزية،
و  identiteفي الفرنسية ،وىو مف أصؿ التيني ويعني الشيء نفسو ،أو الشيء الذي ىو ما ىو عميو،
أي أف الشيء لو الطبيعة نفسيا ال لمشيء اآلخر(غندير ،عباسي ،2011 ،ص )495وتعني بأنيا حقيقة
الشيء مف حيث تميزىا عف غيرىا وتسمى أيضا ىوية الذات(إسماعيل،2005 ،ص.)24

ولغوياً فإف المعاجـ العربية كالمصباح المنير ،والقاموس المحيط ،ولساف العرب ،تخمو مف ىذا المصطمح
الحديث إذا ال يجاوز كونيا مستقاة مف الفعؿ "ىوى " أي سقط مف عؿ ،أو يكوف معناىا البئر القعر ،لفظ
ىوية مصدر صناعي مركب مف "ىو" ضمير المفرد الغائب المعرؼ بأداة التعريؼ "اؿ" ،ومف البلحقة
المتمثمة في اؿ "ي" المشددة وعبلمة التأنيث"ة"(المعجم الوجيز،2000 ،ص .)85
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وتستعمؿ كممة ىوية في األدبيات المعاصرة مطابقة لممصطمح االنجميزي ( )identityوالمصطمح الفرنسي
( ( identiteمعبرة عف خاصية المطابقة ،مطابقة الشيء لنفسو أو مطابقتو لمثيمو ،وىو مصطمح يقوـ
عمى التشابو ،وعمى وحدة وديمومة الخصائص األساسية لشخص واحد أو مجموعة أشخاص ،كما أف
مرادؼ اليوية ىو الذاتية أو الشخصية ومجموع معطيات الواقع والقانوف ،كتمؾ المتعمقة بتاريخ ومكاف
الوالدة واالسـ والمقب ،والتي مف شأنيا تأكيد أف فردا ما ىو الشخص بعينو دوف أف يقع المبس مع شخص
أخر(لبيض ،2010 ،ص .)32:33ومف ىنا تري الدراسة أف اليوية تعني نفس الشيء والمماثمة والمطابقة
والتفرد.
ثانياً :اليوية اصطالحاً
تعرؼ اليوية اصطبلحاً بأنيا ىي الشفرة التي يمكف لمفرد عف طريقيا أف يعرؼ نفسو في عبلقتو
بالجماعة االجتماعية التي ينتمي إلييا ومف خبلليا يتعرؼ إليو اآلخروف باعتباره منتمي إلى تمؾ
الجماعة(الشامي ،1997 ،ص .)7وكذلؾ تعرؼ اليوية ،االنتماء الرئيسي الذي يستمر في مختمؼ الظروؼ
و أقوي مف االنتماءات األخرى فقد يكوف لدى البعض االنتماء لموطف أو لمديف أولمطبقة
(معموؼ‘،1999ص.)13
وفي قاموس العموـ السموكية تعرؼ اليوية بأنيا" حالة تماثؿ في الصفة المميزة ،وشعور الفرد بوجوده في
العالـ ومف خبلؿ ذلؾ يقيـ الفرد نفسو"(عبدالرحمن،2010 ،ص.)17

ويعرؼ المفكر الفرنسي اليكس ميكشيممى ،اليوية بأنيا ،منظومة متكاممة مف المعطيات المادية والنفسية
والمعنوية واالجتماعية تنطوي عمى نسؽ مف عمميات التكامؿ المعرفي وتتميز بوحدتيا التي تتجسد في
الروح الداخمية التي تنطوي عمى خاصية اإلحساس باليوية والشعور بيا ،فاليوية ىي وحدة مف المشاعر
الداخمية التي تتمثؿ في الشعور باالستم اررية والتمايز والديمومة والجيد المركزي ،وىذا يعنى أف اليوية ىي
وحدة مف العناصر المادية والنفسية المتكاممة التي تجعؿ الشخص يتمايز مع ما سواه ويشعر بوحدتو
الذاتية(ميكشيممي ،1993 ،ص .)17

تعريؼ قاموس التراث األمريكي لميوية" أف الشخصية أو اليوية ىي مجموعة مف الخصائص التي تعرؼ
الشيء ذاتو وتميزه عف أي شيء أخر"(عماشة،2010 ،ص.)3
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وتعرؼ اليوية بأنيا مفيوـ ال يقبؿ التعريؼ ،وذلؾ ألف كؿ تعريؼ ىو ىوية بحد ذاتو ،فاليوية مفيوـ
وجودي "انطواوجي "ontological يمتمؾ خاصية سحرية تؤىمو لمظيور في مختمؼ المقوالت المعرفية،
وىو يتمتع بدرجة عالية مف العمومية والتجريد تفوؽ مختمؼ المفاىيـ األخرى المتجانسة والمقابمة لو ،ومع
ذلؾ كمو وعمى الرغـ مف الغموض الذي يمؼ مفيوـ اليوية ويحيط بو يمتمؾ ىذا المفيوـ طاقة كشفية لفيـ
العالـ بما يشتمؿ عميو مف كينونات األنا واألخر(النعيم،2007 ،ص.)30

فرأى جوف جوزيؼ في تعريؼ اليوية :أف ىويتؾ بكؿ بساطة ىي ماىيتؾ ،وواضح جداً أف ثمة مظيريف
أساسييف ليوية اإلنساف يمكف إجماليما في ما يمكف أف نسمييما :عناصر التميز الكامنة في إنساف ما،
وشيئا أخر معقداً عميقاً مثقبلً برواسب الديف والمساف ،وىو ما يمكف أف نسميو باسـ الروح بالمعني
الثقافي ،وليس البيولوجي اإلحيائي ،وفي ىذا السياؽ ال نممؾ إال أف نقرر أف المغة تمعب دو اًر فاعبلً في
تشكيؿ ىذه الماىية اإلنسانية ،وفي صبغ ىذه الروح ،مما يجرنا إلي حقيقة التداخؿ بيف اليويات الفردية،
ر اليويات الفردية(جوزيف،
التي ال يكمف بحاؿ أف تنفصؿ عف اليويات الجماعية التي تغدي رغماً وقي اً
،2007ص .)17

ومف خبلؿ ىذا العرض لممجموعة مف التعريفات لميوية يمكف تحديد أىـ السمات والمبلمح الرئيسية ليذه
التعريفات مف وجية نظر الباحث.
 -1المطابقة والمماثمة في كؿ شيء "الشيء نفسو" كما ورد في التعريفات المغوية االنجميزية والفرنسية
والعربية والبلتينية.
 -2أو تفرد اإلنساف باعتباره ىوية متميزة ومنفردة عف اآلخريف.
 -3أو االنتماء إلطار اجتماعي إنساني ومشاركتو في ذلؾ ،أو التماثؿ في الصفة المميزة والشعور
بالوجود في العالـ.
وترى الدراسة أف اليوية كظاىرة ومفيوـ ومصطمح ليست وحسب مفيوماً انطولوجياً أو ميتافيزيقياً،
بؿ ىو في االصؿ يجب أف يقوـ عمى اسس مادية معب اًر عنيا في نضوج القومية باركانيا المعروفة
وتعزيز االنتماء ليا ،ومثؿ ىذا ال ينبغي أف ىناؾ اصوال معنوية لتشكيؿ اليوية عمى اسس
 األنطولوجٌة  Ontologyأو علم الوجود ،أحد مباحث الفلسفة ،وهو العلم الذي ٌدرس الوجود بذاته ،الوجود بما هو موجود ،مستقالً عن أشكاله
الخاصة ،وٌُعنى باألمور العامة التً ال تختص بقسم من أقسام الوجود ،الواجب والجوهر والعرض ،بل تعمم على جمٌع الموجودات من حٌث هً
كذلك ،وبهذا المعنى فإن علم الوجود معادل للمٌتافٌزٌقا ،أو ما بعد الطبٌعة  .metaphysiqueفهو نسق من التعرٌفات الكلٌة التؤملٌة فً نظرٌة
الوجود عامة .وكان أرسطو فً القرن الرابع ق.م ،أول من أدخل مفهوما ً عن مثل هذه النظرٌة التً عنى بها العلم حول أعم قوانٌن الوجود "علم
الوجود بما هو موجود".
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ليدولوجيو غير معرفية مف خبلؿ تشوي الوعي والحقائؽ التاريخية مثمما حدث مع اليوية الييودية
القائمة عمى اسس توراتية مظاىرة بالحرمات القومية االوروبية التي اعقبت عصر النيضة والتنوير
والثوراة الراسمالية الصناعية وانييار االقطاع وانتشار مفاىيـ االوروبية االجتماعية.

المطمب الثالث :تقسيمات اليوية
تحتوي اليويو عمى عناصر مف الفردية المتميزة وعمي عناصر يشترؾ بيا اإلفراد جماعياً ،واذا
كاف لكؿ فرد ىوية خاصة بو ،فإف تمؾ اليويو تكتسب طابعيا عبر االنتماء إلى الجماعات االجتماعية،
إف العناصر الفردية لميوية تؤكد عمي االختبلفات بينما العناصر الجمعية تركز عمى التشابيات مع أف
االثنيف يرتبطاف بإحكاـ.
أوالً :اليوية الفردية
الفرد داخؿ الجماعة الواحدة ،ىو عبارة عف ىوية متميزة ومستقمة عبارة عف أنا ليا آخر داخؿ
الجماعة نفسيا ،أنا تضع نفسيا في مركز الدائرة عندما تكوف في مواجية مع ىذا النوع مف اآلخر القبيمة
،المذىب والطائفة أو الديانة ،التنظيـ السياسي أو الجماعي(وىولبورن ،2010 ،ص.)105

ثانياً :اليوية الجماعية
اليوية الجماعية ،تتشكؿ مف المركبات المشتركة بيف الشخص الفرد وبيف أفراد الجماعة التي
ينتمي إلييا ،وىذه المركبات قد تكوف عرقية أو دينية أو تاريخية أو لغوية أو جميعيا معا ،وتأخذ خاصية
موحدة مثؿ "عربي ،أمريكي ،مسمـ ،مسيحي…" ،وىو عبارة عف ىوية متميزة ومستقمة ،عبارة ،أنا ليا أخر
داخؿ الجماعة نفسيا ،أنا " تضع نفسيا في مركز الدائرة عندما تكوف في مواجية مع ىذا النوع مف
األخر(القصاص ،2005 ،ص.)18

فاليويات تتفاعؿ وفؽ انتماءاتيا االجتماعية والثقافية والسياسية والعممية والمينية ،واليوية االجتماعية
ضرورية إلمداد اإلنساف باألماف والجدارة والقبوؿ والدعـ االجتماعي ،وىنالؾ دراسات تبيف بأف الثقافة
القوية تؤدي إلي ما يسمي بانت ازع الشخصانية مف الذات أي إعادة صياغة الذات مف كونيا ذاتاً بسمات
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شخصية إلي كونيا ذاتاً بسمات وانتماءات اجتماعية ،مع التأكيد عمى وجود كبل اليويتيف في متصؿ كمي
"أي وجود األنا والنحف في مساقات مختمفة"(البريدي ،2013 ،ص .)22

المبحث الثاني :عناصر ووظائف اليوية
التعرؼ عمى عناصر اليوية بصفة عامة مف خبلؿ مؤشراتيا أو الخصائص والمميزات
يمكف
ّ

المتعمقة باألفراد والجماعات والمجتمعات ،كما نجد مثبلً أو متداوؿ غالباً (مكاف الوالدة ،روابط األسبلؼ
واألجداد ،االنتماء القبمي،االنتماء السياسي ،االنتماء الميني التنظيمي ،االرتباط بمكاف ما ،االنتماء
لممجاؿ االجتماعي العمراني ،محؿ اإلقامة ونوعية السكف ،السبللة ،االسـ ،التصورات واآلراء ،المعتقدات،
التنشئة االجتماعية ،الشكؿ الفيزيائي الخارجي ،المحتوى الداخمي ،الزي  ...الخ) .وأي كاف المستوى فإف
لميوية اإلنسانية سمات فردية كانت أو جماعية.

المطمب األول:عناصر اليوية
تتضمف

عناصر اليوية أربعة عناصر وىي عناصر مادية وفيزيائية ،وعناصر تاريخية،

وعناصر ثقافية ،وعناصرنفسية واجتماعية  ،والتي يمكف اإلشارة إلييا فيما يمي:
أوالً :عناصر مادية وفيزيائية.
وتشمؿ الخيارات والموضوعات والقدرات االقتصادية والعقمية والتنظيمات المادية ،واالنتماءات
الفيزيائية ،االنتماء االجتماعي ،والتوزيعات االجتماعية والسمات المورفولوجية األخرى المميزة(ميكشيممي،


 ،1993ص.)19

ثانياً :عناصر تاريخية.
إف تاريخ المجتمع يطبع نفسيات أفراده ،ويساىـ في تكويف ىويتيـ ،كاألحداث التاريخية اليامة،
مثؿ مراحؿ التطور والتحوالت األساسية واآلثار الفارقة ،وكذلؾ األصوؿ التاريخية كاألسبلؼ والمبدعوف
االوئؿ ،واآلثار التاريخية كالعقائد والعادات والتقاليد ،والعقد الناشئة عف عممية التطبيع أو القوانيف
والمعايير التي وجدت في المرحمة الماضية(العيد التجاني،2011 ،ص)840

 اىَ٘سف٘ى٘جٞح :فشع ٍِ فشٗع ػيٌ االحٞاءٗ ،دساعح ػيٌ االشناه تْٞح شنو ٍؼِٞ
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ثالثاً :عناصر ثقافية
وتتضمف النظاـ الثقافي مثؿ العقائد ،األدياف ،الرموز الثقافية ،اإليديولوجية ،نظاـ القيـ الثقافية،
أشكاؿ التعبير األدبي والفني ،ثـ العناصر العقمية مثؿ النظرة إلى العالـ ،التصورات ،نقاط التقاطع
الثقافية ،االتجاىات والمعايير الجمعية ،ثـ النظاـ المعرفي ويتضمف السمات النفسية الخاصة ،اتجاىات
نظاـ القيـ(بن عون.)2011 ،

رابعاً :عناصر نفسية اجتماعية.
وتتضمف األسس االجتماعية مثؿ السف ،الجنس ،االسـ ،المينة ،السمطة ،المكانة االجتماعية،
األنشطة ،االنتماءات ،الوالءات ،ثـ القدرات الخاصة بالمستقبؿ مثؿ القدرة واإلمكانات ،اإلثارة
اإلستراتيجية ،التكيؼ واالندماج ،ونمط السموؾ(ميدي ،2005 ،ص .)7

المطمب الثاني :وظائف اليوية
وحسب كاميمري  c.camilleriىناؾ ثبلثة وظائؼ أساسية لميوية وىي ،الوظيفة المعنوية ،و
اليوية البراغماتية الكيفية ،و اليوية البراغماتية الكيفية ،والتي يمكف اإلشارة إلييا فيما يمي
أوالً :الوظيفة المعنوية.
تمعب اليوية دو ار ىاما حيث وصفيا كاميمر بعممية إنتاج الذات الفردية والجماعية ،وتأكيد الذات
الفردية والجماعية ،واعادة ترتيب عبلقتيا بمحيطيا مف اجؿ إثبات وجودىا وتحقيؽ االستقرار فتجعميـ
المنتميف إلي ىوية معينة يحافظوف عمي معرفة ذاتيـ ،ويعرفوف اآلخريف بيا ،ألف الوعي بالذات ليس
إنتاجا فرديا صرفاً ،ولكنو ينتج عف مجموعة التفاعبلت االجتماعية التي يكوف الفرد أو الجماعة منغمساً
فييا ،وانعداـ أو انقطاع معني الذات يؤدي إلي حدوث أزمة ىوية ،ففي حالة عزؿ الذات عف ىويتيا قد
يحدث بما نسميو بانعزاؿ اليوية الذي ىو قبؿ كؿ شيء تعبير عف التصرؼ واإلقصاء واالنسبلخ عف
اليوية األصمية(ابتسام،2013 ،ص.)96

وترى الدراسة أف الوعى والفكر في االصؿ ينجـ عف العبلقات االجتماعية القائمة بيف الناس اثناء
عممية انتاج الخبرات المادية والفكرية بيا أنة يشكؿ اانقطاعا ليذه العبلقات رغـ استقبللية النسبي عنيا.
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ثانياً :اليوية البراغماتية الكيفية.
تسعى اليوية إلي تكثيؼ الفرد مع محيطو ،فيي تراعي الواقع ،الذي تستقي منة اكبر قسط مف
مكوناتيا ،مما يجعؿ المحيط المميء بالتناقضات ميددا حقيقيا لوحدة وانسجاـ مقومات اليوية ،لذا ينبغي
أف يكوف بناء مقومات في تناغـ مع المحيط عف طريؽ التفاوض معو ،فاليوية تسعى إلى إدماج وتكييؼ
اإلفراد والجماعات مع محيطيـ ،ومع األوضاع المختمفة التي يوجدوف فييا تغير سموؾ والفعؿ أو تطويره
طبقاً لظروؼ المحيطة ،فاليوية تتأسس عمي عممية تحقيقيا ،وتوحيدىا عمي المؤسسات والجماعات مف
اجؿ االعتراؼ بيا(بوحميدة ،بوحادة ،2013 ،ص.)25

ثالثاً :اليوية القيمية
ييتـ الفرد بإسناد نفسو مميزات وسير ذات قيمة ايجابية بناء عمي أناه المثالي ،فاألفراد
والجماعات حينما يسعوف أثناء عممية التفاوض مع المحيط الذي يعشوف فيو إلي تكويف ىوية مرغوب فييا
وذات قيمة إلي اآلخريف  ،فاليويات تتصارع وتتغير مف اجؿ أف تحصؿ عمى اعتراؼ بيا في جو مف
الفضاء العاـ(بن عون.)2013 ،

وعبلوة عمى ذلؾ يتضح أف لكؿ فرد ىويتو الذاتية التي تميزه عف باقي األفراد اآلخريف ،وأف لكؿ جماعة
ىويتيا التي تميزىا عف الجماعات األخرى ،وأف لكؿ مجتمع ىويتو التي تطبعو ،واف التحوؿ مف اليوية
الفردية إلي اليوية الجماعية يجبر عمي الفاعميف االجتماعييف تكييؼ سموكياتيـ وتنظيميا وفؽ معايير
وقيـ البنية االجتماعية وسماتيا وأنماطيا الثقافية ،التي تشكؿ معموماتو المشتركة المحدودة لحدود ىويتو
الثقافية.
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المبحث الثالث :نظريات في تفسير تكوين اليوية لمجماعات
كثير ىي النظريات التي تناولت مفيوـ اليوية ،وكانت ىناؾ محاوالت كثيرة لتوضيح أسئمة اليوية
المعقدة ،ومحالة تفسيرىا ،وتوضيح آليات تكوينيا ،وكيؼ تصوغ الجماعات ىويتيا ،والنظريات التفسيرية
الفردية والجماعية ،التي حاولت معالجة موضوع اليوية لمجماعات ،مف منظور األسباب الذاتية
واالجتماعية ،ومف ىذه النظريات في تفسير الجماعات ما يمي:

المطمب األول :نظرية تصنيف الذات
تقوـ نظرية تصنيؼ الذات عمى فكرة أساسية مفادىا أف اليوية المشتركة تنكر الذات الفردية نتيجة
لعوامؿ المسايرة االجتماعية ،إف ىذه العوامؿ بمجمميا تؤدي لمتميز السيكولوجي بوجييو اإليجابي والسمبي،
فالتميز اإليجابي يعني أف األفراد يحركيـ دافع رغبتيـ برؤية جماعتيـ أفضؿ مف الجماعات التي تشبييا،
أما التميز السمبي فيعني أف الجماعات تميؿ إلى تقميؿ الفروؽ بيف الجماعات ،إلى الدرجة التي تبدو
جماعتنا عندىا مفضمة في نظرنا ،وكبل الوجييف مجتمعاف عمى مفيوـ اإلبداع االجتماعي ،فيناضؿ
األفراد مف أجؿ االنتماء لمجماعات ذات اليويات المميزة واإليجابية وىنا قد تسعى الجماعة الضعيفة إلى
وسيكولوجيا جذرًيا لضماف نجاح ىذه
ثقافيا
ًا
االندماج في الجماعة المسيطرة األمر الذي يتطمب
ً
تغيير ً

ميكانيكيا لدوافع التميز اإليجابي بؿ يتأثر بمعتقدات األفراد
انعكاسا
اإلستراتيجية فسموؾ الجماعات ليس
ً
ً

خصوصا تمؾ المتعمقة باألوضاع االجتماعية واستقرارىا ومدى
حوؿ طبيعة العبلقات بيف الجماعات
ً

مشروعيتيا(المعاني)2012 ،

وتتطرؽ النظرية إلي االتجاىات العامة ألفكار األفراد ومعتقداتيـ حوؿ دواتيـ والجماعات التي ينتموف
إلييا ،سواء أكانت سياسية الطابع أـ إنسانية ذات طابع عاـ ،والكيفية التي ينظروف بيا إلي جماعتيـ
والجماعات االخرى ،والكيفية التي يقارف بيا األفراد والمجتمعات بيف أنفسيـ وبيف اآلخريف ،وتعتمد عمميتا
التصنيؼ الذاتي واالجتماعي والمقارنة في ىذه النظرية عمي مجموعة مف العوامؿ ،وىي.
 -1مدى االتساؽ أو التوافؽ داخؿ الجماعات وبيف األفراد ،وكذلؾ بيف الجماعات البشرية أو
السياسية أو الدينية.
 -2طبيعة الفيـ الحاصؿ لمعتقدات التغيير والحراؾ االجتماعي.
 -3العبلقات االجتماعية أو السياسية والقائمة بيف الجماعات وداخميا.
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 -4طبيعة إدراؾ التجانس أو االختبلؼ بيف اإلفراد والجماعات(عبد الرحمن ،2010 ،ص.)27

ومف ىنا تحديدا تحدث عممية إعادة صياغة لكثير مف السموكيات التي تحدث بيف األفراد لتصبح بيف
الجماعات ،كما أف عممية إدراؾ الذات والجماعات وتصنيفيا تتـ بشكؿ مستمر ومتواتر ،وتتقمص فيما
يتعمؽ باىتماـ الفرد بذاتو متى كانت الجماعات ،ككؿ اكبر مف مجموع أجزائو ،أكثر سيطرة وىيمنة
عمي الفرد ،وتقدـ الجماعات الدعـ لنفسيا مجتمعة أكثر مف الفرد بمفرده ،وتصنيؼ الذات ،كعممية
خاصة تساعد الناس عمي إدراؾ األشياء ،إنما ىي عممية معرفية باألساس تعتمد ضمف ما تعتمد
عميو عمى ميارات الفرد في الفيـ والتحميؿ وجمع المعمومات عف الوسط المحيط بو ،فيما يتعمؽ بكيفية
تفاعؿ الفرد والجماعة مع الوسط المحيط بعناصر اإلنسانية واالجتماعية والطبيعية كذلؾ(احمد،
 ،2006ص.)27

تعقيب عمي نظرية تصنيف الذات
نظرية تصنيؼ الذات ،نظرية تربط بيف تشكيؿ اليوية ودوافع تقدير الذات ،ويعتمد تصنيؼ الفرد
لذاتو وفؽ ىذه النظرية عمي وضعة االجتماعي والسياسي والديني ،واف انتماء الفرد ليوية ما ىي نتاج
لتصنيؼ الفرد لذاتو وتميزه ليا بيف أفراد الجماعات المختمفة.
ويؤخذ عمي ىذه النظرية أنيا حصرت الكيفية التي تتشكؿ بيا ىوية الفرد إلي تصنيؼ الفرد لذاتو فقط
دوف النظر إلي تأثير الوسط المحيط بالفرد والذي يسيـ بشكؿ كبير في تشكيؿ اليوية لديو.
وترى الدراسة أف ىويو الفرد ميما كاف استقبلؿ النسبي لوعيع ،بؿ حتمي دورة في التاريخ ،الينفصؿ
عف الواقع االجتماعي الذي يعيشة وببل مدى التطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي لممرحمو
المعاشة.

المطمب الثاني :نظرية الطبائع لغوبينيو
مف ضمف النظريات التي تحاوؿ مناقشة مفيوـ اليوية ظيرت نظرية الطبائع الثابتة ،والتي ترى أف
لمشعوب طبائع تتوارثيا ،وقد اعتمدت ىذه النظرية عمى كشوفات عمـ األجناس الحيوانية كما صورىا
عممت ذلؾ عمى األجناس البشرية :اعتماًدا عمى فرضية تنادي بوجود سبلالت بشرية ذات
"دارويف" ثـ ّ
خصائص ثابتة تتجاوز التطور التاريخي لممجتمع ومراحمو ،وىي صاحبة تأثير عمى منحى التطورات
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االجتماعية ونظرية الطبائع العرقية ترى وجود سمتيف مف الطبائع :السمة اإليجابية وسمة
سمبية(ريان.)2005،

ويمكف اعتبار غوبينو أبرز وأشير دعاة ىذه النظرية ،والذي يقوؿ فيو أف التفاوت والتمايز بيف
بيولوجيا لذلؾ،
األعراؽ ينسجـ ويوافؽ نظاـ الطبيعة ،فالعروؽ الدنيا ال تنتج حضارة ،وغير مؤىمة
ً
وعبيدا ليا ،وىي ليست غير أدوات ووسائؿ وآالت حية تقوـ مقاـ
وانما وظيفتيا خدمة صناع الحضارة
ً
حيوانات جر "األعراؽ العميا" .ففي القسـ الشرقي مف الكرة األرضية لـ يحدد ،ال مكاف ليا في تاريخ
أو صنع الحضارة ،كما نظر غوبينو إلى أف "المسيحية ىي أعمى مظاىر الثقافة "حيث صنؼ
االنجميز واأللماف أكثر أوروبية مف الفرنسييف والروس ،وىذا يعني أنيـ مف سبللة ارقى ،ولـ يضؼ
ىتمر عمى ذلؾ إالّ تعديبلً طفيفًا ،يتصؿ بدرجة األولوية ،فأعطاىا لؤللماف وأبقى عمى الترتيب نفسو،
وىذه النظرية قو سوغت شتى صنوؼ االحتبلؿ واإلبادة ،وىذا كمو يقود إلى أف أصبح الغرب يرى أف
الحضارة والثقافة تتمركز حوؿ الذات الغربية ،التي تقوـ بعممية إقصاء واستئصاؿ لآلخر الثقافي(عبد
الرحمن ،2010 ،ص.)29

تعقيب عمى نظرية الطبائع لغوبينيو.
ترتكز ىذه النظرية عمي وراثة اليوية مف األجياؿ السابقة ،وعزت اليوية إلي سمات وراثية فقط،
وأوضحت النظرية أف التفاوت في اليويات ىو شيء موافؽ لنظاـ الطبيعة وناموس األكواف ،مما يبيح
لبعض اليويات استرقاؽ غيرىـ مف ذوي اليويات األدنى في سمـ الترتيب االجتماعي حسب النظرية.
ويؤخذ عمي النظرية إنكارىا لمتغير الذي يحدث في الحضارات ،وقوليا أف الحضارات تظؿ ثابتة واف
ىناؾ سبلالت بشرية ذات سمات ثابتة وال تتأثر بمراحؿ التطور التاريخي لممجتمع.
كذلؾ عنصرية النظرية ،في تقسيـ األجناس حسب دينيـ وأوصوليـ مما سوغ كثي اًر مف حاالت
اإلبادة باسـ اليوية ،كما يؤخذ عمي النظرية أنيا عزت تشكيؿ اليوية إلي سمات الوراثية عبر
األجياؿ.
وترى الدراسة أف ىذه النظرية التي قامت بتأويؿ مفاىيـ دارويف اجتماعيا اى البقاء االقوى ،ونجد
جذو اًر ليا في الفمسفة االلمانيو لدى نفشو ،وتنباىا الحقاً وموسولني في مفاىيـ حوؿ النازيو والفاشيو،
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ومارستيا االقميو البيضاء ،في جنوب افريقيا نظاـ االبارتياد وعممياً سادت في الواليات المتحدة لعيود
طويمو بؿ فأف الحركة الصييونية تتبنى ،افكا اًر مقاربو ومشابو لمتميز العنصري ،كما أنة ببلمكانة اف
نجد ىذه المفاىيـ لدى ىنتبغتوف ،صراع الحضارات ،وفوكوياما ،نياية التاريخ ،استناداً ليا يقسموف
العالـ الى خير وشر روبيرررؼ بموجبيا الحروب االسقباقية والوقائية.

المطمب الثالث :نظرية اليوية االجتماعية
ىي النظرية التي طرحيا كؿ مف "تاجفيؿ وتيرز"

توصمت تحميبلت النظرية ،إلى أف األفراد

عموما يفضموف رؤية أنفسيـ إيجابييف أكثر مف رؤيتيـ ألنفسيـ سمبييف ،أي أف األفراد مدفوعيف إلى
تحقيؽ ىوية اجتماعية إيجابية ،وتحاوؿ النظرية توضيح كيفية تكويف الجماعات لميوية مف خبلؿ الفرد،
وأكدت النظرية عمي أف الفيـ الحقيقي لميوية الجماعة يحتاج إلي تفسير العبلقات بيف الجماعات
وتعريؼ ىوية الفرد بوصفيا عضوا في الجماعة(نجم.)2007 ،

كما تتمحور نظرية اليوية االجتماعية إلي ثبلث أفكار رئيسية وىي.
 -1أف مستوي اليوية ونوعيا الذي يستخدـ في وصؼ الذات واآلخريف.
 -2بروز اليوية المشتركة يؤدي إلي التغير في إدراؾ الذات أو إعادة بنائيا.
 -3يسيـ ىذا التغير في صنع سموؾ الجماعة ،أي انو ينظـ األفعاؿ والعمميات الجماعية مف خبلؿ
تصنيؼ اجتماعي مشترؾ لمذات في مواجية األخر(عبد الرحمن.)26 ،2010 ،

وترى نظرية اليوية االجتماعية أف الصراع الذي يحدث بيف الجماعات يزيد بروز ىوية اجتماعية معينة
عمى حساب ىوية اجتماعية أخرى ،وأف مفتاح حؿ الصراع الذي يحقؽ الرضا ىو العمؿ عمى خفض
البروز عف طريؽ إستراتيجية "إعادة التصنيؼ" التي تقود إلى تبني ىوية جديدة أكثر شموالً مف جانب
أعضاء الجماعات المختمفة ،أو عف طريؽ إستراتيجية "إلغاء التصنيؼ" ،وبالطبع تعتبر إستراتيجية "إعادة
التصنيؼ" أكثر مبلءمة مف إستراتيجية "إلغاء التصنيؼ" فاألولى تعمؿ عمى توحيد الجماعات تحت مظمة
جديدة ،تشكؿ ىوية شاممة لمجماعات المنضوية تحتيا(الزبن،2006،ص.)15
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تعقيب عمى نظرية اليوية االجتماعية
تربط ىذه النظرية بيف تكويف الفرد لميويو وبيف انتمائو لجماعة ما ،كما أكدت عمي عبلقة الفرد
بيذه الجماعة وموقعة منيا ،فما يزداد أو يقؿ انتماؤه طبقاً لعبلقتو مع ىذه الجماعة.
ويؤخذ عمي ىذه النظرية أنيا حصرت تركيز اليوية بوجود عبلقة تربط الفرد بمجتمع ما وىذا نوعا ما
يعني إلغاء ىوية الفرد األصمية أف دعتو الظروؼ لبلبتعاد عف الجماعة ،كما يعني انتماؤه إلي ىوية
الجماعة التي يعيش فييا دوف النظر إلي جذور الفرد وثقافتو األصمية ،وىذا يختمؼ مع نظرية الطبائع
التي ترجع تكويف اليوية إلي الطبائع الوراثية التي يحمميا الفرد وليس الجماعة.

المطمب الرابع :نظرية الصراع بين الجماعات
رائد ىذه النظرية ىو العالـ األلماني "رالؼ داىرندوؼ" حيث تشير نظرية الصراع بيف الجماعات،
أف األفكار النمطية السائدة في المجتمع تساعد في تشكيؿ ىويتو ،كما تشكؿ وسيمة لتنظيـ العالـ
حاوؿ األفراد وتحديد نظرة الجماعات لؤلدوار التي يجب أف يقوموا بيا مف جية ،ومف جية أخرى
تشويش العالـ حوؿ األفراد وقد تؤدي إلي مشكبلت اجتماعية خطيرة ،كالمغاالة في تقدير االختبلفات
بيف الجماعات ،واالستيانة بالتباينات بيف اليويات داخؿ الجماعة وتحرؼ الواقع وتشوييو ،كما نبو
داىرندوؼ أف عناصر النسؽ االجتماعي يمكف أف تعمؿ معا متناسقة ويمكف أف تعرؼ صراعا
وتوترات ذات باؿ ،فالمجتمعات تتمتع بحركية ،والصراع ىو أحد مبلمح ىذه الحركية ومثمما إف ىناؾ
تناسقا اجتماعي فثمة أيضا مجابيات وتوترات اجتماعية(احمد ،2006 ،ص)28

تتكوف نظرية داىرندوؼ مف عدة أفكار يمكف عرض أبرزىا في المبلحظات التالية.
 - 1كؿ مجتمع يظؿ عرضو بصفة دائمة إلى عممية التغير.
 -2إف العديد مف عناصر النسؽ االجتماعي تساعد عمى تفكؾ المجتمع واحداث التغير فيو.
 -3كؿ مجتمع لو نظاـ اجتماعي قائـ عمى سمطة القير والتيديد التي يمارسيا أفراد المجتمع
المنصبوف عمى قمة اليرـ االجتماعي(.حجازي ،2005 ،ص.)4

وواضح أف ىذه النظرية تتفؽ مع نظرية اليوية االجتماعية في العديد مف األىداؼ التي تعالج
التفاوض وادارة الصراع حيث تري نظرية اليوية االجتماعية أف المشكمة الرئيسية في عممية التفاوض
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ىي وجود جماعات اجتماعية مميزة يكوف أعضاءىا عرضة لمتحيز لجماعاتيـ وازدراء الجماعات
االخري ،كذلؾ تتفؽ مع نظرية اليوية االجتماعية في أف االختبلؼ بيف الجماعات يؤدي إلي بروز
ىوية اجتماعية معينة ،عمي حساب ىوية اجتماعية(عبد الرحمن ،2010 ،ص )29

تعقيب عمي نظريات اليوية .
فواضح أف نظرية الصراع بيف الجماعات تتجمى الفكرة األساسية في القوؿ أف قضية الصراع
بيف المجموعات البشرية ىي في الواقع ظاىرة عضوية في الحياة اإلنسانية والعبلقات السائدة بينيا ،وىذه
األفكار تؤدي إلي استيبلء ىوية عمى ىوية أخرى  ،وتظير االستبداد الذي يؤدي إلي إلغاء ىوية األقمية.
ويؤخذ عمي ىذه النظرية أنيا لـ تأخذ بعيف االعتبار مدى إسياـ ثقافة الفرد وتطوره في تشكيؿ ىويتو بعيدا
عف األفكار النمطية السائدة في المجتمع.
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خالصة
وخبلؿ التقديـ السابؽ نري باف اليوية وخبلؿ بضعة عقود اكتسحت مجمؿ العموـ اإلنسانية ،فقد فرض
ىذا المفيوـ نفسو حتى غدا بمثابة كممة سحرية ،وذلؾ في تحميؿ حقائؽ جداً متنوعة مثؿ عمـ نفس
األفراد ،وعمـ االجتماع ،والفمسفة ،وتحوالت األدياف ،والعبلقات بيف النساء والرجاؿ ،وموضوعات الميف،
والحياة األسرية ،واليجرة ،والصراعات العرقية ،لذالؾ لـ تتفؽ الدراسات التاريخية وال المعاصرة عمي مفيوـ
محدد حوؿ مفيوـ اليوية ،أما مفيوـ اليوية بشكؿ عاـ فيمكف أف ُيعد ضمف المفاىيـ التي ليس ليا تاريخ،

فيي تعتبر مفيوما فمسفيا ،يرجع استعماليا إلى األصوؿ األولى لمفكر ،فالفبلسفة ما قبؿ سقراط ،مثؿ
بارميندس أو ىراقميطس ،كانوا دائماً حائريف حوؿ مسألة "ىو ذاتو واآلخر " ،وكيؼ يمكف التوفيؽ بيف
التغير واليوية ،وىذا يشير إلي أف ىوية أية امة ىي ىوية تاريخية ،والتاريخ ىو الذي يشكميا ،وىذا يعني
أف ال وجود ليوية خارج المجتمع والتاريخ ،فاألمة وحدىا تممؾ اليوية سواء كاف جماعة صغيرة أو كبيرة ،
وبالتالي ال يستطيع أي فرد أف يستقؿ خارج اإلطار العاـ لمجماعة ،أي أنة في حاجة إلي ىوية تجمعو مع
آخريف ألنة ليس بإمكانو أف تكوف لو ىوية لوحده ،كما انو ليس في إمكانو أي قوة أف تفرض ىوية ما
عمي مجموعة ما مف الناس ،دوف اختيار حر وواعي مف طرفيـ.
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الفصل الثاني
تركيبة المجتمع اإلسرائيمي
مقدمة
تعد مشكمة اليوية مف أعقد المشكبلت التي تواجو الشعوب والمجتمعات الحديثة في العصر
الراىف ،و كذلؾ الكثير مف الحضارات القديمة ،فاليوية ىي الوحيدة التي تحدد الشعور الوجودي لئلنساف،
و الشعور العميؽ الخاص بانتمائو ،والذي يمنح الفرد غايتو وأمؿ حياتو وفقداف اليوية أو عدـ تحديدىا
وضبطيا ،يجعؿ الفرد مفتقداً لئلنتماء(الشامي ،1997 ،ص.)7

بشكميا العاـ

تعتبر اليوية وحدة مف المشاعر الداخمية التي تتمثؿ في وحدة مف العناصر النفسية

عما سواه بوحدتو الذاتية ،وتنقسـ إلي ثبلثة أقساـ وىي ىوية
واالجتماعية والمادية التي تجعؿ الفرد يتمايز ّ

فردية :وىي إدراؾ الفرد نفسياً واجتماعياً لذاتو ،وبمعرفة إلى توحد الذات مع وضع اجتماعي معيف أو مع
تراث ثقافي معيف .وىوية االجتماعية :وىي ىوية مرتبطة بالفرد ال انتماءاتو لمنظومة اجتماعية ،كانتمائو
إلى طبقة جنسية ،أو عمرية ،أو إلى مجتمع محمي بدوي أو ريفي أو حضري(وىولبورن،2010 ،

ص)105:108؛ وىوية ثقافية :وىي إذا كاف اإلنساف لو ثقافة معينة ،فإف ىويتو تتحدد بانتمائو إلى تمؾ
الثقافة التي يمكف تسميتيا بالثقافة القاعدية(ميكشيممي ،1993 ،ص.)19

وىكذا فاليويات ىي مؤشرات عاكسة لمنظـ والتغيرات االجتماعية ،فيي ميمة لكؿ مف االفراد
والجماعات ،ويتـ عمؿ تنظيـ البيئة االجتماعية باستعماؿ الفئات االجتماعية والتي تساعد بدورىا في
التقميؿ مف تعقيدات العالـ ،ووضع حدود بيف المجموعات المختمفة " ،نحف الجماعة أو المجموعات
الداخمية ،وىـ الجماعة أو المجموعات الخارجية" ،تمؾ اليويات ليست ثابتة ويمكنيا أف تتغير حسب
الوظائؼ واألىمية واألدوار(امارة ،2002 ،ص.)17

وعميو يتداخؿ في تحديد مفيوـ اليوية الكثير مف العوامؿ الثقافية واالجتماعية واآلثنية ،وقد أصبحت
اإلثنية مصد اًر كبي اًر لمتعبئة االجتماعية والسياسية في المجتمعات المعاصرة ،وأضحت حدود الجماعة
اإلثنية بارزة وذات معنى(الحاج ،2008 ،ص)25؛ ليا ىويتيا المحددة ليس في اسرائيؿ فقط ،بؿ في كثير
مف دوؿ العالـ خاصة ،حيث حمت الصراعات والتناقضات المحمية داخؿ حدود الدولة حوؿ مواضيع
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الثقافة والديف واإلثنية محؿ الصراعات الخارجية ،وتعتبر إسرائيؿ نموذجاً واضحاً لموضوع اليوية
والجماعات اإلثنية  ،فالمجتمع االسرائيمي ما زاؿ مجتمع مياجريف جاؤا مف أكثر مف مئة دولة تتحكـ فييـ
اصطفافات اجتماعية ومشارب أيديولوجية متناقضة(شوقي ،2003 ،ص.)151

فعمى نسؽ اليويات القومية قامت إسرائيؿ بابتكار تقاليد لنفسيا في محاولة لصياغة اليوية القومية
الصييونية والتي ىيمنت تماماً حتى أوائؿ السبعينيات ثـ أخذت تتقمص لصالح االنتماء اإلثني مقابؿ
االنتماء المدني ،فقد ظيرت أزمة اليوية الييودية في بداية القرف الثامف عشر ،عندما ظيرت حركة
التنوير لمديف الييودي مف موقعو كمحدد رئيسي لمسألة االنتماء عند الييود ،مف ىنا ظيرت الخبلفات بيف
التيارات الرئيسية في الييودية ،ثـ انتقمت الخبلفات والتناقضات بأكماليا لممجتمع االسرائيمي الذي يعيش
خبلفات وصراعات بيف العممانييف والمتدينيف في تحديد ىوية الدولة ،حيث أصبح في المجتمع االسرائيمي،
مجتمعاف لكؿ منيما ىوية ومعتقدات ومفاىيـ خاصة(الشامي ،1997 ،ص.)13:17

فبرز في المجتمع االسرائيمي عدة ىويات متنافرة لسبع شرائح متنافرة في اسرائيؿ ،حنباً الي جنب ،وىي
الييود االشكناز والييود الشرقييف والييود الروس والييود الفبلشاه والييود العممانييف والييود المتدينيف
والفمسطينيوف العرب ،ىذا التنافر والتناقض بيف تمؾ المجموعات أدى الي صراع بيف ىذه المجموعات،
حيث تصر كؿ مجموعة عمي إبراز ىويتيا وتراتيا وثقافتيا الخاصة بيا(كيمرلنغ ،2002 ،ص.)90:91

فالمجتمع االسرائيمي يعيش أزمة ىوية ييودية تمؾ األزمة الممتدة منذ القرف الثامف عشر ،وأزمة اسرائيمية
وىي تمؾ األزمة التي نجمت عف فشؿ نظرية بوتقة الصير ،وأظيرت مجتمعات واضحة وبحدود ثابتة،
تتبني ثقافة الجماعة الموحدة التي نادت بيا الثقافة الغربية االشكنازية المييمنة عمى المؤسسة الرسمية في
اسرائيؿ ،فتخمي المياجريف عف ىويتيـ الخاصة يعني االنصيار والذوباف في المجتمع االسرائيمي ،وىذا لـ
يحدث بؿ ظير النقيض مف ذلؾ.
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المبحث األول  :اشكالية تركيبة المجتمع االسرائيمي
يتسـ المجتمع االسرائيمي بالتعدد العرقي والمغوي والديني ،وينتمي الي فئة المجتمعات العميقة
اإلنقساـ أو المنقسمة بعمؽ ،بفعؿ طبيعتو المتنوعة مف خبلؿ اليجرات الييودية التي أتت مف كافة أقطار
العالـ ،التي أضيفت الي المجتمع األصمي لمفمسطينييف(عبد العالي ،2010 ،ص)117؛ مما خمؽ مجتمعاً
تتعدد فيو الجماعات التي تختمؼ خصائصيا الديمغرافية واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية ،فسكاف
إسرائيؿ الييود يشكموف فسيفساء مف أصوؿ متعددة وثقافات وتقاليد متنوعة(حيدر ،2011 ،ص)265؛ فيمكف
تقسيـ المجتمع االسرائيمي الي سبع مجموعات سكانية ،منفصمة بشكؿ ما عف بعضيا البعض في الحياة
اليومية واإلجتماعية ،ولدى كؿ منيا شبكة إعبلمية وخدمية خاصة بيا ،وىذه المجموعات والثقافات
الفرعية تتمثؿ في ،الييود الشرقيوف السفارديـ ،والييود األشكناز الغربيوف،والييود الروس ،والييود الفبلشا،
والعرب ،والييود المتدينيف ،والييود العممانييف(كيمرلنغ ،2002 ،ص)90:91؛ ومما زاد انغبلؽ تمؾ
المجموعات عمى بعضيا البعض ،سياسية الييود االشكناز ضد المياجريف في اتباع سياسية سكانية
تميزية ضد الميجريف الشرقييف والروس واالثيوبييف ،حيث ثـ تسكيف ىؤالء في مناطؽ األطراؼ أو مدف
التطوير ،فسياسية الغبف التي إتبعتيا النخب االشكنازية ،ضد ىؤالء أدت إلى صراع بيف تمؾ الجماعات
االثنية في المجتمع االسرائيمي.
باالضافة الى ذلؾ فقد بمغ عدد سكاف دولة إسرائيؿ عاـ  2012الى  831323000مميوف نسمة ،منيـ
 63102مميوف مف الييود والذيف يشكموف نحو  %75مف السكاف ،في حيف وصؿ عدد السكاف العرب
الفمسطينييف  13682مميوف ،والذيف يشكموف  %2036مف السكاف ،بينما بمغ عدد غير المسجميف في و ازرة
الداخمية  348والذيف يشكموف  %4.25مف كافة سكانيا  ،حيث وصمت نسبة عدد السكاف الييود في
اسرائيؿ مف أصؿ ييود العالـ نحو (%43مركز االحصاء االسرائيمي.)2013 ،

المطمب األول :الييود الشرقيون "السفارديم
كممة سفارديـ ،سفارد تعني أسبانيا ،وسفاردي تعني اإلسباني وجمعيا بالعبرية سفارديـ ،وتطمؽ
عمى الييود الذيف انحدروا مف أصؿ الييود الذيف ىاجروا إلى شبو الجزيرة إيبيريا ،خصوصاً بعد فتح
المسمميف ليا سنة 711ـ ،طردوا مع المسمميف مف أسبانيا والبرتغاؿ عمى أثر محاكـ التفتيش عاـ 1492ـ
وتطمؽ عمى ييود الببلد العربية أسماء مختمفة ،منيا سفارديـ وأبناء الطوائؼ الشرقية وييود الشرؽ وييود
32

آسيا وأفريقيا ،وكاف ىؤالء يتكمموف في أسبانيا في أوؿ األمر بالمغة العربية حتى كتبوا لغتيـ العبرية
بالحرؼ العربية في القرف الثالث عشر ،ثـ أخذوا يتكمموف بالمغة اإلسبانية التي تمسكوا بيا واعتبروىا
لغتيـ التقميدية ،إذ كانوا في آخر عيدىـ قبؿ أف يطردوا مف أسبانيا سنة  1492ثـ إلى سنة 1496
مارانييف ،أي يتظاىروف بالمسيحية وىـ يقوموف بالعبادات و الطقوس الدينية الييودية س اًر ،ثـ عادوا إلى
الييودية بعد خروجيـ مف أسبانيا وقد ىاجر ىؤالء إلى جنوب أوروبا وشماؿ أفريقيا وبمداف الشرؽ
األوسط ،وذىب بعضيـ إلى لندف وأمسترداـ وىامبورغ ثـ ىاجروا إلى أماكف أخرى مف العالـ و تعرؼ
لغة السفارديـ التي ال يزالوف يتكممونيا بالبلدينو اإلسبانية(المسيري ،2004 ،ص.)23:27

أما مصطمح الييود الشرقيوف فكاف يطمؽ عمى نسؿ أُولئؾ الييود الذيف اتجيوا إلى العراؽ ،بعد
مغادرتيـ لفمسطيف قديماً ،وايراف وأفغانستاف وشبو الجزيرة العربية ومصر وبمداف شماؿ أفريقيا ،ولكف
يشير المصطمح اآلف في المجتمع االسرائيمي لكؿ الييود الذيف ليسو مف أصؿ غربي ،وقد أصبحت لفظة
سفارد مرادفةً لمفظة ومصطمح

قييف ،ألف معظـ الييود الشرقييف ،في الببلد العربيَّة عمى وجو
شر ّ

الخصوص ،يتّبعوف التقاليد السفاردية في العبادة ،ذات األناشيد والتراتيؿ التي تتّسـ بالذوؽ العربي ،وفييا
ما يشبو النصوص الشعرية والنثرية ذات الطابع األندلسي(أنداسوا ،2012 ،ص.)6

ولمييود الشرقييف أسماء متعددة في إسرائيؿ ،منيا ييود اسيا وأفريقيا ،الييود السفارديـ ،الييود القادميف مف
الببلد العربية اإلسبلمية ،أو ييود الطوائؼ الشرقية ،وتبيف الدراسات حوؿ المبني الطبقي في المجتمع
االسرائيمي ،أ ف مكانة الييود الشرقييف أدني مف مكانة الييود االشكناز ،في جميع مجاالت الحياة في
المجاؿ االجتماعي واالقتصادي وينعكس ذلؾ بصورة واضحة في العمؿ والدخؿ(إمارة،2003 ،

ص)109:113؛ ويؤكد ىذا مركز أدفا في اسرائيؿ ،الذي أظير الفوارؽ الكبيرة في األوضاع اإلقتصادية
واإلجتماعية بيف الييود األشكناز والييود الشرقييف فمثبلً ،يصؿ معدؿ رواتب الييود األشكناز  %142مف
معدؿ األجور العاـ ،بينما تيبط ىذه النسبة بيف الييود الشرقييف إلى  ،%109ىذا فيما تيبط ىذه النسبة
لدى فمسطينيي  48إلى  ،% 66ما يعني أف معدؿ رواتب الييود الشرقييف يعادؿ  %76مف معدؿ رواتب
األشكناز ،كذلؾ نسبة البطالة بيف الييود الشرقييف أعمى مما ىي عميو بيف األشكناز ،وقد دلّت تقارير
عمى التوالي ،أف فرص االرتقاء في لممناصب الوظيفية العميا أماـ الشرقييف ،أقؿ بكثير مما ىي عميو لدى
األشكناز(جرايسي)2014 ،؛ فمثبل ،لـ يكف في إسرائيؿ أي رئيس وزراء شرقي ،مقابؿ رئيسي دولة واحد
شرقي مف أصؿ ثمانية رؤساء ،أماـ الو ازرات الرفيعة ،مثؿ الخارجية والحرب والمالية والتعميـ ،فقد كاف
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مرور الشرقييف فييا مرو ار عابرا ،في حاالت قميمة جدا ،وكذا األمر بالنسبة لموظائؼ الحكومية الرفيعة،
وقيادات األجيزة العسكرية واألمنية(عمى ،1999 ،ص.)55

وقد ظير التعريؼ شرقيوف مند بداية الثمانينيات وتطور في اثره خطاب سياسي شرقي جديد ،يمثؿ في
جوىره تعريفاً سياسياً اجتماعياً أقؿ اعتماداً عمى االصؿ االثني الذي يرى في نفسة ضحية لمثورة
الصييونية ،ففي سبعينات القرف الماضي ،أخذت تتبلشي حالة السطوة الثقافية اإلسرائيمية العممانية شبو
الغربية ،وبدالً منيا أخذت تتشكؿ عدة مجتمعات أو ثقافات شبو مستقمة ومنفصمة عف بعضيا البعض،
وقد اخذ االشكنازيوف يوجيوف خطابيـ نحو الشرقييف الذيف تحوؿ ثقافتيـ التقميدية عمى االندماج في
المجتمع االسرائيمي(عودة ،2011 ،ص)232؛ ويشكؿ الييود الشرقيف  %34.2مف الييود بنحو
 1.564.000نسمة عاـ (1998خمايسي ،2003 ،ص)70؛ وحتى نياية عاـ 2010ـ ،أصبحت نسبو الييود
مف أصوؿ شرقية  %36مف مجموع عدد الييود البالغ  5.7مميوف نسمة(السيمي)2010 ،؛ فيما تبمغ نسبة
الييود االشكناز مف أصوؿ أوروبية وأمريكية  %37مف اجمالي عدد السكاف في اسرائيؿ(حيدر،2011 ،
ص .)256:257

ويتركػػز الييػػود الش ػرقييف فػػي منػػاطؽ األط ػراؼ الجغرافيػػة ،بينمػػا االشػػكناز فػػي المػػدف السػػاحمية المتطػػورة،
وجاء ىذا الواقع تنفيذاً لسياسة توزيع السكاف التػي وضػعتيا النخػب االشػكنازية ،بدايػة إعػبلف إسػرائيؿ ،كمػا
امتدت سياسة التمييز ضد الييود الشرقييف الي الجيش االسرائيمي الذي اعتبر األداة الميمة الرئيسية لبمورة
ىويػػة المجتمػػع االس ػرائيمي ،فموقػػع الش ػرقييف المتػػدني فػػي الجػػيش اإلس ػرائيمي لػػـ يسػػمح ليػػـ بالوصػػوؿ الػػي
مراكز ميمة في الجيش ،كما أف سياسة إسكاف الشرقييف في قرى ومدف حدودية ونائيػة أثػر بشػكؿ مممػوس
فػػي مجمػػؿ جوانػػب الحيػػاة لمييػػود الش ػرقييف ،والعمػػؿ والتعمػػيـ والتقػػدـ فػػي السػػمـ االجتمػػاعي ،فيػػذه السياسػػة
التميزيػػة اتجػػاه الش ػرقييف فػػي مجػػاالت الحيػػاة ،وتيميشػػيـ فػػي المجتمػػع االس ػرائيمي ،كانػػت األرض الخصػػبة
التي نمت وترعرعت عمييا تشكيبلت سياسية ،فقد جػاءت ىػذه التشػكيبلت لتحػتج عمػى ىػذا الظمػـ وتناضػؿ
م ػػف أج ػػؿ المس ػػاواة(درويـــش ،2003 ،ص)171؛ فق ػػد ك ػػاف م ػػف سياس ػػات الدول ػػة الت ػػي انتيجتي ػػا ض ػػد اليي ػػود
الش ػرقييف فػػي كافػػة مجػػاالت الحيػػاة ،واحسػػاس الش ػرقييف بالسػػخط تجػػاه الييمنػػة االشػػكنازية ،مصػػد اًر ميم ػاً
لمتنظػػيـ السياس ػػي عم ػػى أس ػػاس اثنػػي سػ ػواء ض ػػمف المؤسس ػػات الرسػػمية أو األحػػزاب او خارجي ػػا كحرك ػػات
االحتجاج ،غير أف محاوالت التنظػيـ السياسػي مػف جانػب الشػرقييف فػي إسػرائيؿ ،قوبمػت بػردود فعػؿ سػمبية
مػف جانػب زعامػة الدولػة ،وسػط توجيػو اتيامػات بشػؽ الشػعب وضػرب فكػرة صػير الطوائػؼ ،وقػد كػاف مػػف
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نتػػائج ردود الفعػػؿ لمقػػوه االشػػكنازية المسػػيطرة عمػػى الييػػود الش ػرقييف محاولػػو الطائفػػة الش ػرقية تجنيػػد اليويػػة
االثنية مف أجؿ اكتساب قوة سياسية ،فالنضاؿ الذي خاضػو ىػؤالء السياسػيوف والنشػطاء االجتمػاعيوف دار
حػػوؿ توزيػػع الم ػوارد بصػػورة متسػػاوية(غــانم ،2005 ،ص)235:236؛ ف ػبل زاؿ الحفػػاظ عم ػى اليويػػات االثنيػػة
قائماَ ونشطاً رغـ مرور خمسة وستوف عاماً عمى قياـ دولة اسرائيؿ.
كػػؿ ىػػذا قػػاد إلػػى تقميػػؿ تمثيػػؿ الييػػود الشػرقييف فػػي م اركػػز القػػوى الحكوميػػة والكنيسػػت والمناصػػب العسػػكرية
العميػػا والمجػػاؿ الدبموماسػػي والجامعػػات ووسػػائؿ اإلعػػبلـ رغػػـ أف ى ػؤالء الييػػود يمثمػػوف األغمبيػػة  ،وأصػػبح
ىػؤالء الييػػود كمػػا أوضػػحت البروفيسػػورة الييوديػػة أستيرىيرتسػػوج يعممػػوف فػػي الوظػػائؼ الػػدنيا والمحتقػرة فػػي
المجتمػػع اإلسػرائيمي مثػػؿ كػػنس الشػوارع وتنظيػػؼ دورات الميػػاه وجمػػع النفايػػات ..تمػػؾ األعمػػاؿ التػػي يػػأنؼ
منيا الييود الغربيوف ،ولـ ينجح الييػود الشػرقيوف فػي الحصػوؿ عمػى بعػض الحقػوؽ السياسػية إال بعػد قيػاـ
حركة شاس عمى يد عوفوديا يوسؼ عاـ (1984المسيري.)2007 ،

نتيجة ذلؾ شكؿ الييود الشرقييف عدة تشكيبلت سياسية مف أجؿ الرد عمى سياسية التميز والتحقير مف
قبؿ الييود االسكناز ،ومف ىذه التشكيبلت القوس الديمقراطي ،والفيود السود ،والشرقيوف الجدد ،وأحوتى
ر اتحاد المحافظيف عمى التوراة شاس(حيدر ،2011 ،ص.)267
النسوية ،واخي اً

أُطمؽ عمى الييود الشرقييف اسـ إسرائيؿ الثانية ،أما األشكناز فيـ إسرائيؿ األولػى ،إال أف زيػادة قػوة الييػود
الشرقييف تؤرؽ النخبة األشكنازية الحاكمة في اسرائيؿ ،خاصةً بعػد تشػكيؿ حركػة شػاس الدينيػة؛ ولعػؿ ىػذا
ما دفع اليميف واليسار إلى التكاتؼ لمسيطرة عمى تعاظـ دورىا السياسي؛ بعػدما تبنػى الييػود الشػرقييف ىػذه
الحركػػة(ألبـــاف ،1981 ،ص)6؛ فقػػد شػػكمت اليويػػة الش ػرقية أحػػد أىػػـ التناقضػػات واألزمػػات ليويػػة اس ػرائيؿ،
فيي مف جانػب عانػت مػف الييمنػة االشػكنازية فػي ييوديتيػا وتػـ النظػر لمييػود الشػرقييف عمػى انيػـ وحػوش
بشرية ومتخمفوف يعشوف حياة العصور الوسطى ولػـ يمثمػوا خػبلؿ مئػات السػنيف سػوى دور سػمبي فػي حيػاة
الييػػود ،وكػػذلؾ عػػانى الش ػرقييف فػػي م ػواطنتيـ االس ػرائيمية ،فينػػاؾ عػػدـ مسػػاواة فػػي مسػػتوى الػػدخؿ والتعمػػيـ
والس ػػكف ،وك ػػاف اس ػػتقداميـ ال ػػي اسػ ػرائيؿ بس ػػبب نق ػػص الم ػػوارد البشػ ػرية ،فمن ػػد والدة الدول ػػة أص ػػبح اليي ػػود
الشػرقييف تػػابعيف لمييػػود االشػػكناز ،سػواء فػػي األحػزاب السياسػػية ،أو فػػي المؤسسػػات الدينيػػة أو االقتصػػادية
(عودة ،2011 ،ص)233:234؛ فمف البداية شكؿ الييود الشرقييف اشكالية في عممية صير الثقافات االثنيػة
فػػي إسػ ارئيؿ ،كمػػا كػػاف الشػرقيوف عائقػاً امػػا تشػػكؿ اليويػػة االسػرائيمية ،لكػػوف ىػػذه اليويػػة بنيػػت عمػػى أسػػاس
قومي متعصب ،ويستدؿ مف ذلؾ أف الثقافة االسرائيمية الجديدة وحدت المجتمع االسػرائيمي ،ولكنيػا كرسػت
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عممياً تفوؽ وسيطرة الييمنة االوروبية ،وبالتالي أقصت الييود الشرقييف ،عمى ىامش المجتمع اإلسػرائيمي،
وبالتػالي فػػإف عمميػة العضػػوية اإلسػرائيمية لػػـ تػتـ مػػف أسػػفؿ إلػى أعمػػى عػف طريػػؽ ارتقػاء وانػػدماج الطوائػػؼ
الييوديػػة الشػرقية فػػي النظػػاـ اإلجتمػػاعي اإلسػرائيمي ،لػػذلؾ فػػإف واقػػع وثقافػػة النخبػة اإلسػرائيمية ،ىمػػا المػػذاف
فرضا عمى الييود الشرفييف الذيف جاءوا بعد قياـ الدولة ،وىكػذا فػإف الجميػور الشػرقي وبعػد أكثػر مػف سػتة
عق ػ ػػود ونص ػ ػػؼ ،ال يػػ ػزاؿ يوض ػ ػػع عم ػ ػػى ى ػ ػػامش المجتم ػ ػػع االس ػ ػرائيمي ،كموض ػ ػػوع ،وكي ػ ػػدؼ ،لبلس ػ ػػتغبلؿ
االقتصادي واالجتماعي ،وكألعوبة سياسية وثقافية في أيدي النخبة االشكنازية(أديب ،2005 ،ص.)54:55

وقد أدت إختبلؼ أداة الطقوس الدينية بيف الشرقييف والغربييف إلي اختبلؼ العادات والتقاليد االجتماعية
وذلؾ فضبلً عف المستوى الثقافي والحضاري المنخفض لمييود الشرقييف الذيف ىاجروا مف الدوؿ العربية
واإلسبلمية وعدـ تخصصيـ الميني وىجرة صفوتيـ إلي فرنسا وكندا ،وقد كاف مف ثمار ذلؾ شعور
الجماع ات الييودية االشكنازية بالتفوؽ الثقافي والحضاري ،ونظرتيـ الى الييود الشرقييف بعيف اإلحتقار
واإلزدراء(ماضي ،1999 ،ص ،)56ماعدا األصعدة السياسية ،حيث انغمس الشرقيوف مف الييود في الحياة
السياسية مثؿ األشكناز ،وذلؾ نتيجة لرغبة الييود الشرقييف في تأكيد التماثؿ داخؿ المجتمع اإلسرائيمي،
بينيـ وبيف الييود الغربييف أو األشكناز ،ونظ اًر ألف األيديولوجية الصييونية كانت تعمؿ عمى تعزيز مبدأ
الوحدة بيف الييود سياسياً عمى خبلؼ الحاؿ ثقافياً ،فإف ذلؾ جعؿ الزعامة الصييونية تُسمـ بالمشاركة
السياسية لمييود الشرقييف ،ألف مف الميـ لممصمحة القومية الصييونية أف يشمؿ المجتمع االسرائيمي جميع
الييود في أرض إسرائيؿ(الدين.)2009 ،يتضح مما سبؽ التوجو اليميني لمييود الشرقييف وتأييدىـ لحزب
الميكود وحزب شاس قطبي اليميف الديني والعمماني ،ونظرتيـ بسخط نحو حزب العمؿ ومعسكر اليسار
ككؿ ،ومف ثـ فالييود الشرقيوف مف أىـ ناخبي المعسكر المعادي لحزب العمؿ ممثؿ األشكناز في
ر لمسياسات التمييزية التي مارسيا ويمارسيا األشكناز ضدىـ(امارة ،2003 ،ص.)13:15
إسرائيؿ ،نظ اً

وترى الدراسة أف ىذا ليس العامؿ الوحيد المسبب ليذا التوجو اليميني لمييود الشرقييف ،ولكف لعبت
خمفياتيـ دو اًر كبي اًر في ىذا ،يضاؼ إلى ذلؾ نجاح أحزاب اليميف في استقطابيـ وتعبيرىـ عف مصالحيـ،
كذلؾ السياسية السكانية التميزية التي اتبعتيا النخب االشكنازية المسيطرة عمى الدولة ،اتجاه الييود
الشرفييف ،ومف ثـ سياسة التيميش واالقصاء ضدىـ ،أدت لبروز اليوية االثنية الشرقية في المجتمع
االسرائيمي ،مما دفعيـ لزيادة تأييدىـ وتصوتيـ الي حركة شاس وحزب الميكود.
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المطمب الثاني :الييود الغربيون "االشكناز"
الييود الغربيوف ىـ الييود الذيف ىاجروا مف العالـ الغربي إلى إسرائيؿ ،وبما أف غالبيتيـ مف
األشكناز فإف مصطمح الييود الغربيوف أصبح مرادفاً لمصطمح األشكناز ،ولكف يظؿ اصطبلح الغربييف
أدؽ وأشمؿ ،ألنو يشير إلى انتماء ىؤالء الييود العرقي والحضاري ،وقد شكموا أغمبية الييود في العالـ مند
بدايات العصور الوسطي(اخميس)2004 ،؛ ويتكمـ الغربيوف المغة اليديشية ،إضافة الي المغات االوروبية
األخرى  ،واعتبرتيـ المجتمعات المضيفة متخمفيف ،وكانوا يعمموف كصغار مرابيف وباعة متجوليف ،وكانوا
يظيروف عزوفاً عف االندماج ،كما أف صيغ الديف الييودي التي يعرفونيا تختمؼ عف الصيغ التي يعرفيا
الييود الشرقييف(نصار ،2004 ،ص)657؛ فيذه الفئة ىي التي عانت مف االضطياد والتمييز في اوروبا،
وىي التي قدـ روادىا األوائؿ األسس الفكرية التي قامت عمييا الحركة الصييونية ،فالصييونية ظيرت
كحركة اشكنازية تيدؼ الى تأسيس دولة اشكنازية ،والييود الغربيوف في إسرائيؿ عمى الرغـ انيـ أقمية
عرقية ،اال انيـ ىـ المسيطروف عمى الجو الحضاري العاـ(ماضي ،1999 ،ص.)22

شكؿ الييود الغربيوف خبلؿ سنوات  1948 – 1919نحو  %89.3مف نسبة الميجريف ،ثـ وصمت
نسبتيـ خبلؿ السنوات  1962-1948الي  ،%45.4ووصمت نسبتيـ مف عدد سكاف اسرائيؿ عاـ
 1964الي  ،%31.9وفي عاـ  1967إلي أقؿ مف (%30الشامي ،1986 ،ص)78؛ وفي مطمع
التسعينات ومع موجات اليجرة الييودية المكثفة مف االتحاد السوفيتي ،ارتفعت النسبة الى %97مف
مجموع الميجريف الى اسرائيؿ(ماضي ،1999 ،ص)21؛ ومع نياية عاـ  2008وصمت نسبة االشكناز نحو
 2.2نسمة ،والذيف يشكموف  %37مف مجموع الييود في اسرائيؿ(جرايسي)2007 ،؛ فارتفعت النسبة مرة
اخري في عاـ  2010حيث وصمت نسبة االشكناز  %40مف مجموع سكاف اسرائيؿ البالغ  5.7مميوف
نسمة(فتحي.)2011 ،

ويرى الباحث أنو عمى الرغـ مف نفاذ مفعوؿ عدـ العدالة االجتماعية في المجتمع االسرائيمي ،حيث تييمف
الشرائح االسكنازية عمى مقدرات وثروات البمد ،ال أف عميو استقطاب طبقي جمي لـ يتبمور بعد ،وذلؾ
ُ
حٌث
االشكناز :ومصدر تسمٌة االشكنازٌم هو كلمة " أشكناز" نفسها  ،والتً تعنً  -فً بعض جوانبها االصطالحٌة  -الٌهودٌة الحدٌثة بؤلمانٌا ،
أنَّ الٌاء للنسبة  ،والمٌم للجمٌع  .والظاهر أن لفظة االشكنازٌم بعد أن كانت تطلق فً أوائل القرون الوسطى على الٌهود األلمان إال أنها أصبحت
فً العصور التً تلت ذات مفهوم أوسع  ،إذا لم تعد مقتصرة على ألمانٌا وحدها  ،بل شمل أكثر ٌهود أوروبا  ،كٌهود الجزر البرٌطانٌة وشمال
فرنسا وكل ألمانٌا و قسما ً كبٌراً من النمسا التً كانت تقطنها فً ذلك الوقت قبائل السالف  .ونتٌجة البحث فً مصدر االشكناز فً روسٌا و شرق
أوروبا وألمانٌا والذي تبٌن أنهم ٌنحدرون من الخرز ،الذٌن اعتنقوا الٌهودٌة خالل القرن الثامن  .ولٌسوا من إبراهٌم (وكما أن قبائل الخزر
المعروفة بؤصلها التركما نً من وسط آسٌا وجاء الدلٌل التارٌخً عند نهاٌة القرن التاسع عشر وٌإكد بؤن الخزر وألمانٌا والذٌن انتشروا فً أنحاء
اإلمبراطورٌة العثمانٌة(ماضً ،1999 ،ص.)20
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لجية استمرار الصراع العبي االسرائيمي وفى المركز منو المسألة الفمسطينية ،ولجة عدـ نضوج الوعي
الطبقي لدي السفادريـ بؿ تميؿ الدراسة العتبار أف المجتمع االسرائيمي بجيمة مجتمعاً رجعياً كونو يشيد
ويبني مستقبمة عمى مستقبؿ وسعادة شعب أخر الشعب الفمسطيني.
قتصادية
وظؿ الييود االشكناز منذ قياـ الدولة يييمنوف ىيمنو وآضحة عمى كؿ مجاالت الحياة اإل
َ
واإلجتماعية والسياسية ،فيـ يتبوؤوف المناصب الم ِيمة في الدولة ،كما أف قيادات األحزاب السياسية ىـ
مف الييود االشكناز ،فقيادة حزب الميكود والعمؿ تحت سيطرة اشكنازية ،والييمنة االشكنازية عمى
السفارديـ كانت مف بيف األسباب التي ساىمت في إبقاء الفوارؽ والفجوات واسعة ،حيث نظر االشكناز
الي ثقافة السفارديـ بازدراء ،وتعامموا معيـ عمى أنيـ دونيو،

فاالشكناز ىـ إسرائيؿ ،واسرائيؿ ىي

ِ
كمجموعة متأخرة غير حضارية جاءت مف دوؿ متخمفة(خمايسي،
األشكناز ،وقد نظروا إلييـ نظرة سمبية
 ،2003ص.)88:89

تسيطر النخب االشكنازية عمى المنظمة الصييونية العالمية ،ونقابة العماؿ العامة والحقاً الحكومة
اإلسرائيمية ،ىذه السيطرة قمصت الفرص أماـ النخب السفاردية ،وحدت مف إمكانية الدخوؿ إلى النخب
االشكنازية ،في حيف يميؿ االشكناز إلى دراسة المواضيع النظرية والتعميـ ،التي تعتبر مقدسة لمحراؾ
االجتماعي واالقتصادي ،فكمما ارتفع التعميـ ارتفع معدؿ الدخؿ االقتصادي لمفرد واألسرة  ،مما ِ
يؤدي إلى
تحوؿ في السموؾ الديمغرافي ،حيث نسبة االشكناز الذيف يمتحقوف بالجامعات أعمى مف نسبة السفارديـ،
والييود االشكناز يسيطروف عمى مؤسسات التعميـ العالي كطبلب وطاقـ تدريس وطاقـ إداري ،كما
يسيطروف عمى الموارد ومواقع اتخاذ وصنع القرار والمراكز اإلدارية في إسرائيؿ(مدار ،2005 ،ص)159؛

وتشير االحصائيات إلي أف ربع الييود الشرقييف يذىبوف إلي الجامعات ،بينما يشكؿ الغربيوف الغالبية
العظمى مف طمبة كميات الطب والمحاماة والتكنولوجيا ...أما نسبة مف يحصموف عمى الدكتوراة فيـ %82
مف االشكناز و %18مف السفارديـ ،ويزيد معدؿ دخؿ االشكناز  %50عف نظيرة السفاردي(عمي،1999 ،

ص)44؛ وتؤكد دراسة إسرائيمية في عاـ  ،2010مف قسـ العدؿ االجتماعي والديمقراطية في معيد البحوث
فاف لير ،أف نسبة الحاصميف عمى شيادة الثانوية العامة بيف الطبلب مف أصوؿ شرقية تصؿ إلى ،%51
وتعد ىذه النسبة أقؿ بػ %22مف نسبة الطبلب الييود مف أصوؿ غربية والبالغة نحو  ،%73والفجوة بيف
الطبلب الذكور مف المجموعتيف وصمت إلى  ،%25مقارنة بنسبة %17لدى اإلناث ،ويظير مف النتائج
أف الطبلب الذيف ولد آباؤىـ في إسرائيؿ يتواجدوف في أعمى قائمة الحاصميف عمى شيادة الثانوية ،وتبمغ
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نسبتيـ  ،% 80في مقابؿ ذلؾ ال تتعدى نسبة الحاصميف عمى شيادة الثانوية بيف الشباب الييود الشرقييف
الذيف ولدوا خارج إسرائيؿ  ،%46وتصؿ النسبة لدى الشباب الذيف يعتبروف الجيؿ األوؿ في إسرائيؿ
 ،%49بينما تصؿ النسبة بيف الشباب الذيف ولد آباؤىـ في إسرائيؿ إلى (%56فتحي.)2010 ،

فالنظاـ السياسي في اسرائيؿ تأسس عمى النخب الغربية التي حافظت عمى موقعيا ،حيث شغمت
المناصب اليامة في النظاـ السياسي االسرائيمي منذ عاـ  ،1948ويبلحظ أنو لغاية عقد التسعينيات مف
القرف العشريف لـ تتوؿ أي شخصية شرقية أية مناصب ىامة في الدولة وىذا يوضح الفرؽ الشاسع بيف
الشرقييف والغربييف في تولي مناصب إدارة الدولة ،االمر الذي يحدد ويبرز أزمة ىوية اسرائيؿ الطائفية،
تمؾ األزمة التي قادت إلى تبمور الطائفة الشرقية كرد عمى الطبقة االثنية الرائدة التي تتدخؿ مف خبلؿ
وظائفيا العامة لصالح مجموعتيا االثنية ،وقد شيدت فترة ما بعد التسعينيات توسعاً في الفعاليات التي
تبرز تشكؿ القطاع االثني االشكنازي في المجتمع االسرائيمي ،ويكمف اعتبار ىذه الظاىرة مف أىـ
التطورات التي تيدد اسرائيؿ منذ عيد االستيطاف حتى اآلف(عودة ،2011،ص.)231

تطور اخر حدث عاـ  ،2005في تبمور ىوية القطاع االشكنازي ،بنشوء حركة مف أجؿ ىوية اشكنازية،
التي تيدؼ الي صوغ اشكنازية بطريقة جديدة وخبلقة في ضوء التحوالت التي يمر بيا الشعب الييودي
في األلفية الجديدة ،كما أنو حدث انقبلب بطئ أصبح مف خبللو الشرقي ممثبلً لميوية االسرائيمية وليس
االشكنازي كما في السابؽ ،ومف المثير أف الحركة تدعي اـ اف" مف السيؿ في السياسية الداخمية عرض
اليوية الشرقية عمى إنيا تعبر أكثر عف اليوية االسرائيمية ،بينما مف السيؿ عرض اليوية االشكنازية في
الخارج عمى أنيا الممثؿ األميف لميوية االسرائيمية"(حيدر ،2011 ،ص.)271

حيث تعد ظاىرة بروز القطاع االشكنازي والبحث عف اليوية قطاعية مف جانب الفئة التي مازالت تعتبر
الفئة المييمنة عمى الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية في اسرائيؿ ،مف أىـ التطورات التي شيدىا
المجتمع االسرائيمي منذ نشوء الحركة الصييونية ،وىي تعكس بوضوح التحوالت العميقة التي حدثت في
تركيبة

المجتمع(حيدر ،2011 ،ص)237؛

وخصوصاً نتيجة تأثير اليجرة الروسية ،فكاف لممياجريف الروس

وأسموب اندماجيـ ومواقفيـ مف المجتمع االسرائيمي أثر كبير في تطور ىذه الظاىرة.
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المطمب الثالث :الييود الروس
شكمت ىجرة الروس خبلؿ تسعينيات القرف الماضي الموجة األكبر في تاريخ موجات اليجرة إلى
إسرائيؿ ،وكانت األكثر تأثي اًر في تغيير تركيبة السكاف .وعمى الرغـ مف عدد سكاف الدولة الكبير ،مقارنة
بعددىـ عند وصوؿ اليجرة في بداية الخمسينيات ،فإف الصفات الديموغرافية والثقافية لممياجريف الروس
تركت بصمات خاصة عمى سكاف اسرائيؿ(حيدر.)2012 ،

ويقوؿ زئيؼ حنيف المحاضر في جامعة بار أيبلف والخبير في و ازرة االستيعاب واليجرة اإلسرائيمية "منذ
اليجرة الكبرى  2000-1989وصؿ  1.200.000ألؼ مياجر جديد مف دوؿ االتحاد السوفييتي السابؽ
إلى اسرائيؿ ،يوجد نحو  890ألؼ ييودي مف دوؿ االتحاد السوفييتي السابؽ في اسرائيؿ ،فيما ترؾ
حوالى  5بالمائة منيـ اسرائيؿ ،وتصؿ نسبتيـ  20في المائة مف الييود في

اسرائيؿ(مواسي)2011 ،؛

و

يبلحظ أف المياجريف الروس موزعوف في أنحاء اسرائيؿ ،وتحديدا في المدف المتوسطة كالكاريوت شماؿ
كبير مف المياجريف ،وأف ىناؾ
عددا ًا
حيفا واشكموف ونتسيرتعيميت وغيرىا ،ومدينتي حيفا واشدود استوعبت ً

مدنا يشكؿ الروس فييا  % 25كمدينة إيبلت ،واشدود  ،% 20حيفا ،% 20بئر السبع  ،% 15تؿ أبيب
ً
 ،% 18بات ياـ  % 15بينما في القدس ال يتعدى عددىـ (% 3حيدر ،2004 ،ص.)207

أ :التصدع الروسي االسرائيمي.
يتمسؾ المياجروف الروس بالثقافة الروسية ،وقد انعكس ذلؾ في عدة مظاىر كتمسكيـ بمغتيـ
الروسية ،واعتمادىـ عمي وسائؿ إعبلـ خاصة بيـ يتـ إصدارىا بالمغة الروسية كالصحؼ والجرائد
والمجبلت ،فيناؾ  52صحيفة بالمغة الروسية كجريدة األخبار ،وجريدة أخبار األسبوع ،وجريدة بمدف،
وجريدة  24ساعة ،وجريدة الصدى ،ومجمة ألؼ ،ىذا باإلضافة إلي مسارح ومطاعـ وحوانيت لمطعاـ
الروسي ،وقناة تميفزيونية خاصة ،وقاعات أفراح،

ومكتبات(غانم ،2005 ،ص)303؛

فالمياجروف الروس

ممتزموف بشدة باالستم اررية الثقافية الروسية ويتوقوف لئلحتفاظ بيا ،بؿ ويشعروف بأنيا أسمى وأرقى مف
الثقافة اإلسرائيمية ،ففي دراسة أجريت الستطبلع رأي المياجريف الروس داخؿ إسرائيؿ حوؿ محددات
ىويتيـ الثقافية ،أعرب  %62عف قناعتيـ بأف الثقافة الروسية أعمى شأنا مف الثقافة اإلسرائيمية ،وكانت
نسبة مف يعتنؽ الثقافة اإلسرائيمية مف المياجريف الروس ال تتجاوز (%6مجمي.)2004 ،
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ويرى الكاتب االمريكي نعوـ شومنسكي"،أف المياجريف الروس يسيروف نحو تشكيؿ جماعة أثنية منفصمة
ومتميزة ،بحيث يتـ توظيؼ االنتماء االثني بيف المياجريف كجزء مف استراتيجية التكيؼ مع المجتمع
االسرائيمي ،وليس مف خبلؿ الذوباف واالندماج ولكف مف خبلؿ تبمورىـ كمجموعة مف موقع القوة"(الحاج،

 ،2008ص.)141ويمكف تفسير سيولة ويسر استمرار الثقافة الروسية لدى المياجريف الروس بأف ىؤالء
المياجريف ىـ أكبر جماعة إثنية في إسرائيؿ مف حيث بمد المنشأ ،حيث تواصؿ المياجروف الجدد مف
الروس مع اإلسرائيمييف القدامى أصحاب األصؿ الروسي ،يضاؼ إلى ذلؾ أف المياجريف الروس الذيف
وصموا إلي إسرائيؿ في حقبة التسعينيات ،كانت ىجرتيـ ألسباب مصمحية وليست أيديولوجية ،فمـ تكف
ىجرتيـ إليمانيـ وولعيـ بالفكر الصييوني ،وانما كانت ىجرتيـ بسبب خوؼ ىؤالء المياجريف عمي
مستقبؿ أطفاليـ بعد سقوط االتحاد السوفيتي ،عبلوة عمى الرغبة في العيش في مستوي اقتصادي
أفضؿ(حيدر ،2011 ،ص)278:279؛ يتضح مف ذلؾ أف المصمحة كانت أعمي مف األيديولوجية ،فالدور
الذي لعبتو العبلقات الدبموماسية النشطة بيف إسرائيؿ والعديد مف جميوريات االتحاد السوفيتي السابؽ،
يسرت استمرار الروابط الثقافية واالجتماعية بببلدىـ األصمية ،وقد أدرؾ المياجروف الروس أف اإلثنية
مصدر لمقوة ،ويمكف استثمارىا في ظؿ الييكؿ االجتماعي والثقافة السياسية السائدة داخؿ المجتمع
اً
اإلسرائيمي(عبد العالي ،2010 ،ص)147؛ وقد أثار ىذا تخوفات الييود االشكناز الذيف خاب أمميـ في
انضماـ المياجريف الروس إلييـ ،والحصوؿ عمى الدعـ السياسي واالجتماعي والثقافي في مواجية
الشرقي يف والمتدينيف ،أما الشرقيوف فقد تخوفوا مف فقداف مكاسبيـ السياسية ومواقعيـ التي تبوؤىا منذ
حركات االحتجاج في السبعينيات ،بينما كاف تخوؼ المتدينيف مف ىبوط قوتيـ وفقداف امتيازاتيـ نظ اًر
لكوف الغالبية مف المياجريف غير متدينيف(حيدر ،2008 ،ص ،)182:183ويرى عالـ االجتماع االسرائيمي،
داف أورياف ،أ ف جنوح المياجريف الروس لمتمايز عف جميع الفئات اإلثنية ،ورفضيـ االندماج ،ىو نتاج
حالة االستقطاب اإلثني ،والتي ىي انتاج رؤى مختمفة ومصالح متناقضة لممجموعات التي تخوض فيما
بينيا صراعاً مكشوفا(أوريان ،2006 ،ص.)79

وترى الدراسة أف المياجريف الروس في اسرائيؿ ليـ نفوذ كبير في الحياة السياسية االسرائيمية ،وىذا يعود
إلى محافظة الييود الروس عمى حياتيـ الخاصة في وبقائيـ محافظييف عمى الثقافة الروسية ،كذلؾ
تصويتيـ في االنتخابات ال يذىب الى غير حزبيـ اسرائيؿ بيتنا.
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المطمب الرابع :ييود "الفالشاه"
شكمت الحروب األىمية واالنقسامات السياسية ،واالستبداد في القارة السوداء عوامؿ طرد لمعديد
مف أبنائيا ،بشكؿ خدـ تطمعات إسرائيؿ ،فيي الدولة التي تحسف استغبلؿ المواقؼ ،وقمبيا لصالحيا وفؽ
خطط تضعيا بإحكاـ ،فقررت إسرائيؿ عاـ  1973استجبلب العديد مف ييود الفبلشا األثيوبييف ،لمواجية
النمو الديموغرافي العربي ،حيف قرر حاخاـ الطائفة السفاردية الشرقية عوفاديا يوسؼ ،اعتبار طائفة بيتا
يسرائيؿ األثيوبية ،طائفة ييودية ،خبلفاً لمحاخاـ األشكنازي شمومو غوريف(الحاج ،1998 ،ص)187:188؛

وتـ تيجير ييود أثيوبيا الي اسرائيؿ عمى فترات ،وفؽ عمميات منظمة ،بدأت عاـ  1977حتى ،1983
استجمب  6000مياجر بشكؿ متقطع(الحاج ،2008 ،ص)123؛ وكذلؾ عبر موجتيف أساسيتيف عممية
موشيو في عاـ  ،1984تـ في اطارىا استجبلب حوالي  8000مياجر ،وعممية سميماف عاـ ،1991
والتي وصؿ  14000نسمة دفعة واحدة(سفيرسكي ،2003 ،ص)9؛ ليصؿ عدد اإلسرائيمييف مف أصؿ
اثيوبي عاـ  2008إلى  106900نسمة ،بينيـ  36.300مولدوف في

إسرائيؿ(حيدر ،2011 ،ص)272؛

وفي عاـ  2012وصؿ  7.000مياجر عبر عممية أجنحة اليمامة ،حتى أصبح عدد االثيوبييف المقيميف
في اسرائيؿ  120،000نسبة ،بنسبة  1،5في المئة مف عدد السكاف في اسرائيؿ(كوين.)2012 ،

ويختمؼ المياجروف األثيوبيوف تماماً عف سكاف اسرائيؿ مف ناحية البشرة والشكؿ والمظير ،لذلؾ فيـ
يعانوف مف صعوبة االندماج في المجتمع االسرائيمي ،وىناؾ ثبلث مميزات حددت المكانة المتدنية
لممياجريف األثيوبييف في اسرائيؿ ،لوف البشرة  ،والشؾ في ييوديتيـ ،والرأسماؿ البشري المتدني في مستواه
التعميمي والميني ،كما أف عددىـ ال يمنحيـ الفرصة لتشكيؿ كتمة سياسية قوية ومؤثرة(حيدر ،2008 ،ص
.)181

فبالرغـ مف أنيـ ييود إال أف ىناؾ خبلفاً محتدماً بيف الحاخامات الييود في إسرائيؿ بشأف صحة انتساب
ىؤالء الفبلشاه إلى الديانة الييودية ،ويؤكد الحاخاـ روزف عز ار أحد المسؤوليف عف طمبات استجبلب
الييود أف  %31مف الفبلشاه المياجريف إلى إسرائيؿ ال ينتموف إلى الييودية ،االمر الذي ولد لدييـ شعو اًر
باإلحباط والمعاناة وتشويشاً في اليوية(حيدر ،2011 ،ص)275؛ وتؤكد ىذا البروفيسورة أستيرىيرستوج ،ذلؾ
بقوليا ،بعد كؿ تمؾ المشقة والتعب واليجرة إلى بمد األحبلـ فوجئوا ييود الفبلشاه بأنيـ ليسوا ييوداً ،أو
ىكذا أخبرتيـ المؤسسة الدينية في إسرائيؿ ،وأف عمييـ بالتالي الدخوؿ في عممية تيويد جديدة قبؿ أف يقع
قبوليـ في المجتمع(المزيني.)2007 ،
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ويرى األ ثيوبيوف أف الشيء الواحد الذي يجعميـ مختمفيف عف المجتمع االسرائيمي ىو لونيـ ،ولكف ىناؾ
اختبلفات أ خري في الحياة المينية والثقافية والمغوية ،فأغمبيتيـ يسكف مدف التطوير ولغتيـ األميرية ال يتـ
التعامؿ بيا في المؤسسات الرسمية(كريسي ،امارة ،2002 ،ص.)179:181فبعد وصوؿ األثيوبييف إلسرائيؿ،
عانوا مف مسألة اليوية الدينية والثقافية ،واتضح أف معظميـ لـ يستطع االندماج ،ولكف الشباب الذيف
خدموا بالجيش اجتازوا أزمة اليوية نسبياً ،وشكموا ىوية إسرائيمية ،بجانب التماثؿ في القيـ المركزية لمثقافة
األثيوبية(جرايسي.)2007 ،

وقد دفعت ىذه الظروؼ األثيوبييف لتشكيؿ جماعات ومنظمات تطالب بحقوقيـ ،ولكف ىذه الجماعات
كانت ض عيفة ،بسبب ضعؼ إمكانيات األثيوبييف المالية ومستواىـ الثقافي ،إلى أف اندمجوا عاـ 1991
بما أسموه اتحاد منظمات المياجريف األثيوبييف ،ثـ تمثموا بالكنيست اإلسرائيمي بمقعد واحد ،والذي يعتبره
سمبيا في الحياة السياسية والثقافية اإلسرائيمية؛ بسبب تمثيمو األفارقة في
ًا
غالبية اإلسرائيمييف
عنصر ً

الكنيست؛ فقد كاف األثيوبيوف معنيوف باالندماج ،عكس الروس ،واتضح أنيـ حتى لو حسنوا وضعيـ

االجتماعي والثقافي سيظموف في نظر بقية اإلسرائيمييف ،جماعة مختمفة بشكؿ واضح ،بحدود أكبر مف أي
حدود بيف أي فئتيف إسرائيميتيف(سفيرسكي ،2003 ،ص.)15:16

وترى الدراسة أف المياجريف األثيوبييف ،بيجرتيـ الجماعية التي تتميز باختبلؼ كبير عف اإلسرائيمييف،
تركت أثرىا السمبى عمى المجتمع اإلسرائيمي ،خصوصاً فيما يتعمؽ بتعميؽ فكرة التعدد الثقافي ،حيث
شكؿ الييود الفبلشا أزمة لميوية االسرائيمية ،فييودياتيـ ال زالت مكاف شؾ عند المؤسسة الحاخامية في
اسرائيؿ ،كذلؾ انتمائيـ الي اسرائيؿ يتـ التعامؿ معيا بدونية لعوامؿ تتعمؽ بالمغة والموف وفقرىـ إلى الثقافة
العامة ،مما ادى بيـ إلى بروز أزمة في اليوية اإلسرائيمية بيف صفوفيـ.

المطمب الخامس :الفمسطينيون في اسرائيل
ىـ الفمسطينيوف الديف بقوا في فمسطيف عند قياـ دولة اسرائيؿ ،ويحمموف الجنسية االسرائيمية،
بكونيـ اصحاب الببلد االصمييف وليسوا

مياجريف(عمي ،1999 ،ص.)61

وحسب تقرير مدار االستراتيجي
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1.648مميوف وستمائة وثمانية واربعوف نسمة ،ويشكموف  %20.6مف السكاف ،ويشمؿ ىذا العدد سكاف
القدس مف الفمسطينييف ،فاصبحوا يمثموف خمس سكاف دولة اسرائيؿ(غانم ،2013 ،ص.)9:10

مارست إسرائيؿ منذ إقامتيا سياسة التمييز تجاه الفمسطينييف وتـ إخضاع الفمسطينييف الذيف أصبحوا
مواطنيف بعد العاـ 1948ـ ،إلى نظاـ السيطرة السمطوي وبقوا في مكانة متدنية في كؿ ما يتعمؽ بجوانب
حياتيـ عمى المستوى الفردي والجماعي(غانم ،مصطفي ،2009 ،ص.)107

فاالسرائيمييف ينظروف إلى الفمسطينييف في الداخؿ المحتؿ بأنيـ ،يقتربوف مف النمط التقميدي لممجتمعات
مف حيث التركيبة العائمية الموسعة ،واالنتماء التقميدي عمى أساس عشائري،

وفي المقابؿ بنظر

االسرائيمييف إلي الييود بأنيـ أكثر عصرنة و تأثي ار بالتحديث الغربي عمى مستوي العبلقات العائمية ،حيث
أدى ذلؾ إلي تزايد عدد السكاف الفمسطينييف إلي ثماني مرات مقابؿ عدد الزيادة السكانية االسرائيمية ،حيث
أصبح العرب يشكموا مشكمة ديمغرافية لدى السمطات االسرائيمية األمر الذي يستدعى محاولة استبعادىا
بطرؽ متعددة مف التوظيؼ داخؿ المجتمع االسرائيمي ،ومنيا تشجيع اليجرة والتضييؽ عمييـ  ،بيدؼ
الحفاظ عمي الطابع الييودي لمدولة(عبد العال ،2010 ،ص.)125

فقد عممت السمطات اإلسرائيمية منذ تأسيس الدولة عمى تشريع قوانييف وسف تشريعات تيدؼ الي خمؽ
حالة مف عدـ التوازف بيف العرب والييود ،حيث سعت اسرائيؿ إلي االستبلء عمى األراضي الفمسطينية مف
خبلؿ تطبيؽ ما يسمي أنظمة الطواريء واستبدالو بقوانيف امبلؾ الغائبيف(عمي ،1999 ،ص)63؛ ولـ
تعترؼ اسرائيؿ لفترة طويمة باليوية العربية لمفمسطينييف ،ولـ تعتبرىـ مواطنييف متساوييف في الحقوؽ مع
باقي المجموعات في اسرائيؿ ،وانما تعاممت معيـ كطوائؼ دينية وكرعايا مف الدرجة ثانية(غانم ،مصطفي،
 ،2011ص.)321

فوضعت المؤسسة اإلسرائيمية تجاه الفمسطينييف استراتيجية لمتعامؿ معيـ ،وىي الحفاظ عمى الطابع
الييودي ونفي ىذا الطابع عف الفمسطينييف ،ووضع العرب وممتمكاتيـ في خدمة الييود ،باإلضافة إلى
حرماف الفمسطينييف مف حقوقيـ القومية ،باستخداـ أسموب السيطرة والتحكـ في الحياة االقتصادية مف
خبلؿ ،تدمير البنية التحتية ليـ والحاقيـ باقتصاد األغمبية الييودية ،كذلؾ استثناء الحكومة لممدف والقرى
العربية مف التطوير ،ودفع الضرائب المفروضة عمييـ
.)2004
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دوف الحصوؿ عمى الخدمات المبلئمة(محارب،

حسب تقرير البنؾ المركزي االسرائيمي عاـ  ، 2013أف المعطيات الجديدة تدؿ عمى أف نسبة الفقر
انخفضت في السنة األخيرة لدى كؿ الش ارئح في المجتمع ،باستثناء المواطنيف العرب فمسطينيى ،48
الذيف يعتبروف األكثر فق اًر ،وجاء في التقرير أف ،نسبة الفقر لدييـ كانت  %50.9في سنة  ، 2003ثـ
ارتفعت إلى  %51.6في سنة  ،2005والى  %57.6في سنة  ،2006ثـ انخفضت إلى  %53في سنة
 ،2008ثـ عادت لترتفع إلى  %53.4في  ،2010و %56.7في  ،2011و %58في  ،2012وتكمف
أسباب الفقر سياسة التمييز واإلىماؿ التي يعانييا العرب ،ففي الوسط العربي ،ال توجد مصانع وال توجد
أماكف عمؿ لمنساء ،واألجور التي يتقاضاىا العرب ال تتعدى  %67مف أجور الييود في الوظيفة نفسيا،
والحكومة تيمؿ مناطؽ الريؼ ،التي يعيش فييا غالبية فمسطينييف في المجتمع االسرائيمي(جريدة الشرق
االوسط.)2013 ،

منذ قياـ اسرائيؿ اتسمت السياسية االسرائيمية بالتميز ضد العرب الفمسطينييف ،عمى أسس قانونية ،وقد
وصؼ البرفسور عاموس فونس كيشتايف المحاضر مف جامعة تؿ ابيب "وضع العرب يدعو إلي القمؽ في
السابؽ كانت الحكومات تعمؿ عمى تقميؿ التمييز ،أما اليوـ فقد انقمب التوجو ،وفي عاـ  2005داؿ
استطبلع اجراه مركز عدالة أف  %93.3مف الفمسطينييف في اسرائيؿ يروف أف سياسة الدولة اتجاىيـ
غير عادلة ،وثـ وصؼ حكومة أولمرت " "2009-2006بأنيا أكثر الحكومات االسرائيمية سمبية في
عبلقاتيا مع الفمسطينييف في اسرائيؿ(اغبارية ،2007 ،ص.)81

تنص نظرية اليوية االجتماعية عمى أنو عندما يتـ رفض شرعية الواقع االجتماعي يتبنى أفراد المجموعات
الدنيا استراتيجيات جماعية لمخروج مف الوضع االجتماعي الراىف الذى يكرس دونيتيـ ،عامميف عمى
تغيير الموقع الدوني ليويتيـ االجتماعية(إمارة)2012 ،؛ فالفمسطينيوف العرب محافظوف عمى ىويتيـ
الثقافية الخاصة ويتمسكوف بمفيوميـ الخاص بالمواطنة اإلسرائيمية التي تخمو تماماً عف الوالء
لمدولة،وبالمقابؿ تكف ليـ شريحة واسعة جداً مف المجتمع الييودي في إسرائيؿ مشاعر العداء الواضحة
والرفض التاـ لقبوليـ في المجتمع اإلسرائيمي كما أنيـ يواجيوف عمى المستوى الرسمي أنماط وأشكاؿ
عديدة مف التميز واالضطياد(غانم ،2003 ،ص.)188

وترى الدراسة مف خبلؿ التناقضات والصراعات بيف المجموعات االثنية االسرائيمية ،قاـ النظاـ السياسي
في اسرائيؿ بانتياج واتباع سياسية تميزية عنصرية خاصة ضد الفمسطينييف العرب ،عمماً بأف نسبتيـ
تبمغ  % 20مف عدد السكاف اسرائيؿ ،وكذلؾ بسف قوانيف جعمت الفمسطينييف العرب المواطنيف مف الدرجة
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الثالثة ،ولعؿ ابمغ توصيؼ ادبي ثقافي يستعممو الفمسطينيوف في إسرائيؿ ىو ىنا ولدنا ىنا سنموت ،تعممنا
مف االسرائيمييف االكثير بأستتناء حب الوطف أي فمسطيف ،رغـ حالة االغتراب في الوطف اال اننا لسنا
غرباء عنو فيو وطننا منذ أالؼ السنييف.

المطمب السادس :المتدينون
ي نقسـ الييود مف حيث عبلقتيـ بالديف إلى ثبلثة أقساـ :العممانيوف ويشكموف ما بيف  25و%30
مف الييود ،والتقميديوف ويشكموف  %55 – 50مف المجتمع ،والمتدينوف ويشكموف حوالي  %20مف
السكاف ،وينقسـ المتدينوف إلى قسميف :المتطرفوف الحريديـ ويمتاز ىؤالء بارتداء قمنسوةالسوداء غير
المشغولة والمبلبس السوداء ،أما القسـ الثاني مف الييود فيـ المتدينوف القوميوف ،وىـ ذوو القمنسوة
المشغولة(مصطفي)2009 ،؛ وينقسـ ىؤالء إلى قسميف االوؿ :المتدينوف الصييونيوف الذيف دعموا الفكرة
الصييونية وتعاونوا مع دعاتيا ،وىـ يقدسوف دولة اسرائيؿ ،وتبمغ نسبة ىؤالء بنحو  ،%9أما الثاني:
المتدينوف غير الصييونييف ،يسمي ىؤالء في الشارع االسرائيمي الحريديـ ،ويشكؿ ىؤالء نسبة  %11مف
عدد سكاف اسرائيؿ في (2012مركز الزيتونة لمدراسات.)2012 ،

ويتوزع تأييد الحريديـ السياسي عمى حزبيف رئيسييف ىما ييدوت ىتوراه ييودية التوراة وىو حزب الحريديـ
األشكناز القادميف مف أوروبا الشرقية ،أما الحزب الثاني فيو حزب السفارديـ حراس التوراة الشيير باسـ
شاس ،وىو حزب الحريديـ الشرقييف أو السفارديـ الذيف قدموا إلى فمسطيف مف الدوؿ العربية .أما
المتدينوف القوميوف فينظميـ بشكؿ أساسي الحزب الديني القومي المفداؿ الذي شكؿ مع عدة قوى حزب
البيت الييودي عاـ  ،2009وىو الحزب األنشط في مجاؿ االستيطاف الييودي في الضفة الغربية(شاحاك،
ميزفينسكي ،2003 ،ص.)4:5

ويتوزع المتدينوف في اسرائيؿ حسب المذىب الديني إلى أرثوذكس يمثموف التيار الرئيس لمديانة الييودية
في اسرائيؿ ،وأقمية إصبلحية ومحافظة ال توجد ليا أحزاب تعبر عنيا ،وذلؾ بعكس ييود الخارج الذيف
يغمب عمييـ التياراف االصبلحي والمحافظ ،ويمثؿ األرثوذكس أقمية بينيـ(عمى ،2000 ،ص.)7

 قلنسوة :قبعة صغٌرة ٌضعها المتدٌنون ،خاصة داخل المعابد وفً الجنازات والمناسبات الهامة ،وٌرتدٌها المتشددون طوال الوقت ،وٌمٌز
شكلها انتماء المتدٌن للمعسكر الحرٌدى أو الدٌنً القومً ،فاألخٌر ٌرتدي قبعة مغزولة ،بٌنما ٌضع الجناح الشرقً فً المعسكر الحرٌدى على
راس ه قبعة ذات لون اسود ،وٌضع أنصار المعسكر الحرٌدى من االصول الغربٌة قبعة أوربٌة كبٌرة على رإوسهم.
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الي جانب ذلؾ شيد المجتمع المتديف تطورات وتحوالت ديمغرافية واجتماعية وسياسية عميقة ،أدت إلى
إضعاؼ الصفة العممانية لميوية الجماعية الصييونية وتعزيز صفة الدينية ،وقد حدث ذلؾ بفضؿ حراؾ
الجماعات الدينية ،مف اليامش إلى المركز ،وتحويميا إلى قوة سياسية حاسمة ،فيمتمؾ المتدينوف مؤسسات
مختمفة مف األحزاب السياسية إلى الصحؼ إلي المستشفيات إلى المطاعـ ،وىو ما يزيد مف استقبلليتيـ
في مواجية المجتمع العمماني ،وقدراتيـ عمى تجنيد اإلنصيار ،الذي يعمؽ االستقطاب بيف الطرفييف(عمر،
 ،2011ص.)117:118

ييدؼ المتدينوف في اسرائيؿ إلى إضفاء الطبيعة الدينية عمى الدولة في مختمؼ المياديف ،فيقيموف
طقوسيـ الدينية ،ويعيشوف حياتيـ اليومية ،وفؽ التفاصيؿ الدقيقة لمشريعة الييودية ،وليؤالء منظمات
ومؤسسات خدماتية تخصيـ ،في كافة مواقع عيشيـ وانتشارىـ ،ويحافظوف بدقة متناىية ،بؿ بصرامة،
عمى كافة االنظمة والقوانيف الواردة في توراتيـ ،ويعارضوف بشدة ،أي تغيير فييا ،يحاوؿ الحريديـ فرض
شرائع التوراة عمى المشيد الحياتي في اسرائيؿ ،وىؤالء عموما ،ال يخدموف في الجيش ،وكؿ محاوالت
ادخاليـ الجيش ،باءت بالفشؿ ،مما يجعميـ عبئا عسكريا وأمنيا عمى المجتمع اإلسرائيمي(شاحاك،
ميزفينسكي ،2003 ،ص.)24

المطمب السابع :العممانيون
يشكؿ الييود العممانييف تيار ميـ في التركيبة االجتماعية والسياسية في المجتمع االسرائيمي ،وفي حالة
الصراع القائـ بيف العممانييف والمتدينيف عمى ىوية الدولة ،باعتبارىـ تيا اًر يشكؿ مجتمع قائـ بذاتو يحمؿ
العديد مف التناقضات والتوجيات الفكرية اال انو موحد في صراعة ضد التيار المتديف لدا اعتببرتو الدراسة
أىـ مكوف مف مكونات المجتمع االسرائيمي.
حيث يشاع في المجتمع االسرائيمي أف الييودية العممانية تعبر عف تيار ال يؤمف بوجود إلو ،وال شريعة
تفضؿ المبادئ عمى الفرائض ،عمى اعتبار أف الييودية اسماً شامبلً يطمؽ عمى الييود بشكؿ عاـ ،والفكر
العمماني بأنو يميز بيف الديانة الييودية وبيف القومية الييودية ،ويرى الييود العممانييف أف اليوية الييودية
ليست مشروطة بالصفة الدينية ،كما ينظر العممانيف الي كتاب العيد القديـ باعتباره اساساً مشترؾ لكؿ
الثقافات والتيارات الدينية والعممانية(مصطفي ،2010 ،ص.)182
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فقد أشارات دراسة صحيفة معاريؼ في مؤتمرىا الثاني بعنواف متداخموف عاـ  ،2013أف الييود العممانييف
يشعروف بقمؽ شديد مف تزايد نسبة الييود المتدينيف ونفوذىـ في األوساط السياسية واالجتماعية
واالقتصادية عمى حساب العممانييف ،حيث أشارت الدراسة إلى أف نسبة الييود المتدينوف ستكوف في العمـ
 ،2030تقارب  ، %53مف عدد السكاف العاـ في اسرائيؿ ،وتزايد نفوذىـ في المدف الرئيسية والكبيرة وىذا
يعني تراجع نسبة الييود العممانييف ،مضاؼ الييـ الييود القومييف والتقمدييف ،والتي قدرت  %47أما نسبة
الييود العممانييف فقط قدرت  %43مف عدد السكاف في اسرائيؿ(مؤتمر صحيفة معاريف.)2013 ،

فالعممانييف في المجتمع االسرائيمي ،يرفضوف االبتزاز الديني ،وليس الديف نفسو ،وىـ يش ّكموف األغمبية إذ
أيضا بيف شرقييف
ال تتجاوز نسبة القوى الدينية المنظمة  %20مف أبناء المجتمع ،وىـ منقسموف
ً
وغربييف ،بينيـ صراعات كبيرة(أبو بكر)2004 ،؛ وتتكوف األحزاب العممانية في إسرائيؿ ،مف حزب العمؿ

و حزب شينوي وحزب ميرتس ،وحزب كديما ،وىناؾ مستقبؿ.
وال يخفي العممانيوف الييود حقيقة ازدياد ىذا النفوذ ،وامتداداتو البشرية والمكانية في إسرائيؿ بؿ ىـ
يتحسسوف أخطاره عمى حياتيـ االجتماعية التربوية وعمى مفاىيـ الميبرالية المتحررة .ويمثؿ الواقع السياسي
الراىف الذي تعبر عنو االحزاب االسرائيمية انعكاسا لقاعدة االمتداد االجتماعي في المجتمع االسرائيمي
( مجمي ،)2006 ،فالمتدينوف الييود يؤمنوف بضرورة اعتبار التوراة والتممود وأقواؿ الحاخامييف عبر التاريخ
األسس الثابتة لمثقافة الييودية ،والسموؾ الييودي في اسرائيؿ ،وبضرورة اعطاء الحاخامييف الصبلحيات
التامة لفرض الحياة االجتماعية ،والسياسية التي تتطابؽ مع تمؾ األسس ،وعمى النقض تماما يؤمف
العممانيوف الييود ،بضرورة اعتبار مسألة اإليماف بيذه الثوابت ،وااللتزاـ بما تطمبو مف سموؾ مسألة
شخصية ال حؽ ألية مؤسسة اسرائيمية أف تعمؿ عمى فرضيا ،خصوصا وأف النظاـ االسرائيمي يعتمد
الديمقراطية ،وحرية الفرد(حيدر ،2011 ،ص.)299:301

وفي ىذا السياؽ ترى الكاتبة الييودية االسرائيمية روت كالدروف صاحبة ومديرة "المعيد العبري" في تؿ
أبيب ،بقولو :أحضرت اسرائيؿ الى العالـ نوعا جديداً مف الييودية ىي الييودية العممانية المريحة ،التي ال
تستمزـ أية مطالب ،أو استحقاقات دينية مف أصحابيا...وىذا النوع مف الييودية العبرية الجديدة لـ يتولد
عف اختيار واع ،أو جيد البد مف بذلو لتحقيقيا ،ألف الدولة الييودية حررت الييود الذيف يعيشوف فييا،
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مف الحاجة الى تصنيع ىويتيـ الييودية .لكف الكاتبة الييودية تستدرؾ قائمة" :ىذا ما يتناسب مع اسرائيؿ
الراىنة ،لكف ليس مع اسرائيؿ المستقبؿ(مجمي.)2006 ،

يتضح مما سبؽ أف المجتمع االسرائيمي منذ البداية تتوزع ىويتو االسرائيمية عمى سبع مجموعات عرقية
وثقافية واضحة ،أدت إلي تكويف مجمعات ذات حدود ثقافية واثنية مغمقة ،فأخذت كؿ مجموعة بتكريس
وتعزيز حدوده االثنية واالجتماعية والثقافية ،إال األثيوبييف الذيف لـ يندمجوا في المجتمع االسرائيمي ،فمف
خبلؿ الدراسة يتضح أف ىناؾ عدة مجتمعات،مجتمع أشكنازي ،ومجتمع شرقي ،ومجتمع روسي ،ومجتمع
عربي ،ومجتمع ديني ،ومجتمع العمماني،

لكؿ منو سياساتو وطموحاتو الخاصة داخؿ المجتمع

االسرائيمي ،وصمت إلي تكريس المغة الروسية في المجتمع الروسي ،والعرب يعمدوف إلى الحفاظ عمى
المغة العربية في المجتمع العربي ،وكذلؾ الحفاظ عمي الموروث الثقافي لممجتمع الشرقي(شوقي،2002 ،

ص ،)152:153فالمغة العبرية فشمت في احتضاف مركبات اليوية الثقافية اإلسرائيمية ،ويتضح مف تمؾ
الداللة ،إنو كمما ازداد عدد المياجريف الييود في الدولة ،كمما ازدادت الشروخ في اليوية اإلسرائيمية،
وأصبحت اكثر عمقا ،وحسب دراسة البرفسور الياىو كاتس ،والدكتور ىيد سيمع ،تبيف أف جميع الخبراء
في مجاؿ الثقافة الذيف تحدث الييـ الباحثاف يؤكدوف أف إسرائيؿ ال تممؾ سياسة ثقافية ،فأنتج ىذا الواقع
ثبلث ثقافات تنشط في الدولة ،وما يفرقيا أكثر بكثير مما يوحدىا ،فيناؾ الثقافة العبرية الغربية بشقييا
العمماني الديني المتأثرة بالثقافة االوربية واألمريكية ،والثقافة الشرقية العبرية العربية ثقافة الييود الذيف
ىاجروا مف الدوؿ العربية واإلسبلمية ،وىي أيضا منقسمة إلى دينية وعممانية ،والثقافة الروسية ،وىي
ليست عبرية وال ييودية ،بؿ ثقافة روسية صرفة(الحاج ،ليشم ،2001 ،ص)76؛ يؤكد ذلؾ باروخ كيمرلنغ
عالـ االجتماع االسرائيمي":أف الدولة متواجدة عمى مفترؽ طرؽ وعمييا اتخاد ق اررات اجتماعية حاسمة
ومصيرية فيناؾ ميؿ واضح إلغبلؽ الحدود االجتماعية واالثنية ،وصراع بيف الثقافات المختمفة عمى
قوانيف المعبة وتوزيع الثروات المشتركة"(كيمرلنغ ،2002 ،ص.)122
باإلضافة إلى ذلؾ تعاني اليوية اإلسرائيمية أزمة حادة ،تتمثؿ بالصراع حوؿ ىوية الدولة اإلسرائيمية بيف
العممانييف والمتدينيف ،والذي أدى إلى ظيور مجتمع حريدي داخؿ إسرائيؿ يتميز باالستقبللية شبو المطمقة
في المؤسسات التعميمية والتربوية الخاصة بو ،عدا عف منظمات داخمية مساعدة مثؿ المنظمات الخيرية،
واالمتناع عف استخداـ االجيزة التنفيذية والقضائية لمدولة ،واقامة انظمة داخمية موازية؛ فبالرغـ مف أف
المجتمع الحريدي غير متجانس اثنياً إال أف عمماء االجتماع اإلسرائيمي اتفقوا عمى استعماؿ مصطمح
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"مجتمع الحريديـ" في وصؼ المتدينيف الييود بالرغـ مف اختبلؼ طوائفيـ ومجتمعاتيـ (كيمرلنغ،2002 ،

ص ‘)114ويرى"مولي بيمغ" أستاذ العموـ السياسية في جامعة تؿ ابيب أف أزمة اليوية االسرائيمية في
المجتمع االسرائيمي مثؿ مجتمعات المياجريف تضـ مجموعات وطوائؼ سكانية مختمفة فيما بينيا في
العادات والتقاليد والثقافة...الخ ،والذي تولد ىذه التناقضات واالختبلفات صراعات تتعمؽ بمرور الوقت
والتي نتج عنيا مجتمع شديد التشرذـ واالنقساـ(بيمغ ،2005 ،ص.)64-63

ت عد أزمة اليوية االسرائيمية موضع خبلؼ بيف السياسييف والمفكريف واالعبلمييف االسرائيمييف ،حيث ال
يوجد في اسرائيؿ مف يستطيع أف يبني ميثاؽ أىداؼ مستقبؿ اسرائيؿ؛ بمعنى آخر أف تكوف اسرائيؿ دولة
ييودية وشرؽ أوسطية وديمقراطية ومعاصرة ،حيث اعتاد االسرائيميوف عمى وجود نوع مف فقداف اليوية
فيما بينيـ ،وأف اسرائيؿ تعاني مف فشؿ وعاء الصير ،فاليوية الجماعية ومصالح المجموعات ،ىي التي
تممي غالباً انماط السموؾ السياسي والطريقة التي ُيدار بيا النظاـ السياسي(غانم ،2001 ،ص.)14

لذلؾ أثبتت فكرة انصيار الجماعات الييودية في بوتقة واحدة فشميا في اسرائيؿ ،إال أف االنتماء إلي
جماعة محددة يعني ضمنا وجود جماعات أخرى ،أي أنو ال يمكف أف توجد ىوية جماعية معينو(الجريبيع،

 ،2012ص )4؛ إال بوجود ىويات أخرى ،وىذه الحقيقة تؤكد أىمية الحدود بيف الجماعات وخصوصا التي
تتشكؿ عمى األسس نفسيا قومى ،اثنى ،دينى ،فالفرد يعرؼ نفسو بطريقة تضعو داخؿ حدود جماعة
معينة ،لذلؾ فاف دراسة اليوية القومية ،االثنية ،ىي في جوىرىا دراسة حدود الجماعة وتشكميا اجتماعيا
وثقافيا.وىكذا يتضح أف المجتمع االسرائيمي يعاني مف أزمة ىوية عميقة ،مف خبلؿ تبمور عدة ىويات
اثنية قوية تحشر اليوية االسرائيمية الموحدة في زاوية ضيقة ولتحؿ مكانيا ىوية الجماعات المتصارعة،
بينيا وبيف الجماعات االثنية التي يتكوف منيا المجتمع االسرائيمي.
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المبحث الثاني :جدلية العالقة بين الديني العمماني
اذا تأممنا الحالة الدينية في اسرائيؿ فأننا نجد انفسنا أماـ حالة متميزة عف سواىا في المجتمعات األخرى،
إذ إنيا تمتمؾ خصائص منفردة عدة ،الخاصية االولى :منيا أف نمو الحركات الدينية في اسرائيؿ أخذ
اتجاىاً عكسياً لنمو الحركات االجتماعية عامة والسياسية خاصة ،ويؤكد ىذا السوسيولوجي تالكوت
بارسونز أف الحركة االجتماعية تنمو مف السياسية إلى العقيدة ،حيث تجمع الحركة عناصرىا وأعضاءىا
مف ىؤالء المغتربيف عف النظاـ القائـ ،الذيف يعانوف الفشؿ في اشباع حاجاتيـ األساسية ،ثـ يشكؿ ىؤالء
المغتربيف جماعة فرعية تتطور وتنضج مشكمة عقيدة ليا ،عمى خبلؼ ذلؾ ،كاف تطور الحركات الدينية
في اسرائيؿ(دويك ،2004 ،ص)7؛حيث تطورت مف أساس عقيدي ثابت وقوي تمثؿ في الديانة الييودية،
وبسبب ظروؼ اجتماعية غير مواتية عاشتيا الجماعات الييودية في الشتات ،حتى أف الصييونية
تأسست في ظؿ المعتقدات الدينية ،وتتمثؿ الخاصية الثانية :في أنو حينما تأسس التيار الديني في
المجتمع اإلسرائيمي ،تعاممت معو الييودية السياسية بمنطؽ نفعي ،حيث تداخمت السياسة باالقتصاد ،ومف
ثـ نجد أف التيار الديني كاف حاضر دائماً وبقوة في المحظات الميمة والتاريخية مف تاريخ المجتمع
اإلسرائيمي ،وتتمثؿ الخاصية الثالثة :في الحضور الدائـ لمتيار الديني عمى الساحة لكنو حضور دينامي
في الغالب ففي لحظات الخطر يقتحـ عالـ السياسة ليتولى تعبئة ييود العالـ وراء الفعؿ السياسي
اإلسرائيمي ،حيث يوظؼ العقيدة لتنظيـ الفعؿ السياسي أو النتائج المنزلة عميو في لحظات
االسترخاء(المحيسن.)2010 ،

يمكف القوؿ أنو بقدر ما كاف الديف الييودي وسيمة لمصييونية ،فقد كاف أيضا مشكمة لمدولة االسرائيمية،
بقدر ما ىو مشكمة كبرى لمديف الييودي نفسو ،فالديف الييودي لـ يكف منذ ظيوره سوى ديف الطائفة التي
تدار شؤونيا الدينية ،والدنيوية مف رجاؿ الديف الحاخامييف ولـ يعتاد عمى قوانيف الدولة ،وليس الديني
الييودي المحض(مصطفي.)2006 ،

واستم ار اًر لحالة الجدؿ بيف العممانييف والمتدينيف والتي أرست جذورىا منذ انطبلؽ الفكرة السياسية لمحركة
الصييونية ،والتي حسب سموكيا ونشاطيا عبرت عف قومية ييودية بثوب عمماني يستعيف بالديف
وباألسطورة الدينية ،حيث استخدمت التعاليـ الدينية الييودية وربطو بتاريخ الييودي مف أجؿ الخبلص
وعودة الشعب الييودي إلي األرض الموعودة(سيقف ،1986 ،ص.)22:23
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وبدأت مبلمح الصراع ترسـ عف طريؽ طبيعة الصييونية الدينية وعبلقتيا بالصييونية السياسية العممانية،
فالصييونية العممانية في أساسيا حركة تمرد عمى التقاليد ،إلى حد اعتبار الييودية التقميدية خصماً أو
عدوا ليا ،في حيف اعتبر الييود األرثوذكس الصييونية خط اًر ييدد الييود والييودية ،وذلؾ ألف غالبية
المفكريف الصييونية أتوا مف دوائر ثقافية ييودية عممانية ،وأنيـ كانوا مف العممانييف المعاديف لمديف،
والمشككيف في قدرة الديانة الييودية عمى إدارة شئوف الييود وحؿ مشاكميـ مع العالـ(حسين،2005 ،

ص)147:148؛ ولـ يقؼ رفض الصييونية الدينية عند حدود الطابع العمماني لمصييونية السياسية بؿ
تعدى ذلؾ الى رفض مبادئيا وأسسيا واليدؼ الذي تسعى إليو وىو اقامة الوطف القومي لمييود في
فمسطيف ،واعتبروا ذلؾ خطوة غير دينية تتعارض مع الشروط التي حددىا العيد القديـ إلقامة الدولة
الييودية ،وأوليا ظيور المسيح المخمص ،كما اعتبروا الفكر الصييوني العمماني فك ار معادياً لمييودية
والتراث الييودي(احمد ،1998 ،ص).17؛ ويؤكد ذلؾ ما دار بيف اغودات اسرائيؿ وبف غوريوف ،عندما
جاءت لحنة التحقيؽ التابعة لؤلمـ المتحدة المسماة بمجنة أونسكوب إلي القدس ،حرص قادة الوكالة
الييودية عمى أف يظير اليشوؼ الييودي كجبية موحدة أماـ المجنة ،وطمبوا مف ممثمي الييودية
االرثوذكسية المتشددة عدـ معارضة قياـ دولة ييودية في فمسطيف اماـ المجنة ،وقبؿ مثوؿ الحاخاـ لفيف
بأياـ اماـ المجنة قدـ الي بف غوريوف طمباً بتعيد الدولة بتنفيذ سمسمة مف المطالب منيا عدـ العمؿ
بالزواج المدني ،والمحافظة عمى حرمة يوـ السبت ،والكشيروت ،واستقبللية التعميـ ،وحرية المعتقد الديني،
فما كاف أماـ بف غوريوف إال الرضوخ فبعث برسالة باسـ المجمس التنفيذي لموكالة الييودية إلي اغودات
اسرائيؿ ،عرفت باسـ اتفاقية الوضع الراىف ،وىى االتفاقية التي ارست مبلمح العبلقة بيف الديف والدولة
في اسرائيؿ منذ ذلؾ الحيف وحتى اليوـ(ماضي ،1999 ،ص.)277

فالمتدينوف كانوا ضد إعبلف دولة إسرائيؿ قبؿ أوانيا التوراتي ،لكف ما أف أعمف قياـ الدولة عاـ 1948
حتى غير معظـ المتدينيف رأييـ فييا ،وقبموا بوجودىا ،وحاولوا استخداميا لمآربيـ الخاصة ،وكمحاولة
لدمج الييود المتدينيف في الدولة الصييونية قدـ بف غوريوف تنازالت ميمو لمتيار الديني(االخضر.)2000 ،

ويمكف القوؿ أف بف غوريوف مؤسس دولة اسرائيؿ ،وميندس العبلقة بيف العممانييف والمتدينيف ،التي قامت
عمى أسس وثيقة الوضع الراىف ،يدرؾ أىمية استغبلؿ الديف في سبيؿ تدعيـ الفكرة الصييونية ،ويرى أف
لمديف وظيفة ،عميو القياـ بتأديتيا ،وىو ما عبر عنو بوضوح عندما قاؿ " الديف وسيمو مواصبلت فقط،
لذلؾ يجب أف تبقي فييا بعض الوقت ال كؿ الوقت" (الزرو ،1990 ،ص.)416:417
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إزاء ذلؾ سعى بف غوريوف الحتواء المتدينيف ألنو كاف يرى أف الصراع بينيـ وبيف العممانييف يشكؿ خط اًر
كبي اًر عمى الدولة ،وكاف يعتقد أف الخبلؼ بيف الجانبييف سيستمر زمناً طويبل وأف الجدؿ بشأف مكانة
الديف في الدولة أو محاوالت اإلكراه الديني يمكف أف تكوف مادة متفجرة عمى صعيد الدولة كميا ،وأنو في
أحسف األحواؿ يعوؽ مسار االلتحاـ الداخمي ،الذى ىو ضرورة حيوية وشرط مسبؽ لبقاء الدولة(رابكن،
 ،2006ص.)143
وبغض النظر عن براغماتيو بن غوريون المتميزه ،فإن الدراسة تالحظ أن المصادر االيديولوجيو لمحركة الصييونية
بجناحيا العمماني المؤسس لم تكن متأثره وحسب بصعود الحركات القوميو وتكوين الدولة القومية من افكارىا استناداً
لمفاىيم واالساطير التوارتية حيث ثم تسيس الدين ةتديين السياسة من خالل استثمار مشاعر العداء التى انتشرت في
اوروبا ضد الييود بمسمى العداء لمساميو.

المطمب األول :بدايات الخالف بين العممانيين والمتدينين
بمجرد قياـ دولة اسرائيؿ انتقؿ الصراع بيف العممانييف والمتدينيف إلى إطار جديد ،فالصراع صار بيف
الدولة التي يسيطر عمييا العممانيوف وبيف المتدينيف الذيف بحكـ قياـ الدولة انقسـ تيارىـ إلى فريقيف االوؿ،
يعارض الصييونية ،وال يعترؼ بالدولة وتمثمو حركة ناطوري كارتا ،أما الثاني ويمثمو أتباع حركة ىمز
راحي و حركة أغودات يسرائيؿ والذيف وجدوا أنفسيـ في صراع مع العممانية بشأف العديد مف المجاالت
التي تتعمؽ بالدولة(عودة ،2011 ،ص)83؛ فأوؿ خبلؼ دب بيف العممانييف والمتدينيف في اسرائيؿ منذ بدء
إعبلف الدولة وتحديداً بتعريؼ مف ىو الييودي ،وقد سقطت حكومة بف غوريوف عاـ  ،1958بسبب
الخبلؼ حوؿ التعريؼ حيث رغب التيار العمماني بوضع تعريؼ يتيح استيعاب ييوداً ليسوا مف أـ
ييودية ،وذلؾ لجمب اكبر عدد مف الميجريف ،وىذا ما تحقؽ فعمياً إذ أف ربع عدد الييود القادميف مف
االتحاد السوفياتي السابؽ ليسوا ييوداً بالتعريؼ الديني المتشدد ،والبعض منيـ ليسوا ييوداً عمى اإلطبلؽ،
االمر نفسة ينطبؽ عمى ييود الفبلشا القادميف مف أثيوبيا وغيرىا(المريني ،2011 ،ص)89:90؛ فإسرائيؿ
كما يقوؿ المسيري" كياف لو خصوصيتو وقوانينو ،ومعظـ المتدينيف فيو ليسوا متدينيف ،..ومعظـ
العممانييف فيو ليسوا عممانييف أيضاً(المسيري ،2005 ،ص.)430

ولعؿ السبب الرئيسي في الخبلؼ بيف العممانييف والمتدينيف في اسرائيؿ ليس بفصؿ الديف عف الدولة ،كما
يطالب العممانيوف ،بؿ بدمج الييود غير العممانييف في المجتمع ،ووقؼ االستبداد لمقوى الدينية باستعادة
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التوازف الذي فقد عمى يد المتدينوف والذيف استطاعوا تكويف قوة سياسية ال يستياف بيا ،مف خبلؿ ابتزاز
الحكومات المختمفة التي شاركت فييا ،سوء حكومة حزب العمؿ أو الميكود ،فكانت أغمب الحكومات
ترضخ لمطالب المتدينيف مف أجؿ الحصوؿ عمى األغمبية في الكنيست ،فتمؾ األحزاب ىي نفسيا التي
أسقطت غالبية الحكومات التي تشكمت خبلؿ العقود الثبلثة الماضية ،حيف لـ تستطع تمؾ الحكومات تمبية
رغبات ومطالب القوى الدينية(ابو بكر)2001 ،؛ فمثبلً قدمت القوى الدينية بثمانية وسبعوف مطمباً دينياً
تخص الميزانيات لممدارس الدينية التي ال تخضع لو ازرة التربية والتعميـ إباف حكومة بنياميف
نتنياىو(2009جريدة القدس ،2013 ،ص)1؛ استم ار اًر لذلؾ ثمة أسباباً عميقةً عجمت في احتداـ الصراع بيف
العممانييف والمتدينيف ،وجعمتيـ يقفوف بالمرصاد ضد بعضيـ اآلخر ،األمر الذي وصفو البعض بأنو
يطور
مأساة دولة إسرائيؿ ،فاالنتصار الذي حققتو إسرائيؿ في عدواف السادس مف حزيراف  ، 1967لـ ّ

مف المفاىيـ العممانية لمصييونية  ،بؿ بات ميؿ الشارع اإلسرائيمي إلى التطرؼ واضحاً ،واتضح أف تمؾ
الحرب أحدثت آلية معينة لمقوى الدينية ،في أف تطور مف قواىا ومفاىيميا وأساطيرىا الييودية ،وأحيت ما
كاف ساكناً وراكداً في الحياة اإليديولوجية الصييونية ،األمر الذي أدى إلى تغيير وجية السياسة اإلسرائيمية
مف البراغماتية إلى الخبلص(عمي ،1999 ،ص.)21:22

وخبلؿ ذلؾ كاف عمى التيار العمماني أف يقوـ بالدور العممي إلقامة الدولة وترسيخ وجودىا ،ثـ يرضخ بعد
ذلؾ ىو والدولة لمسمطة الدينية ،وكانت نتائج تمؾ الحرب في نظر المتدينيف دليبلً عمى أف الييود يعيشوف
في عصر يسمع فيو وقع خطوات المسيح المنتظر ،ونظروا أيضاً الى ىذه الفترة عمى أنيا نقطة االنطبلؽ
لعصر التوبة" ،حز ار بتشوفا" ،الذي نما فيو جيؿ مف التائبيف(حسين ،2005 ،ص)13؛ كذلؾ حدثت تغييرات
كبيرة في موقؼ التيار الديني عموماً واألرثوذكسي خصوصاً مف مسألة االعتراؼ بدولة إسرائيؿ ،وحدث
تطابؽ بيف أرض إسرائيؿ كمفيوـ ييودي ،وبيف دولة إسرائيؿ كمفيوـ سياسي عمماني ،لكنو تطابؽ ُوظّؼ

لمتأكيد عمى البعد الديني ،وقد تجسد التعبير السياسي التنظيمي لو بتأسيس حركة غوش إيمونيـ ،ومنذ
ذلؾ الوقت تعاظـ دور القوى السياسية الدينية في إسرائيؿ(بشارة ،2005 ،ص)53؛ فمـ ينعكس ىذا التحوؿ
في حقيقتو تقارباً بيف األحزاب الدينية والصييونية المتداعية ،حيث إف األحزاب الدينية المستجدة اعتنقت
التطمعات القومية الصييونية العممانية ،وترجمتيا إلى مصطمحات دينية ،أي أنيا استولت عمى الصييونية
العممانية ،كما فعمت الصييونية في البداية بصياينتيا األسطورة الدينية الييودية وتحويميا الى أسطورة
قومية ،اذا تصاعدت حدة الصراع العمماني الديني وأصبحت صراعاً مستعصياً عمى الحؿ(الشامي،1994 ،
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ص)129؛ وشكؿ عاـ  1977حمقة جديدة مف حمقات الصرع العمماني الديني ،بعد وصوؿ حزب الميكود
القومي اليميني الي سدة الحكـ في انتخابات الكنيست لمعاـ  ،1977حيث كاف عاماً مصيرياً في تاريخ
دولة اسرائيؿ ،نتيجة االنقبلب التاريخي الذي أطاح بحزب العمؿ مف سدة الحكـ ألوؿ مرة ،فميزة ىذا
التاريخ ال تكمف بسقوط حزب العمؿ مف الحكـ فحسب ،بؿ يعتبر انقبلب كبير في مركز وقوة المجتمع
الديني في اسرائيؿ(مجمة الدفاع الوطني)2003 ،؛ فسرعاف ما بدأت األحزاب الدينية تستمد قوتيا مف تشجيع
اليميف الصييوني ودعمة ليا ،فعمى الرغـ مف أف ىدة الجماعات واالحزاب لـ تولد في السبعينات إال أف
بروزىا وصعودىا عمى المسرح السياسي يعود إلى ىذه الحقبة ،وكاف لدخوؿ بعضيا معترؾ الحياة
السياسية داللة اجتماعية وسياسية ،أتاحت لشرائح كانت حتى ذلؾ الحيف عمى ىامش الحياة السياسية ،أف
تشارؾ فييا ،لتنتقؿ ىذه األحزاب مف مرحمة فف المساومة إلي مرحمة اإلبتزاز العمني والصريح لمحزب
الحاكـ مف أجؿ تحقيؽ مطالبيا في فرض الشريعة الييودية عمى المجتمع االسرائيمي(الشامي ،1994 ،ص
.)285

وىذا كاف بمثابة نقطة تحوؿ فاصمة في تعزيز مكانة األحزاب والقوى والجماعات في اسرائيؿ ،وبالتالي
عمى العبلقات بيف العممانييف والمتدينيف ،فقد وضعت نتائج حرب  1967حدا لسنوات مف القبوؿ المتبادؿ
المحكوـ بوحدة الحفاظ عمى الدولة كانت في طور التشكيؿ واالستقرار ،وليكشؼ المتدينيف عف خططيـ
المستترة واليادفة إلى فرض سيطرتيـ عمى الدولة وفؽ مبادئ الشريعة الييودية(ابو غدير ،1998 ،ص)52؛
فالصراع الممتيب في التاريخ الييودي وفي السياسة لئلسرائيمية ىو كيؼ يكسب الحاخامات وطبلب
الحاخامية عيشيـ ،في اسرائيؿ والعبء المتزايد باستمرار يقع عمى دافعي الضرائب الذيف معظميـ ليسوا
متدينيف مما أثار وال يزاؿ يثير غضباً خاصة عندما يمتزج بحقيقة أف اغمب طبلب الحاخامية ال يخدموف
في الجيش ،ويحاوؿ الييود المتدينيف تبرير دعـ الدولة بأف الييود ودولة اسرائيؿ توجد بفضؿ دعـ الدراسة
لمشريعة الييودية والتوراة(شاحاك ،ميزفينسكي ،2003 ،ص.)45

ومف ىنا بدأ العممانيوف يستشعروف بخطر ىذا المد الديني المتزايد ،محمميف الحكومات االسرائيمية
المتعاقبة مسئولية تنامي التطرؼ داخؿ الشارع االسرائيمي بسبب تساىمو مع المتطرفيف ،فتأسست عدة
جماعات واتحادات ىدفيا الوقوؼ في وجو الحركات واألحزاب والقوى الدينية لمحد مف تأثيرىا عمى
المجتمع االسرائيمي ،ففي عاـ  1973تأسست حركة االسرائيميوف األحرار ،وفي عاـ 1988ـ تكونت
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منظمة لمحاربة اإلكراه الديني أطمؽ عمييا منظمة الحرية والتي تتألؼ مف  24منظمة في اسرائيؿ
وخارجيا(الشامي ،1997 ،ص.)286

ورغـ ىذا ال يزاؿ الصراع مستمر بيف التياريف وينظر كبلً منيما بنظرة النفي ،فالمتديف يرى أف الييودي
العمماني ،بعيد عف الييودية وييدد التراث والقيـ الييودية ،أما العمماني فينظر لمييودي المتدينيف "بأنو
عبء عمى الدولة ،وينيش في اقتصادىا وال يخدـ في جيشيا ،تمؾ المعادلة أوقفت الطرفيف عمى النقيض،
وىذا يدؿ عمى اف ىناؾ تناقضاً داخمياً في قمب الصييونية ،ىناؾ فكرتاف عف انبعاث األمة تتطمب كؿ
منيما العودة الي فمسطيف ،ولكف بينما ترغب إحداىما في تشكيؿ شعب طبيعي لو ارض ولغة واستقبلؿ،
تيدؼ األخرى إلى أف تستعيد الروح خارج الزمف السياسي ،ويمثؿ ىذاف االتجاىاف االنقساـ بيف ميمة
الحقيقة مف ناحية ،والرغبة ألف يكوف الييود مثؿ غيرىـ مف الشعوب مف ناحية اخرى"(روز،2007،
ص.)153

ويمكن تحديد اسباب حدة الصراع واالستقطاب بين المتدينين والعممانيين ومجاالتيا عمى النحو التالي:
أ-

ينظر الجميور المتديف الي الجميور العمماني عمى أنو جميور يفتقر إلى القيـ ويعيش في حيرة

دائمة ،وانو ليس لديو ما يطرحو ،بينما ينظر الجميور العمماني إلي جميور المتدينيف عمى أنو جميور
متحجر وغير عصري ويسعى إلى تدمير الدولة ،ويدلؿ الحاخاـ أفيشايشتكوىار عمى صحة موقؼ
الجميور المتديف بارتفاع نسبة الجريمة بيف العممانييف ووصوليا إلى حدىا األدنى بيف المتدينيف(عوض،
 ،2011ص.)360

ب-

يقوـ الجدؿ بيف التياريف بيف دولة الشريعة ودولة القانوف حوؿ ىوية الدولة ،فالمتدينوف يطالبوف

بشكؿ ديني السرائيؿ يقوـ عمى أساس مف أحكاـ التوراة وتشريعاتيا ،بينما يطالب العممانيوف بتطبيؽ
النظاـ السياسي المدني الدستوري في إدارة شؤوف الدولة(أنور ،2010 ،ص)71

ت-

الصراع السياسي بيف االحزاب الدينية واألحزاب العممانية وحوؿ ىذه الظاىرة تقوؿ شوالميت

ألوني" ،حينما يشيد المجتمع صراعات سياسية بيف الديف والدولة يتزايد الجيؿ والخوؼ مف المعرفة

 شوالمٌت ألونً :رئٌسة حزب مٌرتس العلمانً السابقة ووزٌرة التربٌة والتعلٌم السابقة.
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واالنفتاح ،وفي المقابؿ تتزايد حدة المعارضة اتجاه مف يريد االنفتاح ،فحينما تصبح لمديف قوة سياسية
واقتصادية يتحوؿ الديف الي أداة ضد التقدـ واالنفتاح(حسين ،2005 ،ص.)22

ث-

وجود شبكات تعميـ منفصمة عف التيار العمماني ،يعمؽ أحد الكتاب العممانييف عمى ذلؾ بقولة

"نراىـ طواؿ الوقت يبنوف معاىد دينية ويتحدثوف عف التعميـ المستقؿ وبناء مؤسسات تعميـ التوراة ،فكؿ ما
يعنييـ التعميـ والتعميـ(شيمغ ،2002 ،ص.)411:412

ج-

إنغبلؽ الجميور الديني عمى نفسة بعيداً عف الجميور العمماني ،في أحياء منفصمة ومستوطنات

منفصمة مثمما في نتانيا وبني باراؾ والقدس ،وذلؾ لخشية المتدينيف التعرض لتأثير العممانييف المدمر،
وحوؿ ىذا تقوؿ افيفا أفيؼ "أف البناء االجتماعي الذي يعيش فيو الييودي المتديف يتيح لو أف يشعر
ز داخؿ المجتمع االسرائيمي(حسين،
باالنتماء والثقة ،لذا يعتبر المتدينوف أنفسيـ قطاعا منفصبل ومتمي اً
 ،2005ص.)23

ىذا واخذ الصراع بيف المتدينيف والعممانييف أبعادا خطيرة باتت تيدد بنية المجتمع االسرائيمي ،بصدور
فتوى دينية بإىدار دـ اربيف 1995ـ.
وبات مف الممكف في حالة وصوؿ األحزاب الدينية إلي سدة الحكـ انيا ستفرض قوانينيا وعاداتيا عمى
المجتمع االسرائيمي ،كمو بحيث لف يبقى أماـ العممانييف سوى المطالبة بالحكـ الذاتي الخاص بيـ داخؿ
الدولة ،بؿ تصور البعض قياـ دولة في نياية المطاؼ ،ليس فمسطينية وأخرى واسرائيمية ،بؿ دولة دينية
واخرى عممانية ،ويكوف لكؿ واحدة منيما دستورىا الخاص ،ومنظومة القوانيف التي تطبقيا ،ويتـ تشكيؿ
حكومة فدرالية عمميا تتولى أمور القضايا الخارجية واالمنية فقط ،ويكوف الجيش مشتركاً بيف الدولتيف،
وتموؿ الميزانية مف ضربيو فيدرالية ،وال يكوف التجنيد فييا اجبارياً(مصطفى ،2010 ،ص.)199

وتختمؼ التقديرات االسرائيمية حوؿ نسب كؿ مف العممانييف والمتدينيف في المجتمع االسرائيمي ،ويرجع ىذا
االختبلؼ إلي امريف ،االوؿ :أف تعريؼ شخص ما بأنو متديف أو عمماني ىو أمر ذاتي إلي حد بعيد.
ثانييا :أف ىناؾ خمطاً بصدد الييودية ذاتيا كديف ،وكتقاليد منيا ما ىو ديني وما ىو اثني متنوع بتنوع
المجتمعات الييودية التي وفد منيا المياجريف الييود ،كما تدخمت الصييونية بمفرادتيا بيف الديف والقومية،
لتزيد في ىذا الخميط بالتميز بيف ييود صياينة يطمؽ عمييـ الييود القوميوف وييود غير صياينة يطمؽ
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عمييـ الحرديـ او الييود األرثوذكس(النعامي ،1998 ،ص .)13وىذا يؤكد حجـ التناقضات والتباينات التي
يعيشيا المجتمع االسرائيمي ،بسبب الصراع بيف العممانييف والمتدينيف.
لقد أنتج الصراع الديني العمماني ،تجمعات أو جماعات منفصمة عف بعضيا البعض ،ليس فقط عمى
الساحة الحزبية ،ولكف داخؿ المجتمع اإلسرائيمي ،فقد تصاعدت قوة التيار الديني الصييوني والحريدي في
اسرائيؿ بمرور الوقت ،حتى أصبحت قوة مؤثرة في مختمؼ مناحي الحياة السياسية واالجتماعية،
فالمجموعات الدينية في إسرائيؿ متنوعة ،فيناؾ أحزاب دينية تمثؿ عدة مجموعات دينية ،ومع ذلؾ يعتبر
الوسط الديني مف أكثر األوساط انضباطا في توجيو االنتخابي خصوصا الوسط الحريدي باعتباره مجتمعاً
منغمقاً ،ويتركز في إحياء أو مدف خاصة ،وليذا نجد التوجو يييمف في المدف الدينية لمتصويت عمى حزب
ييدوت ىتوره في المرتبة األولى ،يميو حزب شاس ثـ حزب المفداؿ(شاحاك ،ميزفينسكي،2003 ،
ص.)22:23

ويبلحظ عمى ىذا الوسط أف التوجيات االنتخابية قد ازدادت ميبل نحو اليميف ،ونحو التشدد الديني ،نتيجة
لمتعبئة المتزايدة في ىذا الوسط بعد  ،1988فقد دخمت جماعات حريدية الساحة السياسية بعد أف كانت
تحظر عمى أتباعيا المشاركة في االنتخابات ،مثؿ حركة حباد ،بؿ وحرضت أتباعيا عمى االنضماـ إلى
الجيش والخدمة فيو ،وازدادت قوتيا االنتخابية كذلؾ نتيجة التزايد الديموغرافي في الوسط الديني الذي
يعتبر أكثر خصوبة مف بقية األوساط الييودية ،إضافة إلى تزايد النشاط التبشيري والدعوي لممتدينيف تجاه
العممانييف أو ما يعرؼ بظاىرة التوبة في الوسط الييودي ،فالعامؿ الديني الزالت لو أىمية في التوجيات
االنتخابية ،عمى أساس أف المؤشر الميـ في العامؿ الديني ىو درجة التديف وليس نوع الديانة ،فالمتدينوف
أكثر ارتباطا باألحزاب الدينية ،والتقميديوف ىـ أكثر ارتباطا نحو األحزاب الدينية واليمينية و تصويتا
لصالحيا ،والعممانيوف وغير المتدينيف أكثر إقباال نحو األحزاب اليسارية مثؿ حزب العمؿ وحزب شينوي
وميريتس(عبد العالي ،2007 ،ص.)23:33

فالتصويت لممعسكر اليساري الذي يشمؿ حزب العمؿ واألحزاب اليسارية الصغيرة مف جية يقترف بالفئات
األقؿ تدينا ،ومف جية أخرى فالفئات األكثر تدينا تصوت بشكؿ كبير لصالح أحزاب اليميف مثؿ الميكود
واألحزاب اليمينية الصغيرة ،وىذا مؤشر واضح يعكس االنقساـ الديني ووجود تصدع ديني .فقد وجدت
الدراسة بأف الفئات األكثر تدينا ىي األكثر ارتباطا بالتصويت الؤلحزاب اليمينية الصغيرة واألحزاب الدينية
أكثر مف الفئات األخرى ،أي فئة التقميدييف أو األقؿ تدينا أو غير المتدينيف .وفي المقابؿ ففئة غير
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المتدينيف والتي ىي حسب الدراسة المسحية الفئات التي ال تحضر أو تمارس أي نشاط ديني في الكنيس
فيي أكثر ارتباطا باألحزاب اليسارية الصغرى أو أقصى اليسار(ألفي.)2013،

فعمي الصعيد السياسي ،امتمكت القوى الدينية مؤسساتيا الخاصة مف مستشفيات ومدارس ومؤسسات
خيرية وصحؼ ،ليتعاظـ نفوذىا وقدرتيا عمى جذب المزيد مف االنصار والمؤيديف ،لذلؾ يشكو بعض
العممانييف مف أنو منذ عدة سنوات تسود دولة اسرائيؿ عممية مقمقة مؤداىا التحكـ الديني في الحياة الحرة،
وىي تستند إلى الميزانيات الكبيرة التي تنياؿ عمى التيار الديني ،فالتمويؿ يتيح لممتدينيف أف يستوعبوا
المزيد مف االفراد في صفوفيـ ،نتيجة اإلغراءات المادية وقروض والخدمات االجتماعية المقدمة ليـ(غانم،
 ،2003ص.)28

ىكذا بدأت اسرائيؿ تدخؿ طو اًر جديداً مف أزمة ىويتيا السياسية أثر تصدع المجتمع االسرائيمي الى
اتجاىات شتى نجمميا في اربعة تيارات رئيسية يقدـ كؿ واحد منيا تصو اًر مختمفاً عف االخر لميوية
االسرائيمية ،بحسب خط القسمة بيف العمماني والديني:
-

اليوية الييودية االسرائيمية العممانية :وتعبر عنيا الصييونية القومية اليمينية المتطرفة.

-

اليوية الييودية الدينية القومية :تعبر عنيا الصييونية الدينية القومية المتطرفة ،حركة جوش

إيمونيـ ،واالتجاىات االستيطانية في اسرائيؿ.
-

اليوية الطائفية السفاردية :وتمثؿ طائفة السفارديـ داخؿ تركيبة المجتمع االسرائيمي.

-

اليوية الييودية الدينية :تعبر عنيا التشكيبلت الحزبية وغير الحزبية ،التي تعارض الصييونية

وتعادي الدولة(الشامي ،1997 ،ص.)211

حيث تشيد الخارطة االيديولوجية السياسية في اسرائيؿ تعقيداً كثيفاً ،بحيث غدا مف الصعب إرساء خطوط
فاصمة بيف التياريف الفاعميف في الحقؿ العاـ في اسرائيؿ جراء حالو االستقطاب بيف االتجاىيف(حيدر،
 ،2011ص.)298

وىكذا ترى الدراسة أف االنقبلب السياسي ،الذي حدث عاـ  1977بتبوء الميكود سدة الحكـ زاد مف قوة
وترسيخ التيار الديني في المجتمع االسرائيمي ،حيث وصمت نسبتيـ الي  %20مف مجموع السكاف في
اسرائيؿ ،وقد أخذ الصراع بيف العممانييف والمتدينيف منحنيات وأبعاد خطيرة باتت تيدد بنبة المجتمع،
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حيث أدى الصراع بينيما إلى انكفاء كؿ منيما بإنشاء ىوية خاصة بو تكتنفيا الصرعات وتتحكـ فييا
المصالح الحزبية.

المطمب الثاني :مراحل تطور العالقة بين العممانيين والمتدينين
تطورت العبلقة بيف العممانييف والمتدينيف مف خبلؿ عده مراحؿ نجمميا فيما يمي.
المرحمة االولي :المد العمماني واالندماج الديني.
وقد امتدت ما بيف  1948وحتى عاـ  ،1973عندما كاف التيار الديني يعيش في ظؿ شعور عميؽ مف
االحساس بالنقص والتخمؼ ازاء النموذج الطميعي العمماني ،وكاف سائد لدى العممانييف والكثير مف
المتدينيف ،أف التيار الديني يوشؾ عمى الزواؿ التاـ ،وقد ساىـ ىذا في تمادى سموؾ التيار العمماني حيف
شعرت بتفوقيا المطمؽ ولـ تتورع عف المس بمقدسات التيار الديني ،حيث كانت مطالب المتدينيف ال
تتعدى أمور ىامشية ،كالتزاـ قداسة السبت واالكؿ الحبلؿ في المؤسسات الرسمية ،واستمرار تبعية
االحواؿ الشخصية لمشريعة الييودية(شيمخ ،2002 ،ص.)409

المرحمة الثانية :مرحمة انحسار التأثير العمماني ،مقابؿ اليجوـ الديني ،والتي بدأت بعد حرب اكتوبر
 ،1973فقد تعرض التيار العمماني الي ىزة عميقة ،مما ترؾ المجاؿ واسعاً أماـ تقدـ التيار الديني ،وقد
انعكس ذلؾ في خضوع الحكومات العمالية بعد ذلؾ لممتدينيف ،الذيف تجاوزوا المطالب المعتادة،
كالميزانيات وتطبيؽ الشريعة ،بؿ تعدى ذلؾ الي التأثير في السياسية الداخمية والخارجية واالمف ،مف اجؿ
اجراء تغيير جوىري في ثبلثة مجاالت تشكؿ جوىر وجود الدولة ،وىي زعزعة كؿ صبلحيات الجياز
القضائي ،وتراث الجيش ،وشرعية التعميـ الحكومي ،واالستيتار بالقيـ الديمقراطية االنسانية مع السعي
إلدخاؿ القيـ االخبلقية األرثوذكسية(حيدر ،2011 ،ص.)290

المرحمة الثالثة :التي شيد ظيورىا السنوات االخيرة ،وتـ تسميتيا مرحمة االنعزاؿ والفصؿ ،المقصود بيف
التياريف العمماني والديني ،حيث ال يجرى داخؿ المجتمع االسرائيمي استقطابا ثقافيا وسياسيا بيف الواقعية
والديمقراطية ،اذ يسعى كؿ تيار الي تحصيف عالمة عمى نحو يمكنو مف العيش فيو وفؽ فيمة
الخاص(عوض ،2010 ،ص.)359
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إف مف يبلحظ حالة الجدؿ بيف التياريف يعي سريعاً أف الحديث يدور عف صراع مرير غير قابؿ لمحسـ
حوؿ طابع الدولة ،فالمتدينوف يستغموف ثقميـ السياسي مف أجؿ إمبلء تصورىـ لطابع العبلقة بيف الديف
والدولة عبر دفع الحكومة وجميع مؤسسات الدولة والمرافؽ االقتصادية والييئات االجتماعية لئلحتكاـ الى
حكـ الشريعة الييودية ،وحقيقة نجاح المتدينيف في تحقيؽ انجازات في ىذا الصراع أجج روح العداء
ضدىـ في نفوس العممانييف ،حيث يتيمونيـ بأنيـ يمارسوف اإلكراه الديني عمى األغمبية العممانية.
ونتيجة ليذا الوضع يرى المؤرخوف وعمماء االجتماع في اسرائيؿ ،أف ما يحدث مف صراع بيف العممانييف
والمتدينيف ،ما ىو اال حالو عداء وصراع في كافة المجاالت الثقافية واالجتماعية والتشريعية وأف
احتماالت الصداـ بينيما واردة.
يرى البرفسور شاؤؿ اليزنشتاف "بأف كؿ الشواىد تشير إلي أف الصراع بيف العممانييف والمتدينيف في
طريقة إلي االنتقاؿ إلي مرحمة ما بعد الحرب الثقافية ،أي إلي الحرب األىمية الفعمية مؤكداً أف الطرفييف
يقفا اآلف عمى جمرة مف النار التي تخفييا طبقة رقيقة مف الرماد"(دويك ،2004 ،ص)417؛ اما الحاخاـ
أفراىا مكوفموفيتس ،فيرى "أنو سيكوف في اسرائيؿ إف أجبل أو عاجبل تمزيؽ مريع ورىيب ،وسوؼ نكوف
شعبيف ،مثمما حدث في العصور القديمة مف قبؿ مع الصدوقييف واإلسينييف ،وأف الصداـ أت ال
محالة"(الشامي ،1997 ،ص)301؛ أما المفكر اإلسرائيمي بمبي شيمغ  :يرى أف الشرخ بيف المتدينيف
والعممانييف ىو مف " الكوارث الباىظة التي تصيب اسرائيؿ ،محذ اًر مف أف الييوديات المتدينات يقمف
بزيادة الوالدات بشكؿ كبير مف أجؿ أف يحؿ المتدينوف بدؿ العممانييف" ،كمايرى البرفسور شمومو افنيري
مدير عاـ و ازرة الخارجية اإلسرائيمية األسبؽ أف الصراع بيف المتدينيف والعممانييف يمثؿ خطر عمى
األسطورة الصييونية التي حاولت تقديـ إسرائيؿ كدولة ييودية(النعامي.)2008 ،

واالستنتاج الدراسة مف اآلراء السابقة لمعمماء والمفكريف االسرائيمييف أف المجتمع االسرائيمي ،منقسـ إلى
مجتمعيف ،عمماني بتشكبلتو المختمفة ،وديني بأطيافو المختمفة ،وكؿ طرؼ يعيش في عالـ مناقض لعالـ
االخر ،وأف كؿ طرؼ منشغؿ بتحصيف نفسة ومنع التأثير مف الطرؼ االخر،إال أف كيميما يشعر بأف
الطرؼ األخر راكـ مف القوة بالقدر الذي يجعمو الطرؼ المييمف.
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المبحث الثالث :مستقبل أزمة اليوية االسرائيمية
يتضح مف دراسة وعرض وتحميؿ ما سبؽ أف اسرائيؿ تعيش حالة مف الصراع في تركيبتيا
القومية العممانية كأحد مكونات الحركة الصييونية الممزوجة بالبعد الديني وبيف ىويتيا الدينية ،فالمجتمع
االسرائيمي يتكوف مف ثقافات وتقاليد مختمفة المنشأة االثني الجغرافي ،والتديف ،كما أنو يختمؼ أيضا في
الجماعة االثنية الواحدة في قضايا جوىرية فيذه الخبلفات تحتد حيناً مف الزمف وتخفت حيناً آخر
إال أف ىذا الصراع لـ ينتيي ولـ يحدد مستقبؿ اليوية االسرائيمية في ظؿ ىذا الصراع ،والذي سوؼ
تحاوؿ الدراسة وضع تصور لو في ضوء تحميؿ عدـ تجانس المجتمع االس ارئيمي مف الناحية االثنية،
واليجرة غير الييودية ومدي تأثيرىا عمي اختبلؿ التعداد السكاني العمماني الديني.

المطمب األول :المجتمع االسرائيمي ومسألو اليوية االسرائيمية
لعب عدـ تجانس المجتمع االسرائيمي دو اًر بار اًز في استمرار الصراع عمى مستقبؿ اليوية
االسرائيمية ،فالمجتمع االسرائيمي يتكوف مف جماعات متعددة ،يشكموف فسيفساء مف أصوؿ متعددة
وثقافات وتقاليد متنوعة ،حافظت تمؾ الجماعات االثنية المختمفة في إسرائيؿ ،عمى إب ارز ىويتيا الخاصة،
عمى حساب اليوية القومية االسرائيمية ،حيث أصبح مف الشئائع تصنيؼ السكاف في إسرائيؿ إلى
جماعات وفى بعض الحاالت إلى مجتمعات ،حسب االنتماء اإلثني الذي يشير إلى منبت ومنشأ تمؾ
الجماعات(حيدر ،2001 ،ص)265؛فالمتغيرات التي واكبت المجتمع اإلسرائيمي منذ قيامو ،بصفتو مجتمع
مياجريف ،ساىمت بنجاح التكويف اإلثني لممياجريف ،فاألصؿ العرقي يشكؿ حجر زاوية أساسياً في باقي
التعريفات داخؿ المجتمع اإلسرائيمي ،مثمما حدث مع العرب الفمسطينييف بعد احتبلؿ عاـ  1948ـ ،ومع
الييود الشرقييف في الخمسينيات ،ومع الييود الروس في التسعينيات ،وكذلؾ مع الييود األثيوبييف ،فعدا
عف وجود ىوية عربية فمسطينية ،وىوية ييودية داخؿ المجتمع اإلسرائيمي ،تعرقؿ مشروع اليوية القومية
اإلسرائيمية ،ىناؾ ىويات ييودية مختمفة ومنقسمة داخؿ اليوية الييودية الجامعة ،تجعؿ سؤاؿ اليوية
القومية في إسرائيؿ صعباً (عودة ،2011 ،ص )272ويؤكد ىذا ياعيؿ ىدار بقولو :عندما أعمف ديفيد بف
غوريوف تأسيس دولة ييودية كانت دولة اسرائيؿ تسعي لتحقيؽ التطمعات الوطنية لمييود الشتات ،وانتاج
ثقافة جديدة تيدؼ الى صوغ اليوية االسرائيمية ،فإسرائيؿ كانت ييودية أـ اسرائيمية فيي ىدفت الحتواء
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اليوية الوطنية قبؿ وجودىا وتشكيؿ ىوية اسرائيمية جديدة ،ينتمي الييا كؿ مف يسكف الدولة االسرائيمية،
سواء أ كانوا ييود أـ غير ذلؾ ،اال أف الييود الذيف حمموا ثقافات وعادات وتقاليد محؿ اقامتيـ قبؿ أف
يياجروا إ لي اسرائيؿ لـ يتخموا عف ىذه الثقافة رغـ محاولة البعض الدمج بيف ىويتيـ االثنية في الشتات
وىويتيـ االسرائيمية الجديدة ،أدى ذلؾ إلي حدوث أزمة في تشكيؿ ىوية إسرائيمية(ىدار ،واخرون)2008 ،؛
كما يرى بيمغ "في مجتمعات المياجريف ،كالمجتمع االسرائيمي ،تبدو عممية بناء األمة أصعب وأعقد بما
ال يقاس .فمجتمع المياجريف يضـ مجموعات وفئات سكانية تختمؼ عف بعضيا في كؿ المعايير تقريباً،
في المغة الثقافة ،القيـ ،العادات ،التربية ،ىذه التناقضات واالختبلفات تولد صراعات تتعمؽ بمرور الوقت
لتخمؼ وراءىا مجتمعاً شديد التشرذـ واالنقساـ"(بيمغ ،2003 ،ص)63:64؛

فدولة اسرائيؿ تشكو ضعفاً وىناً عريقاً ومقيماً في مجتمعيا ،فيي ممتقي لمصراعات قديمو وجديدة مف كؿ
عرؽ ،تمزؽ وجودىا وتجعميا دوماً مجتمعاً قاببلً لئلنفجار مف داخمة ،وىذه الصراعات ليس عارضة أو
طارئة ،بؿ ىي صراعات رافقت الييودية عبر العصور ،وواكبت الحركة الصييونية منذ ولدتيا ،وصبت
جميعيا في دولة اسرائيؿ بعد قياميا بعد 1948ـ .فقد انتقمت إلى اسرائيؿ بعد قياميا ،آثار كؿ ما حممتو
قروف الشتات الييودي ،مف اتجاىات وأفكار صاغيا الواقع المتبايف لمشتات الييودي وصاغتيا المذاىب
الدينية والفكرية المتناقضة التي انبثقت وولدت مف ذلؾ الواقع المتناقض ،وزادت مف حده التبايف ،الفمسفات
وااليديولوجيات المتنافرة حوؿ الديف واألمة والقومية والمغة(عبد الدائم ،2001 ،ص.)72

 -التعددية في المجتمع االسرائيمي

ومنذ قياـ اسرائيؿ ظيرت مجموعات سكانية جديدة نتيجة لموجات ىجرة كبيرة مف بمداف مختمفة بحيث
شغمت ىذه المجموعات السكانية كتبلً وىويات خاصة بيا ضمف اليوية االسرائيمية ويؤكد ذلؾ كيمرلينغ
بقولو" :منذ بداية سبعينات القرف العشريف أخدت تتبلشى حالو السطوة السياسة العممانية شبة الغربية وبدالً
منيا اخذت تتشكؿ عده مجتمعات انشقاقات شبو مستقمو ومنفصمة عف بعضيا البعض ،واف كانت متعمقة
الواحدة باألخرى داخؿ الدولة االسرائيمية"(كيمرلينغ ،2001 ،ص)5ويرى ليبوفيتش ذلؾ التناقض القائـ في
المجتمع االسرائيمي بقولو " :إف مستقبؿ الشعب الييودي ال يبدو واضحا حقاً سواء في اس ارئيؿ او الشتات،
ولعمو لف يكوف حؿ لممشكمة الداخمية التي بدأت في القرف التاسع عشر" ويصؼ الحاخاـ االرثودوكسي
داوود ىارداتماف التوترات القائمة بيف الييود في اسرائيؿ قائبلً" :إف أخطر تساؤؿ في اسرائيؿ ىو التساؤؿ
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عما إذا كانت الخبلفات المزمنة ستقود الي حرب أىمية ،فاالستقطاب بيف الييود الدينييف والييود
العممانييف مستمر"(عبد الدايم ،2001 ،ص.)122:124

ويرى كيمرلينغ أف " الجماعات الدينية القومية الجديدة تمردت أيضاً عمى الصييونية العممانية ،وحسب
تفسيرات الحاخاـ يتسحاؽ ىكوىف كوؾ ،ىناؾ مشروع اليي في نطاقو انتيي منذ أمد بعيد دور العممانييف
في بناء الدولة الييودية الخصوصية ،إف االشكنازية ماتت كقيادة سياسية ،بينما لـ تكف كطبقة اجتماعية
(كيمرلينغ ،2002 ،ص.)15:18

ويعبر شمومو بف عامي ،عف ظاىرة التصدع التي تعـ المجتمع االسرائيمي بقولو "إف ىذا المجتمع الذي
أنشأه اآلباء المؤسسوف مف الصياينة عمى أف يكوف بوتقة صير تمزج فييا مختمؼ الثقافات والمغات،
تحوؿ إلى مجتمع متعدد الثقافات الطوائؼ ،لقد تغيرت وتفتتت الصورة االسطورية المأمولة لتحؿ محميا
صور أخرى عديدة لكؿ منيا شرعيتو  ...وقد أدى ىذا التفتت لمصيغة االسرائيمية إلى تشرذـ المجتمع بيف
ثقافات وطوائؼ مختمفة ،وليجات متباينة وبيف مواقؼ متصارعة تجاه صورة الدولة الييودية" ،ويرى بف
عامي أف ىذه االنشقاقات تؤىؿ لحدوث انفجارات عنيفة داخؿ المجتمع االسرائيمي(مينا.)2008 ،

وتجمى أثر التركيب السكاني اإلثني في اسرائيؿ في بنية األحزاب التي ظيرت بوضوح في انتخابات
الكنيست في التسعينيات حيث تـ تصنيؼ بعض األحزاب المشاركة في االنتخابات بصورة إثنية واضحة
فيناؾ تمثيؿ لمييود الشرقييف ولمييود الروس ولمعرب الفمسطينييف ولمييود المتدينيف في الكنيست(حيدر،
 ،2011ص.)285:286

فتوحيد اليوية الثقافية بيف الييود أمر مستحيؿ ،بسبب التبايف واالختبلفات والتناقضات الكبيرة بيف
الطوائؼ التي يتشكؿ منيا المجتمع االسرائيمي ،فقد كشفت دراسة لممعيد االسرائيمي لمديمقراطية عاـ
 ،2008أف  %47مف الجميور االسرائيمي يعتبروف أنفسيـ ييود ،مقابؿ  %39يروف أنفسيـ إسرائيميوف
بينما  %10فضموا اليوية الدينية %24 ،يمتزموف بيوية الطائفة التي ينتموف إلييا(الحاج،2008 ،
ص.)156:157

 وزٌر خارجة االسرائٌلً سابق فً حكومة ٌهود أولمرت .2009-2006
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إف عجز المجتمع االسرائيمي ،عف استيعاب معظـ ثقافات الييود يدحض مزاعـ إسرائيؿ بأف ىناؾ قومية
ييودية ،كما فشمت الثقافة االسرائيمية في استيعاب الثقافات االخرى وصيرىا يشكؿ دليبلً عمى سقوط
مقولة أف إسرائيؿ ىي فرف الصير اإليديولوجي والثقافي االسرائيمي(كيمرلنغ ،2002 ،ص.)92

فقد أدت اليجرة الواسعة مف دوؿ االتحاد السوفياتي سابقا إلى تغيير واعادة تشكيؿ الخريطة السياسية
فحسب ،والتركيبة اإلثنية لممجتمع والمفاىيـ المحمية لمييودية والتديف ،وأثارت اليجرة مف أثيوبيا في الوعي
العاـ مجدداً موضوع العنصرية في اسرائيؿ ،وشكمت ىجرة العماؿ منذ أوائؿ التسعينيات تحدياً لمفاىيـ
المواطنة واالنتماء وحقوؽ المواطف واالنساف في اسرائيؿ(الحاج ،2003 ،ص .)89فالمشاكؿ األساسية التي
يواجييا المجتمع االسرائيمي والتي ظيرت بعد االنقبلب السياسي في العاـ  1977وتضمنت مفاوضات
مثخنة بالصراعات والجدؿ حوؿ المواضيع األساسية المتعمقة باليوية الجمعية ،والتي انبثقت في األصؿ
عف الييمنة االشكنازية القديمة ،حيث أف مجموعات اجتماعية ،كانت قد أقصيت في الماضي نجحت في
خضـ ىذه العممية في إحداث تغييرات في النموذج االجتماعي المركزي الذي ساد في اسرائيؿ ،وأف جوىر
ىذه التغييرات تمثؿ في تنوع وتعدد المواضيع واألفكار الرئيسية المستخدمة في بناء اليويات لدي
المجموعات االجتماعية المختمفة ،وادخاؿ مواضيع جديدة إلى النموذج السائد لميوية(عياش ،2014 ،ص.)5

حيث أف ففي اآلراء االسرائيمية بوصؼ البعض التقاطب القائـ بانة حرب ثقافية والبعض االخر بانة غريزة
فرض المواقؼ بالقوة ،وفريؽ ثالث بانة تمزؽ مريع ورىيب ،وفريؽ رابع بانة توتر رىيب ،وفريؽ خامس
ذىب إلي أ نو ستكوف ىناؾ حرب حقيقية ،فيما عبر البعض عف تفاؤلو فأعرب عف أممة بأف ينتصر الفيـ
الواعي ،وأبدى رغبة في تحاشي الحرب ألف المنتصر سيكوف العرب ،وخمص إلى أنو سيصعب توقع
الحرب ،لكف المد الديني يزداد ،والتقاطب

يزداد(الشامي،1997 ،

ص ،)300ونستخمص مف اآلراء نفسيا ،أف

ال شيء يبرىف في ىذه التجربة عف أف المستقبؿ سيكوف مغايرا ،بصورة جوىرية ،لما كاف عميو الماضي
في أمر العبلقة بيف المتدينيف والعممانييف ،انقساـ في إطار اليوية المشتركة ،وال تزاؿ الديمقراطية الخاصة
التي ينطوي النظاـ السياسي االسرائيمي عمييا ،قادرة عمى ضبط إيقاع التيارات المتعددة في اطار الثكنة
الصييونية ،ومما يؤكد ذلؾ النزوح المتعاظـ في صفوؼ العممانييف والمتدينيف نحو خيارات التعددية
وفصؿ الديف عف الدولة وصوالَ إلي ميثاؽ اجتماعي ،وغير ذلؾ مما يرد في أراء الطرفيف ،ويؤكد ذلؾ
أيضاً وجود العنصر الديني الييودي في األيديولوجيا الصييونية والتي تدعي العممانية ،وفي المقابؿ
التصييف المتزايد لبعض التيارات الدينية في اسرائيؿ ،ومع ذلؾ كمو ،فإف االتجاه نحو اتساع مساحة البقعة
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الدينية الحريدية في الجغرافيا السياسية االسرائيمية ،وامكاف تغير شروط الصراع العربي االسرائيمي ،قد
يؤدياف عمى ىذا الصعيد إلى نتائج شتى ،لكف أغمب الظف أف جدؿ الوحدة والصراع سيطؿ يحكـ
العبلقات بيف العممانييف والمتدينيف(عائد ،1997 ،ص)125

وترى الدراسة أنو مف الصعب قراءة تطور الصراع بمعزؿ عف كوف المجتمع االسرائيمي مجتمعاً تشوبو
التصدعات االثنية ،والصراعات المتجذرة التي واكبت الحركة الصييونية منذ نشأتيا ،وتعمقت مع قياـ
اسرائيؿ ،حيث أدت إلى فشؿ نظرية بوتقة الصير إلي تشرذـ المجتمع االسرائيمي بيف عدة ثقافات
وطوائؼ متباينة المواقؼ ومتصارعة اتجاه صورة الدولة.

المطمب الثاني :مستقبل العالقة بين المتدينين والعممانيين في إسرائيل حول ىوية الدولة
انطوت العبلقة بيف العممانييف والمتدينيف عف عمؽ تعقيد التركيبة االجتماعية والقومية والدينية في
اسرائيؿ كؿ منيما يقؼ عمى ضفة مقابؿ اآلخر ،العممانيوف مقابؿ المتدينوف ،عمى إشكالية النظرية
وسياسية ،ذلؾ ألف الديف يدخؿ كمركب أساسي ،وم ّكوف رئيس لما يسمى بػالقومية الييودية.
تناولت الدراسة مظاىر الصراع بيف ىاذيف التياريف ومدى انعكاسيا عمى الحياة االجتماعية االسرائيمية،
في اطار محاولة كؿ طرؼ التأثير في كافة مناحي الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية لمصمحة،
لذا نحاوؿ استقراء مستقبؿ الصراع بيف المتدينيف والعممانييف في اسرائيؿ مف خبلؿ قراءة تحميمية لتأثرات
الزيادة السكانية بيف الطرفيف ولمدى التأثير السياسي في انتخابات الكنيست االسرائيمي لكؿ منيما.
وعبلوة عمى ذلؾ يعتبر عيد الفصح"البيسح" مف األعياد اليامة في اسرائيؿ التي تعبر عف الفوارؽ
السكانية بيف العممانييف والمتدينيف ،وتكشؼ طبيعة الزيادة السكانية بيف الطرفيف وذلؾ الف ىذا العيد
يسري عمى جميع المتدينيف بمختمؼ توجياتيـ الدينية ،حيث ُيحظر عمى الييود فيو تناوؿ جميع األطعمة

المختمرة ،وباألساس الخبز وذلؾ تيمناً بسيدنا موسي عندما تاه في سيناء وأكؿ الحنطة دوف خميرة ،فقد
اعتبر المتدينوف التزاـ الييود بيذا العيد يعبر عف حجـ الزيادة السكانية مف المتدينيف عمي حساب
العممانييف وأنو بداية لتبمور مجتمع جديد متديف في اسرائيؿ.
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فقد ناقش مؤتمر صحيفة معاريؼ الثاني "متداخموف" عاـ  2013المستقبؿ الديمغرافي إلسرائيؿ بعد عشرة
سنوات حيث قاؿ نائب وزير الخارجية االسرائيمي زئيؼ إلكيف "بعد عشرات السنوات سيكوف %30مف
سكاف إسرائيؿ مف العرب ،و %20متدينيف ييود ،و %20متدينيف ييود قومييف ،باإلضافة إلى %30
ييود عممانييف ،وبذلؾ ستكوف إسرائيؿ مثؿ القدس في ىذه األياـ" وحسب وصؼ الكيف أف اسرائيؿ سوؼ
تصبح متداخمة ومتقاربة مف الناحية السكانية ال يوجد بيا فوارؽ سكانية بيف المتدينيف والعممانييف أو
حتي الفمسطينييف والذي سوؼ ينعكس عمى مستقبؿ اليوية االسرائيمية ،وأنو لف يحظى أي مف ىذه الفئات
باألغمبية المطمقة وبالتالي سوؼ يبقي السؤاؿ الماثؿ دائماً حوؿ اليوية االسرائيمية موضع جدؿ وصراع
كؿ االطراؼ حسب وصفو( صحيفة معاريف العبرية.)2013 ،

وحسب مركز االحصاء االسرائيمي لمعاـ  2011أف المجتمع االسرائيمي يتجو اكثر نحو التديف أو الرغبة
في التديف وخاصة في تطبيؽ الشعائر التقميدية لعيد البيسح حيث أشار المركز إلي أف  %88مف الييود
الذيف يعتبروف أنفسيـ تقميدييف أو عممانييف قالوا أنيـ يحتفموف بعيد البيسح و أف  %27مف الييود
يشعروف أف التديف في األوساط الييودية يزداد بشكؿ ممموس ،واف  %80مف االسرائيمييف يشعروف باف
لمديف الييودي تأثير قوي عمي الحياة في اسرائيؿ كما  %49مف سكاف اسرائيؿ يرغبوف في الحياة حسب
تقاليد دينية(مركز االحصاء االسرائيمي.)2011 ،

يتضح مما سبؽ أف المجتمع االسرائيمي يتجو نحو الزيادة السكانية لصالح الييود المتدينيف أو التقميدييف
الذي مف شأنو أف يؤثر عمي مستقبؿ اليوية االسرائيمية في ظؿ اعتقاد  %58مف السكاف الييود بأف
العبلقة بيف الييود المتدينيف والعممانييف ليست جيدة وىذا مف شأنو اف يزيد مف حجـ الصراع العمماني
الديني عمي مستقبؿ اليوية االسرائيمية في المستقبؿ واطالة أمد الصراع دوف حسـ لصالح طرؼ عمي
اآلخر.
وأكد برىوـ جرايسي إلى أف ىذه القضايا تظير مف واقع المعطيات الرسمية والبحثية ،التي تشير إلي قمؽ
العممانييف في اسرائيؿ مف ارتفاع نسبة المتدينيف بوتيرة عالية جدا وبشكؿ خاص ،األصولييف ،الذيف يطمؽ
عمييـ اسـ "الحريديـ" بيف الييود ،حث أكد بحث أجرتو جامعة حيفا ،أف نسبة المتدينيف في إسرائيؿ
ستتجاوز في العاـ  2030نسبة  % 50مف مجمؿ السكاف ،بمعنى ما بيف  % 62إلى  % 65مف مجمؿ
الييود في ذلؾ العاـ ،وىذا يعني انقبلبا تاما في كافة توجيات المجتمع الييودي ،مف الناحية المدنية،
وىذا ما سينعكس عمى كافة نواحي الحياة ،بما فييا السياسية(جرايسي.)2011 ،
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يمر المجتمع االسرائيمي بتحوالت ىامة في السياسة والتركيبة الحزبية منذ انتخابات الكنيست في العاـ
 1977التي نقمت الحكـ الي حزب الميكود القومي اليميني وبداية تبلشي السطوة السياسية العممانية
وتشكؿ عدة مجتمعات أو ىويات وثقافات شبو مستقمة ومنفصمة عف بعضيا البعض ،االمر الذي فتح
الباب لنشأة نخبة شرقية بمبادرة األرثوذكس المتوانييف لكنيا تركتيـ وابتعدت عنيـ نتيجة شعورىا بالفوقية
والتميز مف قبؿ الحر يديـ االشكناز ،لذا نادي الحاخاـ الياىو رفوؿ اقامة أحزاب وحركات ومعاىد دينية
حريدية مستقمة في العاـ  1981اال اف حزب اغودات اسرائيؿ أجيض ىذه المحاولة وفي العاـ 1983
تشكؿ حزب شاس الذي يعبر عف رغبات الييود الحريديـ الشرقييف(بشير.)30-13 ،2006،

فمنذ انتخابات الكنيست االسرائيمي عاـ  1977ووصوؿ حزب الميكود اليميني لمحكـ في اسرائيمي بدأت
مرحمة الصعود والتأثير لؤلحزاب الدينية في الحياة السياسية االسرائيمية عمي حساب االحزاب العممانية
وخاصة حزب العمؿ.
فجنوح األحزاب السياسية العممانية لمكتؿ الييودية المتدينة مف أجؿ نيؿ دعميا لتشكيؿ الحكومة يمنح
األخيرة متنفسا ويشجعيا عمى محاوالتيا فرض رؤيتيا لعمميا إف االحزاب الكبرى ليست قادرة عمى تشكيؿ
ائتبلؼ حكومي مف دونيا حيث األحزاب الدينية باتت تشكؿ منذ ثبلثة عقود مف الزمف عامبل مرجحا في
فوز كؿ الحكومات التي تـ تشكيميا ويستبعد معمقوف أف تيدأ الحرب الدائرة بيف العممانييف والمتدينيف
طالما لـ تجرؤ األحزاب العممانية عمى مختمؼ مشاربيا السياسية عمى تشكيؿ ائتبلؼ فيما بينيا اي
حكومة وحدة وطنية عممانية واالستغناء عف األحزاب الدينية ما مف شأنو اف يقمص نفوذ المتدينيف(مركز
باحث لمدراسات االستراتيجية.)2011 ،
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خالصة
يتضح مف خبلؿ ىذا الفصؿ في واقع الخريطة ،الييودية لميويات الييودية في إسرائيؿ أف إسرائيؿ ،فشمت
في أحد أىـ أركاف مشروعيا وىو خمؽ ىوية إسرائيمية موحدة ،عمى غرار بافى دوؿ العالـ ،وبدالً مف ذلؾ
فإننا نشيد بزوغ جماعات تبلحؽ اىتماماتيا الخاصة وتحطـ مصالح غيرىا.
فاالستقرار النسبي الذي تشيده إسرائيؿ إنما ىو قائـ بسبب التيػديػػد المشػترؾ سواء كاف ذلؾ حقيقياً أـ
مختمقاً والذي يشكمو الفمسطينيوف والدوؿ العربية المحيطة بيا ،إال أف ىذا لف يشكؿ ضمانو لمستقبؿ
العبلقات والتفاعبلت االجتماعية في إسرائيؿ ،فمف يمنع العدو الخارجي المجتمع اإلسرائيمي الفسيفسائي
مف االستمرار في توجو كؿ جماعة إثنية مف تعزيز ىويتيا وثػقافتيا الخاصة ،وأف السيطرة األشكنازية
عمى مؤسسات الدولة إذا ما استمرت فمسوؼ تكوف رافعة أساسية لتعزيز ىويات الجماعات والثػقافات
الفرعية في المجتمع اإلسرائيمي ،الذي سيصعب عميو صير كافة ىذه اليويات والثػقافات في بوثػقو واحده،
مف أجؿ إنتاج ىويو موحدة إلسرائيؿ ،وعميو فاألمؿ المرتكز عمى نشوء ىوية إسرائيمية يمثميا مواطنيف
الدولة ،يتراجع كمما تشكمت جماعات جديدة بسبب اليجرات المتوقعة عمى نمط اليجرات الروسية
واألثيوبية ،وكذلؾ بسبب تعزيز ثقافات وىويات الجماعات ،وبالتالي سيتعمؽ الشرخ في المجتمع
اإلسرائيمي وستتحوؿ ظاىرة الطوائؼ واإلثنيات إلى ظاىرة أقميات ٍ
لكؿ منيا ىويتيا الخاصة.
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الفصل الثالث
مظاىر الصراع الديني العمماني حول ىوية الدولة
مقدمة
تنػػذر حالػػة التػػوتر القائمػػة بػػيف المتػػدينيف والعممػػانييف بتصػػدع المجتمػػع اإلس ػرائيمي ،خاصػػة لػػدى
الحػػديث عػػف بعػػض القضػػايا الحيويػػة واألكثػػر تعقيػػداً ،كقضػػايا إقامػػة الدولػػة والدسػػتور والتعمػػيـ والخدمػػة
العسكرية والنزعات الثقافية ومف ىو الييودي؟..
يػذكر أف أزمػػة اليويػػة اىٖ٘ٞدٝةةح بػػرزت منػػذ بدايػة القػػرف الثػػامف عشػػر ،عنػػدما تبنػػت الصػػييونية تفسػػي اَر دينيػاً
لمدولة يتناقض مع توجياتيا العممانية نحو إنتاج قومية ييودية ،فالمجتمع القائـ داخؿ إسرائيؿ يختمؼ نوعاَ
ما عف التجمعات الييودية األخرى القائمة خارجيا ،والتي تأثرت بحركة التنوير التي أزاحت الديف الييودي
مف موقعة كمحدد رئيسي لمسألة اإلنتماء بيف الييود ،األمر الذي أدى إلي بػروز اإلشػكاليات بػيف التيػارات
الرئيسية في الحركة الصييونية ،ثـ انتقمت المشكمة بأكمميا لممجتمع اإلسرائيمي ،حيث رافؽ الصراع الديني
العممػػاني ىػػذا المجتمػػع منػػذ لحظتػػو األولػػى ،وشػػيدت سػػاحاتو سػػخونة مبك ػرة بػػيف مختمػػؼ األط ػراؼ ،وىػػو
مرشح لئلنفجار في كؿ لحظة بعد أف تسمـ زماـ ىذه الدولة الجيؿ الثالث.
إف النقاشػػات التػػي تػػدور داخػػؿ المجتم ػع حػػوؿ تحديػػد ىويػػة الدولػػة أدى إلػػى فصػػؿ حػػاد بػػيف الجماعػػات
الييودية ،فالجماعات الدينيػة وغيرىػا تختمػؼ فػي إدارة حياتيػا عػف العممػانييف ،وكػذلؾ موقػؼ التيػاريف تجػاه
القضػػايا السياسػػية واإلجتماعيػػة والثقافيػػة والتش ػريعية ،واحتمػػاالت الص ػراع ترتفػػع بػػيف وقػػت وأخػػر بػػيف تمػػؾ
الجماعات ،بسبب النقاشات لتحديد ىوية الدولة.
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ولقػػد أنتجػػت المؤسسػػة البحثيػػة واألكاديميػػة فػػي إس ػرائيؿ خػػبلؿ السػػتو عقػػود الماضػػية ،كثي ػ ٍار مػػف الد ارسػػات
النوعيػة عػف الدولػة ،تطػػورات بفعػؿ تأثيراتيػا المجتمعيػػة الواسػعة الػي حالػة ثقافيػػة واجتماعيػة وفكريػة ،يشػػار
إلييا عمى أنيا فصؿ ميـ في التاريخ الصييوني واإلسرائيمي.
في ىػذا الفصػؿ سػنتناوؿ مظػاىر الصػراع بػيف الػديف والدولػة فػي إسػرائيؿ مػف خػبلؿ محػاوالت التوفيػؽ بػيف
الصػػييونية كأيػػديولوجيا والييوديػػة كديانػػة مػػف أجػػؿ إقامػػة الدولػػة ثػػـ سػػنتعرض لمصػراع الػػديني واإلجتمػػاعي
بيف العممانييف والمتدينيف عمى مستوى القضايا السياسية واإلجتماعية والثقافية والتشريعية.
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المبحث االول :أزمة اليوية الييودية
تػػؤدي اليويػػة ثػػبلث وظػػائؼ أساسػػية ،أوليــا :الوظيفــة المعنويــة :بكونيػػا وحػػدة داللػػة ،مثػػؿ الثقافػػة
فيي "عممية إنتاج معنى لمذات لدى الفرد وتجعمو يحافظ عمى معرفتػو عػف نفسػو ،والتػي يػؤدى انعػداميا أو
انقطاعيا إلى حدوث أزمات" ،وثانييا :الوظيفـة البراغماتيـة :أو األدائيػة لميويػة لكونيػا تسػعى إلػى تحقيػؽ
تكيؼ الفرد مع محيطو ،فاليوية ال تنبنى بصفة أحادية بؿ بمراعاة الواقع الذي يستقي منو الفرد أكبر قسط
مف المواد المكونة ألناه ،فيكوف ليذا المحيط بتناقضاتو أف ييدد وحدة األنا؛ لذا ينبغي أف يكوف بناء داللػة
اليوية في تناغـ مع المحيط عف طريؽ التفاوض معو ،وثالثيا :الوظيفة القيميـة :والتػي تتمثػؿ كػوف الفػرد
ييػػتـ بػػأف يس ػػند لنفسػػو خصػػائص وس ػػير ذات قيمػػة إيجابيػػة بن ػػاء عمػػى أنػػاه المث ػػالي ،بحيػػث يسػػعى أثن ػػاء
عممي ػ ػػات التف ػ ػػاوض م ػ ػػع الوس ػ ػػط ال ػ ػػذي يع ػ ػػيش في ػ ػػو ،لتك ػ ػػويف ىوي ػ ػػة مرغ ػ ػػوب فيي ػ ػػا وذات قيم ػ ػػة(ابتســــــام،
،2013ص.)96

يتضح أف الحركة الصييونية التي أعمنت نفسيا حركة عممانية ،قد اسػتغمت الػديف الييػودي ورمػوزه وت ارثػو،
م ػػف أج ػػؿ تحقي ػػؽ أى ػػدافيا السياس ػػية وتجمي ػػع يي ػػود الع ػػالـ ف ػػي دول ػػة ييودي ػػة ،ورغ ػػـ أف ك ػػؿ رم ػػوز الحرك ػػة
الصػػييونية الكبػػار كػػانوا عممػػانييف مثػػؿ ثيػػودور ىرتػػزؿ مؤسػػس الصػػييونية الحديثػػة وغيره(المرينــي،2011 ،

ص .)89حيػػث يػػرى ىرتػػزؿ "أف المشػػكمة الييوديػػة ليسػػت مشػػكمة إجتماعيػػة أو دينيػػة ،مػػع أنيػػا فػػي بعػػض
األحيػػاف تتخػػذ ىػػذيف الطػػابعيف ،ويػػرى أنيػػا مسػػألة قوميػػة وإليجػػاد حػػؿ ليػػا يجػػب أف ينظػػر إلييػػا كمشػػكمة
إنسانية يتوجب حميا في مجالس الشعوب المتحضرة"(الشامي ،1995 ،ص.)30

أعتبر ىرتزؿ المؤسس الحقيقي لمصييونية ولدولػة إسػرائيؿ مػف خػبلؿ الخطػوات التػي تحػدث عنيػا فػي
كتابو الدولة الييودية ،إال أف مشػروعو الصػييوني مػف بدايتػو وكتابػو حمػؿ فػي ثنايػاه أزمػة اليويػة الييوديػة،
فالمشػػروع الصػػييوني والصػػييونية فػػي نظػػر الكثيػػر مػػف الطوائػػؼ الييوديػػة ،وتحديػػدا الييوديػػة األرثوذكسػػية
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قبمػػت التصػػور الػديني ،ب ػأف جعمػػت حػػؿ المشػػكمة الييوديػػة ممكنػاً بالتػػدخؿ اإلنسػػاني ،ولػػيس بترقػػب المعج ػزة
السماوية(عودة ،2011 ،ص)205

فالصييونية إشتممت منذ بػدايتيا عمػى تناقضػات فكريػة وأيديولوجيػة بػيف تياراتيػا المختمفػة ،ويؤكػد بػوعز
عفػػروف ذلػػؾ بػػأف الجميػػور الػػذي نشػػأت وسػػطة الصػػييونية ىػػو جميػػور ييػػودي أخػػر ،والػػذي بػػدوره رفػػض
اإلنصيار ،وكذلؾ رفض وضعية الشتات التي تعبر عػف كيػاف وماىيػة طػابع الدولػة ،إال أف ىػذا اليػدؼ لػـ
يتحقؽ ،فقد ظمت إسرائيؿ ىي الخيػار الثػاني و لػيس الخيػار األوؿ ،فػاف معظػـ الميػاجريف الييػود يتوجيػوف
إلػػى الواليػػات المتحػػدة أكثػػر ممػػا يتوجيػػوف إلػػى إس ػرائيؿ ،ذلػػؾ أف الييػػود فػػي العػػالـ السػػيما جيػػؿ الشػػباب،
يميموف إلى اإلندماج بأنماط الحياة السائدة في المجتمع الغربي(عودة ،2011 ،ص.)205

ولقد فشؿ الييود في مزج ييود المنفى ولـ يتمكنػوا مػف إيجػاد شػعب واحػد ،وظمػت ىنػاؾ فروقػات كبيػرة فػي
الخمفيػػة الثقافيػػة مػػا أدى إلػػى خمػػؽ مشػػكمة مػػف ج ػراء وصػػوؿ جماعػػات ييوديػػة ذات معتقػػدات دينيػػة وثنيػػة
مختمف ػػة عمق ػػت التم ػػايز العرق ػػي ،ال ػػذي تف ػػاقـ ف ػػي ظ ػػؿ ىجػ ػرة اليي ػػود الس ػػوفييت ف ػػي التسػ ػعينيات م ػػف الق ػػرف
الماضي ،ووصوؿ أعداد كبيرة مف ييػود الفاالشػا مػف القػارة اإلفريقيػة ،كمػا أدت محػاوالت صػير الييػود فػي
بوتقػػة اليويػػة الييوديػػة إلػػى نتػػائج عكسػػية عمقػػت التناقضػػات الداخميػػة بيػػنيـ ،وباتػػت أزمػػة اليويػػة مػػف أبػػرز
المشػػكبلت الت ػػي رافق ػػت الدولػػة من ػػذ قيامي ػػا ،والتػػي ل ػػـ ت ػػؤدى إلػػى خم ػػؽ وح ػػدة عضػػوية إجتماعي ػػة متج ػػاوزة
الظواىر العرقية(غنام.)2005 ،

ويؤك ػػد الكات ػػب اإلسػ ػرائيمي ا ب ييوش ػػع أم ػػاـ المجن ػػة الييودي ػػة األمريكي ػػة ف ػػي ال ػػذكرى الس ػػنوية المئ ػػة
إلقامتيػػا وفػػي مؤتمرىػػا اإلحتفػػالي عػػاـ  ،2006بػػأف القػػرف العشػػروف كػػاف قػػرف الفشػػؿ فػػي تطػػور الشػػعب
ػاطفكـ،
تغيػروف مع
تغيػروف أوطػانكـ مثممػا ّ
الييودي وأضاؼ قائبل" :إ ف اليوية جمدي وليسػت معطفػي ،أنػتـ ّ
ً
 بوعز عفرون هو احد المثقفٌن االسرائٌلٌٌن ،ولد فً القدس عام  ، 1927درس عفرون فً الجامعة العبرٌة فً القدس وفً جامعة تل ابٌب.
وعمل سنوات طوٌلة فً الصحافة والكتابة النقدٌة والمسرحٌة .وفً السنوات  1964 - 1956كان عضوا فً هٌئة تحرٌر صحٌفة "هآرتس"
وبعدها فً هٌئة تحرٌر صحٌفة "ٌدٌعوت احرونوت" حتى سنة  .1992وهو مإسس ومدٌر مشروع ترجمة االعمال االدبٌة من لغات اجنبٌة الى
العبرٌة ،له عده مإلفات كنها الحساب القومً( .مدار.)2003 ،
 أ .بٌ .هوشع :هو كاتب وروائً اسرائٌلًٌ ،كتب الصحف االسرائٌلٌة ،ومإلف العدٌد من الرإٌات فً اسرائٌل.
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إف اليوي ػػة تتح ػػدد وف ػػؽ األرض الت ػػي يع ػػيش فيي ػػا اليي ػػودي ،فمك ػػؿ يي ػػودي ىوي ػػة تتب ػػع األرض الت ػػي يع ػػيش
عمييا"(عمى.)2011 ،

ذلؾ أف الجاليات الييودية الشرقية التي ىاجرت مف الدوؿ العربية إلي إسرائيؿ ال تسػتطيع اسػتبداؿ ىويتيػا
بيوية أخرى تفرض عمييا ،لكف ىذه الجاليات لـ تتمكف مف اإلنصيار مع الجاليات األخرى ولـ تستطع أف
تتمثؿ قيـ التجمع الييودي الذي شكمو ييود أوروبا(مركـز المغـات لمترجمـة ،2009 ،ص .)4:5بػؿ أف عػدد كبيػر
مػف األعػراؽ والطوائػػؼ انػدرج تحػػت مفيػوـ المواطنػػة فػي إسػرائيؿ مكونػا تشػػكيمة إثنيػة متعػػددة األصػوؿ فػػي
التجمػػع الييػػودي بوصػػفو تجمػػع ميػػاجريف تتحػػدد فيػػو ىويػػة الييػػود حسػػب البمػػداف التػػي ىػػاجروا منيػػا ولػػيس
حسب المعطيات الثقافية التي تتعمؽ بػاألرض والتػاريخ ،فعمػى مػدى أكثػر مػف سػتة عقػود عمػؿ قػادة الدولػة
ببل جدوى عمى جعؿ إسرائيؿ بمثابة البوتقة التي تنصير فييا شتى أنواع الثقافات التي انتمى إلييا الييػود
قبؿ ىجرتيـ إلى فمسطيف ،وتسيـ في تشكيؿ شخصية الييودي اإلسرائيمي(ابو الميل.)2010 ،

وىكذا بعد ػأف كانػت عمميػة العممنػة الييوديػة تميػز المرحمػة السػابقة مػف تػاريخ الصػييونية أصػبحت المرحمػة
الحاليػػة تتميػػز بتػػدييف الصػػييونية ،ويػػتـ ذلػػؾ بتحويػػؿ النشػػاط االسػػتيطاني مػػثبلً إلػػى فريضػػة دينيػػة بػػدالً مػػف
قوميػػة ،وتحويػػؿ الصػػييونية والدولػػة بمجمميػػا إلػػى عمميػػة خػػبلص مسػػيانية مشػػيخانية تػػتـ فػػي التػػاريخ ،وقػػد
نشأت النخب السياسية والثقافية الجديدة التى تحمؿ ىذه الثقافة السياسية الغيبية(بشارة ،1998 ،ص)57
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المطمب األول :من ىو الييودي؟
ال توجػػد مسػػألة شػػغمت المؤسسػػة السياسػػية ،منػػذ تأسػػيس دولػػة إس ػرائيؿ ،وحتػػى وقتنػػا الحاضػػر،
كمسألة تعريؼ مف ىو الييودي؟ .فقد أثارت ىذه المسألة ،كؿ قطاعػات المجتمػع اإلسػرائيمي ،ومسػت
كػػؿ المسػػتويات ،فخػػاض فييػػا السياسػػيوف ،والحاخػػاميوف ،والمفكػػروف عمػػى مختمػػؼ انتمػػاءاتيـ ،س ػواء
أكػػانوا داخػػؿ إسػرائيؿ أو خارجيػػا كمػػا شػػغمت المؤسسػػات السياسػػية والحزبيػػة فػػي اسػرائيؿ ،.بمػػا فػػي ذؾ
السػػمطات األربػػع ،فالكنيسػػت ناقشػػت سػػبعة عشػػر مػرة لتعػػديؿ قػػانوف مػػف ىػػو ييػػودي والػػذي كػػاف عمػػي
رأس مطالػػب األح ػزاب الدينيػػة ،كمػػا أف المحكمػػة العميػػا اإلس ػرائيمية نظ ػرات فػػي أكثػػر مػػف قضػػية ت ػرتبط
بيدا الموضوع(عمر ،2011 ،ص)113:114؛ كما أف موضوع تعريؼ اليوية أحد مقومات الدولة ،سغةٌ
رىل ال تمتمؾ إسرائيؿ تعريفاً دقيقػاً لميويػة الييوديػة ،و ىػذا مػا يؤكػده موشػيو كريػؼ بقولػو 60 " :سػنة
ونحف نيرب مف التعريؼ الدقيؽ لمطابع الييودي ،نحف نمتمؾ أجوبػة أكثػر لػؤلدوات الديمقراطيػة لمدولػة
ولػػدينا صػػياغات أفضػػؿ ليػػا ،ممػػا لػػدينا ليويتيػػا الييوديػػة ،إف مسػػألة ىويتنػػا الييوديػػة معقػػدة وصػػعبة ،
ومف المتعذر أف نبحػث فػي ييوديػة مشػتركة بػيف القػدس وتػؿ أبيػب ،وبػيف ييػود المنفػى وييػود إسػرائيؿ
"(كريف ،2010 ،ص.)11

فاليويػػة عمػػى غ ػرار بػػاقي الييئػػات النفسػػة ،قػػد تتعػػرض ألزمػػات وص ػراعات بفعػػؿ العوامػػؿ الذاتيػػة أو
المحيطػػة "كمػػا فػػي المجػػوء" ،السػػيما فػػي بعػػدىا اإلجتمػػاعي الثقػػافي بفعػػؿ مػػا ىػػو سػػائد حاليػػا مػػف تغيػػر
إجتم ػػاعي وع ػػدـ اس ػػتقرار ف ػػي العبلق ػػات ب ػػيف الجماع ػػات ،الت ػػي يطغ ػػى عم ػػى عبلقاتي ػػا ط ػػابع الصػ ػراع
والسيطرة وما تتسبب فيػو مػف تصػنيفات اجتماعيػة نمطيػة تخػؿ بشػعور االنتمػاء ،ويسػعى الفػرد لتجػاوز
ىػػذه الص ػراعات وحميػػا بتوظيػػؼ أسػػاليب واسػػتراتيجيات متنوعػػة حسػػب طبيعػػة األزمػػة والظػػروؼ التػػي
يعيشيا(عيد ،2010 ،ص.)252

ٍ٘ ش ٔٞمشٝف ماتة صحف ٜف ٜصحٞفح ٕاساتظ.
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وتػػرى الد ارسػػة أف اليويػػة قػػد تتعػػرض ألزمػػات وصػػرعات بفعػػؿ العوامػػؿ الذاتيػػة أو المحيطيػػة ال سػػيما فػػي
بعدىا اإلجتماعي الثقافي التي يطغى عمى عبلقات طابع الصراع والسيطرة وما تتسػبب فيػو مػف تصػنيفات
إجتماعيػػة نمطيػػة تخػػؿ بشػػعور االنتمػػاء لػػدى الفػػرد ،بحيػػث يسػػعى لتجػػاوز ىػػذه الصػػرعات وحميػػا بتوظيػػؼ
أساليب استراتيجيات متنوعة حسب طبيعة األزمة والظروؼ التي بينيا.
فالشريعة الييودية الياالخا ،تعتبر ييودياً كؿ مف ولد مف أـ ييودية أو اعتنؽ الييودية وفؽ شروط دينية
معينة ،فبعد قياـ دولة إسرائيؿ ،طرحت عدة قضايا تتعمؽ باإلعتراؼ بييودية الكثير مف األفراد
والمجموعات ،وأصبحت مسألة قانونية تتنازع فييا المحاكـ الدينية والمدنية ،ومسألة االعتناؽ أصبحت
موضوع خبلؼ بيف الطوائؼ الييودية ،ألنيـ يختمفوف حوؿ الشروط والطقوس التي ينبغي أف يقوـ بيا
المعتنقوف الجدد لكي يصبحوا ييودا ،ومنيا الختاف بالنسبة لمذكور والغطس في الماء أو طقوس التطيير،
وىناؾ مسائؿ يدور الخبلؼ حوليا ،مثؿ ييودية األطفاؿ ألزواج اعتنقوا الييودية غير األرثوذكسية ،ولـ
تعترؼ الحاخامية بييوديتيـ ،كما ثار النزاع والخبلؼ حوؿ استقداـ بعض المجموعات الييودية ،مثؿ ييود
اليند ،وييود أثيوبيا ،فقد شككت المؤسسة الدينية في ييوديتيـ بحجة غياب التممود في تراثيـ الديني
وتمت إعادة االعتناؽ لدييـ وفؽ الشروط األرثوذكسية(المسيري ،1997 ،ص.)71

منذ بداية ىجرة ييود اثيوبيا ،رأى المتدينوف األرثوذكس أف االعتراؼ بييودية ىؤالء كاف يعني االعتراؼ
بالتعددية في اليوية الييودية ،االمر الذي قد يضطرىـ إلى االعتراؼ بالمحافظيف واإلصبلحييف ،وفي
النياية بالعمم انييف ،ونتيجة لذلؾ أصرت الحاخامية عمى ضرورة تيويد مياجري إثيوبيا مف جديد حسب
األصوؿ المتبعة في الشريعة الييودية ،مستغمة القانوف الذي يمنحيا صبلحية بأف تكوف الجية الوحيدة
بوضع الييود الشخصي ،فتـ تيويد جزء منيـ ،ولكف قيادة اليجرة الكبيرة عاـ  1985رفضت بشدة
الشروط المفروضة ،فتنازلت القيادات الدينية عف قرار التيويد الجماعي ،كذلؾ رفض المياجريف أي
شروط أخري ميما تكف ،ولـ يتـ حؿ االشكالية  ،فعمى الرغـ مف تسجيؿ االثيوبييف ييوداً ،فرضت
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الحاخامية في حاالت تسجيؿ الزواج إعادة التيويد بحسب القواعد األرثوذكسية ،اثار ىذا احتجاج
اإلثيوبييف حتى تـ التوصؿ إلى اتفاؽ وسط ضمف تسجيؿ حاالت الزواج دوف التعرض لقضية ييودية
المياجريف ،وتشير اخر الدراسات أف نحو  113000كياجر مف اثيوبيا حصمو عمى الجنسية االسرائيمية ،
ولكنيـ لـ يسجموا ييوداً(حيدر ،2011 ،ص)275؛ وترى الدراسة واألمر نفسو تـ بشأف العديد مف المياجريف
مف بمداف االتحاد السوفياتي الذيف لـ تعتبرىـ المؤسسة الدينية ييوداً.
لقد حاولت الحركة الصييونية تفسير اليوية الييودية انطبلقاً مػف فكػرة؛ أف اليويػة لػيس أمػ اًر موجػوداً وثابتػاً
باعتبار أف "اليوية شػيء يػتـ تشػكيمو عبػر صػيرورات غيػر واعيػة ،تمتػد لفتػرة زمنيػة ،وىػي ليسػت مبلزمػة
لمػ ػػوعي منػ ػػذ الوالدة...فينػ ػػاؾ دائم ػ ػاً شػ ػػيء تخيمػ ػػي يتعمػ ػػؽ بوحػ ػػدتيا وىػ ػػي دائم ػ ػاً تبقػ ػػى غيػ ػػر مكتممػ ػػة وقيػ ػػد
التشكيؿ...وبالنظر الي اليوية كصيرورة دائمة تبرز اليوية ليس مف وجودىا المكتمػؿ والموجػود سػمفاً فينػا،
وانما مف الشعور بالكمية"(ىول ،2008 ،ص.)149:150

فبناء اليوية يتـ في اطار االستجابة النشػغاالت ثبلثػة ىػي إضػفاء معنػى وداللػة لمػذات تكػوف حاممػة لقيمػة
وتقدير إيجابييف وتضمف التكيؼ مع الواقع وربط العبلقات مع الغيػر ،غيػر أف تحقيػؽ ىػذه االنشػغاالت قػد
تعرقمػو بعػض العوامػؿ التػي تعتػرض حيػػاة وبيئػة الفػرد ممػا يجعمػو يوظػػؼ أليػات مػف شػأنيا أف تعيػد تحقيػػؽ
التوازف والتكيؼ ،كما يستحيؿ تصور اليوية(عيد ،2010 ،ص.)260

وبعػػد أف قامػػت دولػػة إسػرائيؿ التػػي اعتبػػرت ضػػمنا دولػػة ييوديػػة ،بػػدأ الصػراع حػػوؿ كيػػؼ يعػػرؼ الييػػودي،
خاصة بيف التعريؼ الديني والتعريؼ القومي ،ففيما رأى التعريؼ األرثوذكسي في الييودية انتماء دينياً في
األساس ،فإف التعريؼ القومي حاوؿ الذىاب بالتعريؼ نحو اإلنتمػاء اإلثنػي والثقػافي ،مػع االعتػراؼ بالبعػد
الديني .وقد شيدت العقود المتعاقبة بعد إقامة إسرائيؿ توت اًر بيف تيارات أيديولوجية مختمفة تحاوؿ كػؿ منيػا
أخذ التعريؼ نحو ما تريد ،ففي عاـ  ،1948تـ إقرار "أف كؿ ييودي ىاجر في أي وقت كػاف إلػى أرض
إسرائيؿ ،سػيتـ التعامػؿ معػو بوصػفو ميػاج اًر شػرعياً منػذ لحظػة قدومػو"(غـانم)2012 ،؛ كمػا أف قػانوف العػودة
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الصادر عاـ  ،1950وقػانوف الجنسػية الصػادر عػاـ  ،1952وتعديمػو الصػادر عػاـ  ،1970لػـ يخػؿ مػف
ثغرات أيضاً حيث طالب بأف يوضع في بند القومية إسرائيمي بداعي أف التعريػؼ يسػتند إلػى أسػاس دينػي،
فيمػػا اعتػػرض الييػػود األرثػػوذكس عمػػى عبػػارة المتيػػوديف ألف المتيػػود عمػػى يػػد حاخػػاـ إصػػبلحي أو محػػافظ
مشكوؾ عندىـ في ييوديتو ( ..بشارة ،)2014 ،فالقانوف لـ يحدد تعريفػاً دقيقػاً لمييػودي ،حيػث كػاف اىتمامػو
الرئيسي منصباً عمى حؿ مشكمة العرب الػذيف ترغػب الدولػة فػي مػنحيـ الجنسػية ،وىكػذا يبػدو أف ال إجابػة
نيائية وحاسمة في إسرائيؿ لسؤاؿ مف ىو الييودي؟(السويسي.)2010 ،

فيذه النقطة ىي التي انطمؽ منيا الصراع بيف المتدينيف والعممانييف حوؿ قضايا الديف والدولة ،ورغـ
المحاوالت الحثيثة لحؿ مسألة مف ىو الييودي داخؿ إسرائيؿ ،إال أف ىذه المسألة لـ تُحؿ بعد ،ولقد أثار
النقاش حوؿ أزمة اليوية الييودية مسألة العبلقة بيف القومية الييودية والديف ،واذا ما كاف بإمكاف شخص
ما أف ينتمي الي المجتمع الييودي ،دوف أف ينتمي إلي الديف الييودي ،ففي حيف يعتبر المعسكر الديني
الصييوني أف القومية الييودية والديف أمراف ال ينفصبلف ،فيفرؽ العممانيوف بيف ىذيف المفيوميف ،واف
كانوا ال يوافقوف المتدينيف عمي تعرفيـ لمف ىو الييودي ،فكبلىما ال يتفؽ عمي تعريؼ واحد لمف ىو
الييودي ،فالتعريفات العممانية لمف ىو الييودي ،ىي تعريفات مطاطية ،مما عزز أزمة اليوية
الييودية(الزرو ،1990 ،ص.)505

فالييودية األرثوذكسية جعمت مسألة تحديد مف ىو الييودي مسألة دينية في األساس ،وتبنت في الوقت
نفسو الحؿ اإلليي لممسألة الييودية ،والذي قوامو أف الخبلص الييودي سيتـ عمى يد المسيح المنتظر
الذي سيرسمو الرب إلنقاذ الييود واقامة مممكة ليـ ،في الوقت ذاتو ابتدع كؿ تيار ديني تعريفا خاصاً بو
لمييودي ،متأث ار في ذلؾ الوقت باإلطار الحضاري والثقافي الذي يعيش في ظمو ،وراح يصؼ نفسو
بالييودي دوف البحث عف أي خاصية جوىرية تربط كؿ أعضاء التيارات معاً ،ودوف الشعور بالحاجة إلي
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تعريؼ دقيؽ وشامؿ لمييودي ،فتعريؼ اإلصبلحييف لمييودي يتمثؿ في أنو ىو مف ولد ألب وأـ ييودية،
وىذا ما ال يتفؽ مع التعريؼ األرثوذكسي وكذلؾ المحافظ(المسيري ،1997 ،ص.)67:70

عرفوا الييودي بأنو ،مف ولد ألـ ييودية أو تحوؿ الي الييودية أي تيود ،ويشمؿ ىذا
فاألرثوذكس ُ
التعريؼ بعديف األوؿ عرقي ،حيث كؿ مف ولد ألـ ييودية يعتبر ييودياً حتى ولو لـ يمارس التعاليـ
الدينية ،والثاني ديني حيث يعتبر كؿ مف التزـ باألوامر والنواىي الدينية الييودية ييودياً بالمعنى
الديني(الوجيو ،1997 ،ص.)15:16

واعتبرت الموسوعة الييودية "إف اليوية الييودية تعني جماعة يؤلؼ التاريخ والقدر بينيا ،وما زاؿ أفرادىا
يشعروف بانتمائيـ إلى ىذه الجماعة ،وىي تعني أيضاً أفراداً غير ىؤالء ،يشعر اآلخروف إزاءىـ شعو اًر
قوياً بأنيـ ينتموف إلى الييودية" وقد أورد المسيري العديد مف التعريفات ،لميوية الييودية حسب ما عرفتيا
التيارات الرئيسية في إسرائيؿ والمنظمات العالمية الييودية ،وجميع تمؾ التعريفات ال تقدـ تعريفاً محدداً
لمييودي ،بؿ أفضت لمعديد مف األزمات والقضايا داخؿ المجتمع اإلسرائيمي(المسيري ،2005 ،ص.)310

وازاء ىذا الوضع يقوؿ سموحة" : إف أغمب الييود في إسرائيؿ يفيموف اليوية الييودية بأنيا االنتماء
لمشعب الييودي ،بمعنى ىوية ييودية ،وليست ديانة ،فالييودية مرتبطة باإلرث التاريخي بالمغة والعادات
والتقاليد ،أكثر منيا لمطقوس والواجبات الدينية ،وتقريباً كؿ الييود اإلسرائيميوف يعتقدوف أف اإلنساف
يستطيع أف يكوف ييودياً كامبلً دوف أف يكوف متديناً "(سموحة ،2008 ،ص)73؛ ومثؿ العديد مف المفكريف
والتيارات الرئيسية في إسرائيؿ لـ يضع سموحا تعريفاً لمييودي ،وتداخؿ تعريفو لمييودي مع القومية
اإلسرائيمية أو القومية الييودية ،وال زاؿ تعريؼ مف ىو الييودي متشابكة ومرتبطة بالمنافع السياسية
والديموغرافية إلسرائيؿ ،ويؤكد الباحث ميند مصطفي ،بأف الشعب الييودي تـ إنتاجو في القرف التاسع
عشر ،ولـ يكف موجودا قبؿ ذلؾ كمجموعة قومية أثنيو ليا وعي قومي ،بؿ تـ إنتاجيا مف النخب
 سامً سموحة عمٌد كلٌة العلوم االجتماعٌة فً جامعة حٌفا  ،ورئٌس لجنة التخطٌط والتموٌل فً مجلس التعلٌم العالً فً اسرائٌل
 مهند مصطفً :باحث ودٌر دائرة المشهد االسرائٌلً فً المركز الفلسطٌنً للدراسات االسرائٌلٌة مدار.
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الصييونية في القرف التاسع عشر(مصطفي)2013 ،؛ والقوؿ بأف إسرائيؿ دولة ييودية بالمعنى الديني،
ينافي الحقائؽ واألحداث التي شيدتيا إسرائيؿ منذ قياميا ،فقد كانت النظرة الى تطورات في األيديولوجيا
تجاه الثقافة اإلسرائيمية مثيرة لئلستغراب ،إتجاه ثقافة عممانية وصفت "بالطفمة المحبوبة المدلمة ،التي
تفتخر بيا أماـ الدوؿ بأنيا ديمقراطية وعممانية وليبرالية ،ولكف بنفس الوقت تعتبرىا طفمة غير شرعية
يجب رعايتيا دوف التحديؽ في وجييا ومبلمحيا ألنيا ترفض التقاليد الييودية ،فاستعارت مكونات اليوية
مف الشرؽ والغرب وقامت في نفس الوقت بمحوىا ،فشكمت توليفة جديدة غير معيودة ،فالثقافة الييودية
العممانية التي تكونت في إسرائيؿ ال يمكف وصفيا بالثقافة الييودية ،ولكنيا بيف الوقت واآلخر تحتاج
لمطبلء الديني بيدؼ تجميؿ وتزييف الشعب الييودي(ساند ،2011 ،ص.)361:363

المطمب الثاني :القضايا واالزمات التي اثيرت بسبب مسالة من ىو الييودي
ظير بعد قياـ دولة إسرائيؿ العديد مف القضايا واألزمات التي أثيرت بسبب تعريؼ الييودي،
ولعؿ عرض وابراز ىذه األزمات ،يكشؼ عف كيفية تعامؿ اسرائيؿ وساستيا ،مع مطالب التيار
الديني ،والضغوط والمساومات التي يمارسيا لقاء مشاركة بتمؾ األحزاب ،كما أثارت ىذه المسألة
العديد مف المناقشات والمداوالت داخؿ كافة المؤسسات السياسية والدينية .فيما يمي سنعرض ألبرز
تمؾ القضايا واألزمات.
أوأل :قضٌة تهوٌد المهاجرٌن الروس
ىاجرت إلى إسرائيؿ في نياية الثمانينات وبداية التسعينات مف القرف الماضي ما يقرب مف مميوف مياجر
مف دوؿ اإلتحاد السوفياتي السابؽ ،وقد تبيف حسب إحصائية المؤسسة الدينية أف ما يقرب مف ثمث ىؤالء
ىـ ليسوا ييوداً طبقا لمشريعة الييودية ،فقد أجري استطبلع بيف ىؤالء في عاـ  2003وتبيف أف%57
منيـ قالوا أف السبب في عدـ تحوليـ ىو أنيـ ال يروف حاجة لذلؾ ،ويقوؿ الباحث إيش شالوـ :أف
81

المياجريف عندما يصموف إلى إسرائيؿ يروف مجتمعاً غير متديف ولذلؾ ال يروف ضرورة لمتيود ،وأصبحت
قضية تيود ىؤالء مف القضايا التي تثير الجدؿ بيف العممانييف والمتدينيف ،فالمتدينوف يروف ضرورة تحويؿ
ىؤالء إلى المذىب األرثوذكسي وال يقبموف غير ذلؾ .ويرى العممانيوف أف ال ضرورة لتيويد ىؤالء مف أجؿ
الدخوؿ إلى المجتمع اإلسرائيمي واندماجيـ فيو ،فيعانوف ىؤالء مف مشاكؿ حياتية كثيرة ،منيا قضية
الزواج والطبلؽ وغير ذلؾ مف قضايا األحواؿ الشخصية ،فيـ ال يمكنيـ أف يعقدوا زواجاً عف طريؽ
رئاسة الحاخامية التي ىي وحدىا المخولة بذلؾ فيمجأ ىؤالء الى الزواج المدني وىذا غير موجود في
إسرائيؿ فيضطروف لذىاب إلى خارج إسرائيؿ(حسن.)2012 ،

ثانياً :قضية تبرع بالدم لييود أثيوبيا
ترفض "نجمة داود الحمراء" ،قبوؿ تبرع بالدـ مف النائبة مف أصؿ إثيوبي "بنينا تامانو شاتا" مبرريف ذلؾ
بقوليـ" :وفؽ تعميمات و ازرة الصحة مف غير الممكف قبوؿ دـ لشخص مف أصؿ ييودي إثيوبي" ..حدث
ذلؾ أثناء حممة لمتبرع بالدـ نظمت داخؿ الكنيست؛ وعبرت النائبة عف غضبيا إزاء ىذه 'اإلساءة لجماعة
بأسرىا بسبب لوف البشرة' ،وقالت 'عمري  32عاما وصمت في سف الثالثة إلى إسرائيؿ ولدي طفبلف ،ليس
ىناؾ أي سبب لمعاممتي بيذه الطريقة'(جريدة القدس)2013 ،؛ فقد شاركت منذ التسعينات في مظاىرة
دامية تحت شعار "دمكـ مثؿ دمنا" ،قاـ بيا ييود إثيوبيا ،ضد وو ازرة الصحة بشكؿ خاص احتجاجا عمى
عممية تخمص بنؾ الدـ مف كميات كبيرة مف الدماء تبرع بيا أبناء الجالية االثيوبية ،وىي العممية السرية
التي كشؼ اإلعبلـ عنيا ،وقالت "منذ ذلؾ العيد وتمؾ المظاىرة التي شاركت فييا ،لـ يتغير شيء" ،وكاف
رد و ازرة الصحة" :أنو بعد مشاورات قاؿ مسؤولو الييئة اإلسرائيمية المعنية إنيـ عمى استعداد لتمقي دـ
النائبة في الكنيست لكف سيتـ تجميده ولف يستخدـ" ،وتمنع معايير و ازرة الصحة مف يولدوف في معظـ
البمداف األفريقية منذ عاـ  1977مف التبرع بالدـ بدعوى الخوؼ مف احتماؿ حمميـ أمراضا مثؿ نقص
المناعة المكتسب اإليدز(الجزيرة نت.)2013 ،
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ثالثأ :قضية بنيامين شاليت
بنياميف شاليت ىو ضابط بحرية ييودي قاـ بالزواج مف امرأه اسكتمندية ، ،توجو الضابط شاليت إلى
دائرة األحواؿ الشخصية مف أجؿ تسجيؿ أوالده باعتبارىـ إسرائيمي الجنسية وييودييف القومية  ،عمى أف
يكتب أماـ بند الديف عبارة ال يوجد(ماضي ،1990 ،ص .)443مما جعؿ شاليت يقدـ التماسا إلى المحكمة
العميا ،ودامت قضيتو أماـ المحكمة سنتيف قبؿ إصدار حكميا ،حيث حددت المحكمة العميا أنو بوسع
األب الييودي تسجيؿ أوالده عمى أنيـ ييود ،حتى واف كانت أميـ غير ييودية ،وفي أعقاب قضية شاليت
صادقت الكنيست عمى تعديؿ قانوف العودة ،والذي بموجبو يعرؼ الييودي ىو مف ُولِ َد ألـ ييودية ،أو
تيود وال ينتمي إلى ديف آخر(موقع الكنيست االسرائيمي.)2014 ،

رابعاً :قضية ييود اليند
قضية ييود اليند المعروفوف باسـ بني إسرائيؿ ،انفجرت فييا قضية اليوية مف منظور ديني
فالحاخاميتاف ،السفاردية واألشكنازية ،لـ تعترفا بيـ كييود ،ألنيـ يمارسوف الزواج المختمط وال يعرفوف
التممود ،وقد استمرت مشكمتيـ قائمة إلى أف اضطرت المؤسسة الدينية إلى الرضوخ لضغط المؤسسة
السياسية ،ولـ تعترؼ الحاخاميتاف أيضا بييود الفبلشاه ،ولـ تشجع ىجرتيـ النيـ ال يعرفوف التممود ولكف
حينما طمب إلييـ التيود ،رفضت أعداد كبيرة منيـ ذلؾ ،فاقترحت الحاخاميتاف صيغة مخففة لمتيويد
تتضمف عممية تختيف رمزية حيف قبؿ بعضيـ ذلؾ سارع ممثؿ الحاخامية السفاردية بتختينيـ قبؿ أف يقوـ
ممثؿ الحاخامية األشكنازية بيذه العممية ،ولكف حينما حضر األخير قاـ ىو اآلخر بالعممية نفسيا ،أي
أني ـ تـ تيويدىـ وتختينيـ مرتيف خبلؿ عدة أياـ ،وتثار قضية الييود القرائيف والييود السامرييف مف آونة
إلى أخرى ،خصوصا حينما يتـ زواج مختمط بيف أحد أعضاء إحدى ىاتيف الجماعتيف وفرد ينتمي إلى
الييودية الحاخامية ،ولـ تضطر الدولة الصييونية وال المؤسسة الدينية إلى الدخوؿ في صراع عميؽ مع
أي مف ىذه الجماعات بسبب صغر أحجاميا وقمة نفوذىا داخؿ وخارج إسرائيؿ ،ولـ تأخذ المؤسسة
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السياسية موقفا حاسما في ىذه القضية ،بؿ تركت األمر لممؤسسة الدينية تتصرؼ بطريقتيا(المسيري،
 ،2005ص.)440

مما ال ريب فيو أف تمرير مشروع تعديؿ قانوف العودة عاـ  ،1988ليستجيب لمطالب الييودية
األرثوذكسية سيثير العديد مف المشاكؿ والتوترات عمى اكثر مف صعيد وىي.
 -1تصعيد حالة التوتر داخؿ إسرائيؿ بيف العممانييف والمتدينيف مف جية ،وبيف المتدينيف مف جية
أخرى ،فالتيار الديني األرثوذكسي يرى أف التعديؿ سيحافظ عمى نقاء الديني والعرقي في إسرائيؿ،
أما العممانييف فيروف أف تمرير القانوف يعنى ضرب األسس التي يدعى قادة الحركة الصييونية
والساسة أف الدولة قد قامت عمييا ،كالديمقراطية ومبدا سيادة القانوف ،ومركزية إسرائيؿ في حياة
ييود العالـ ،كذلؾ تمرير القانوف سيخمؽ أزمة.
 -2تصعيد الخبلفات بيف التيارات الدينية الييودية في كافة أنحاء العالـ ،فتعديؿ القانوف يعنى سيطرة
الييودية األرثوذكسية عمى الجماعات الييودية في كؿ أنحاء العالـ ،وعدـ اإلعتراؼ بعمميات
التيويد االصبلحية والمحافظة ،وعدـ االعتراؼ بأبناء ىذا الزواج ،كذلؾ تعديؿ القانوف يعني
سحب الشرعية مف  %80مف ييود العالـ و %90مف ييود الواليات المتحدة االمريكية ،كذلؾ
تعديؿ القانوف يؤدي إلي صراعات داخؿ التيار الديني الواحد(عبد العالي ،2007 ،ص.)31:38

 -3إضعاؼ عبلقة اسرائيؿ بييود العالـ ،فييود العالـ ال يروف في ىذا التعديؿ شأناً داخمياً ،ويعتبروف
أنو مسألة دينية وليست سياسية ،وأف الكنيست ليس المكاف الوحيد لبحثو ،وييدد االصبلحيوف
والمحافظوف بقطع المساعدات المالية التي تتدفؽ سنوياً عمى اسرائيؿ والتي تبمغ رسمياً مف 3-2
مميار دوالر.
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 -4تشويش عبلقات اسرائيؿ مع امريكا وأوروبا ،فدوؿ الغرب المسيحي ساعدت عمى زوع اسرائيؿ مف
أجؿ خدمة مصالح الدوؿ الغربية ،فبل ترغب تمؾ الدوؿ رؤية إسرائيؿ تؤجج عواطؼ التعصب
الديني في المنطقة ،وتثير النزاع الخامد بيف الييودية والمسيحية(ماضي ،1999 ،ص.)459

و ترى الدراسة بأنو ال زالت قضية تعريؼ مف ىو الييودي متداخمة ومرتبطة بالمصالح السياسية
والديمغرافية إلسرائيؿ ،وكذلؾ محط خبلفات وتناقضات واسعة بيف التيارات الييودية في اسرائيؿ،
فمـ يتـ حتى األف االتفاؽ عمي تعريؼ محدد مف ىو الييودي؟.
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المبحث الثاني :مظاىر الصراع عمى القضايا السياسية واالجتماعية
تتجس ػ ػػد الخبلف ػ ػػات ب ػ ػػيف العمم ػ ػػانييف والمت ػ ػػدينيف بش ػ ػػكؿ ق ػ ػػوي عن ػ ػػد التط ػ ػػرؽ لمقض ػ ػػايا السياس ػ ػػية و
اإلجتماعية ،التي تمس حياة الفرد بشكؿ مباشر ،والعبلقات اإلنسانية ،والعادات المكتسػبة ،وعػف ىػذا يقػوؿ
الكاتػػب والروائػػي عػػاموس عػػوز "فػػي الوقػػت الحػػالي يوجػػد بػػيف المتػػدينيف مػػف ىػػـ غيػػر قػػادريف عمػػي ابػتبلع
الكنيست والمحكمة العميا ،وىـ في نفس الوقت غير قادريف عمي قذفيما خارج حموقيـ ..ويوجد أيضاً أكثر
مف مميوف إسػرائيمي يعتبػروف أف الديانػة الييوديػة كميػا بمثابػة فرعػاً مػف فػروع اليمػيف المتطػرؼ ..أو بمثابػة
مكػػبس قػػوي ينػػدفع صػػوبيـ ،وييػػدد حيػػاتيـ الشخصػػية ،وىػػذا الشػػعور يجعػػؿ الكثيػػروف فػػي إس ػرائيؿ يقولػػوف
بي ػ ػػنيـ وب ػ ػػيف أنفس ػ ػػيـ فميأخ ػ ػػذ اتب ػ ػػاع المعس ػ ػػكر ال ػ ػػديني المتش ػ ػػدد الديان ػ ػػة الييودي ػ ػػة معي ػ ػػـ وليرحمػ ػ ػوا خ ػ ػػارج
اسرائيؿ"(عوز ،2006 ،ص .)27-25وىذا يعني أف التشدد في المواقؼ لدي المعسكر العممػاني بمػغ درجػات
مف الحدة تنعكس عمي رفض تاـ لكؿ ما ينتمي لمديانة الييودية ،وىػذا ينػذر بمواجيػات شػاممة مػع معسػكر
المتدينيف ،وعمي ىذا يمكف أف تحتدـ الخبلفات مستقببلً حوؿ التعميـ ومؤسساتو ،واقامػة الدولػة ،والدسػتور،
والسبت والخدمة العسكرية ،واألطعمة ،والزواج ،واالختبلط ،ويبلحظ مف كؿ ما سبؽ أنػو يشػير إلػي تػوتر
حقيقػػي وحالػػة اسػػتنفار ،ويمكػػف القػػوؿ أف التػػوتر والصػراع عمػػي القضػػايا السياسػػية واالجتماعيػػة يػػدور حػػوؿ
مكانػػة الػػديف الييػػودي وسػػمطتو ،داخػػؿ المجتمػػع ومػػا إذا كػػاف يعػػد مصػػد اًر أساسػػياً لممعػػامبلت اليوميػػة ،وىػػؿ
يستطيع النص الييودي المقدس تحقيؽ المصمحة الفرديػة والعامػة فػي إسػرائيؿ فػي الوقػت الحػالي ،فػي ظػؿ
جمػػود التفسػػير؟ أـ أف العكػػس ىػػو الصػػحيح ،وأف الػػديف الييػػودي ومفس ػريو أصػػبحوا عائق ػاً أمػػاـ مجتمعػػات
تتغير وعالـ يتطور.

86

المطمب األول :مظاىر الصراع عمى القضايا السياسية
يشكؿ التداخؿ ما بيف السياسة والديف تناقضا في الحالة اإلسرائيمية الصييونية ،وأدى
االنقساـ أالثني داخؿ المجتمع االسرائيمي لنشوء تيارات دينية وجدت تعبيراتيا السياسية في
أحزاب دينية اشكنازية مثؿ "ديغؿ ىتوراة" وأخرى سفاردية مثؿ حزب "شاس" وبالتالي احتدـ
الصراع بيف التيار الديني والعمماني ،حيث يتمركز الصراع بيف العممانييف والمتدينيف في
ثبلثة قضايا أساسية ،تتمثؿ في إقامة الدولة ،والدستور ،والخدمة العسكرية.

أوالً :اقامة الدولة
لقد حاولت القيادة الصييونية التاريخية العممانية استخداـ مفيومي الدولة والسيادة في عممية إعػادة
خمػػؽ اليويػػة الييوديػػة كيويػػة قوميػػة تنضػػـ إلػػى االمػػـ االوروبيػػة الحديثػػة ،بيػػذا المعنػػى عرفػػت الصػػييونية
التاريخية ذاتيا كعممية نفي ييودية الشتات كجماعة دينية مقدسة تعيش عمػى ىػامش القوميػات الناشػئة فػي
أوروبا ،ولكف الصييونية العممانيػة التػي انطمقػت مػف الحاجػة إلػى تأسػيس قوميػة ييوديػة حديثػة ،ولػيس مػف
وجػػود مثػػؿ ىػػذه القوميػػات كمػػا يعتقػػد بعضػػيـ خطػاً ،لػػـ تسػػتطيع فػػي ذروة عممانيتيػػا الػػتخمص مػػف التطػػابؽ
التاـ بيف اإلنتمػاء الػديني والقػومي لؤلمػة التػي يػ ارد تأسيسػيا بإقامػة الدولػة ،وقػد تجمػى ذلػؾ منػذ البدايػة بػأف
كاف نفػي الشػتات صػييونياً عػودة إلػى رمػوز مػا قبػؿ الشػتات فػي مممكػة ييػودا وأرض إسػرائيؿ التوراتيػة فػي
عممية عممنة ألساطيرىا ورموزىا(بشارة ،1998 ،ص.)55

بظيور الحركة الصييونية في أواخر القرف التاسع عشر ،في اوساط قطاعات كبيرة مف الييػود العممػانييف،
مف أجؿ إقامة دولة إسرائيؿ فقد عارضيا القطاع األكبر مف المتدينيف ،وحاربيا البعض باعتبارىا اغتصاباً
لمخبلص الرباني الذي ينتظره الييود عمى يد المسيح(الفطافطة.)2013 ،
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فقد عارض المتدينوف ،إقامة الدولػة بوضػوح؛ مػف خػبلؿ طػرح أفكػار بديمػة مثػؿ إطالػة االنتػداب ،أو إقامػة
إتحاد ييودي عربي ،أو تقسيـ فمسطيف إلي كانتونات مع منح الطائفة المتدينػة حقػوؽ الحكػـ الػذاتي ،فكػاف
ىػػذا أفضػػؿ ليػػـ مػػف إقامػػة دولػػة ييوديػػة تنتيػػؾ الش ػريعة الييوديػػة ،مػػع أف المتػػدينيف الييػػود عمػػي إخػػتبلؼ
توجيػػاتيـ كػػانوا يؤمنػػوف بػػأف اهلل قػػد وعػػد الييػػود بتجمػػيعيـ فػػي أرض إس ػرائيؿ ،إال أف تأسػػيس الدولػػة عػػاـ
 1948ش ػػكؿ مأزق ػػا لؤلوس ػػاط الديني ػػة وادى ال ػػي اختبلفي ػػا ح ػػوؿ الكيفي ػػة الت ػػي تتخ ػػذىا ،ف ػػدعاة الص ػػييونية
الدينيػػة ،اختػػاروا طريػػؽ التكيػػؼ مػػع الواقػػع ،أمػػا القػػوى الدينيػػة البلصػػييونية فقػػد إختػػارت طريػػؽ المعارضػػة
والتػػديف ،وجػػاء موقفيػػا "ال يحػػؽ أليػػة دولػػة ييوديػػة ،ذات طػػابع عممػػاني ،أف توجػػد عمػػي أرض الواقػػع ،وأيػػة
دولػػة م ػػف ى ػػذا الن ػػوع ى ػػي تم ػػرد وانحػ ػراؼ ،ال يمث ػػؿ حمقػػة ف ػػي تسمس ػػؿ ت ػػاريخي ،ب ػػؿ انس ػػبلخاً ع ػػف التقالي ػػد
الييودية"(الزرو ،1990 ،ص.)428

إذ يعتق ػػد اليي ػػود المت ػػدينوف األرث ػػوذكس أف فمس ػػطيف األرض المقدس ػػة "ق ػػد أعطاى ػػا اهلل لمش ػػعب اإلسػ ػرائيمي
بشرط تطبيؽ الشعائر التوراتية ،وعنػدما أخمػوا بػذلؾ سػحبت مػنيـ ىػذه األحقيػة وخرجػوا لمشػتات ،ومنػذ ذلػؾ
الوقت منع عمييـ بمنع تػوراتي إقامػة مممكػة ليػـ فػي األرض المقدسػة أو أي مكػاف آخػر" ،وأف عمػى الييػود
أف يكونوا مواليف لمممالؾ التي يعيشوف تحت سمطتيا ،وىو الوضع الػذي كػاف قائمػا منػذ ألفػي سػنة إلػى أف
قامت الحركة الصييونية بانتياكو مف خبلؿ إقامة دولة ييودية في فمسطيف(مزاحم.)2005 ،

فقػػد سػػجؿ عمػػى المتػػدينيف أنيػػـ لػػـ يشػػاركوا بفاعميػػة فػػي إقامػػة دولػػة اس ػرائيؿ ،ولػػـ يكون ػوا مػػف المتحمسػػيف
لقياميا ،ومنعوا إقامة مؤتمرات لمحركة الصييونية في بريطانيػا وخاصػة األوؿ ،أجبػرت الحركػة إلقامتػو فػي
سويسرا ،كذلؾ يؤخذ عمييـ أف مشاركتيـ في بناء الدولة ،والػدفاع عنيػا كانػت متواضػعة ،ويػتيـ العممػانيوف
ررة نفوسيـ ال يعترفوف بشرعية الدولة(دويك ،2004 ،ص.)361
المتدينيف بأنيـ ما زالوا في ق ا

وما ازلػػت ىنػػاؾ بعػػض الحركػػات الدينيػػة الصػػغيرة مثػػؿ نػػاطوري كارتػػا كجماعػػة دينيػػة ،ت ػرفض اإلعت ػراؼ
بشرعية دولة إسرائيؿ ألنيا دولة مخالفة لتعاليـ التوراة والديف الييودي.
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ثانياً :الدستور
قبيػؿ قيػػاـ دولػػة إسػرائيؿ ،عػػيف المجمػػس المؤقػػت الػػذي تحػػوؿ إلػػي الكنسػػيت فيمػػا بعػػد لجنػػة لوضػػع
دستور مف بيف أعضائو ،إضافة الي بعض خبراء القػانوف ،وكانػت ميمػة ىػذه المجنػة اقتػراح دسػتور لمدولػة
القادمػػة ،ولكػػف ىػػذه المجنػػة لػػـ تخػػرج بأيػػة نتيجػػة بسػػبب الخبلفػػات التػػي خيمػػت عمػػي اعماليػػا ،وبعػػد إقامػػة
الدولػػة تػػـ تشػػكيؿ الحكومػػة المؤقتػػة ،أو مػػا يعػػرؼ باسػػـ مجمػػس الدولػػة التأسيسػػي فػػي ينػػاير 1949ـ ،وكػػاف
مف ضمف أعمالو وضع دستور لمدولة(رزق ،1970 ،ص.)170:171

تابعػػت لجنػػة الدسػػتور عمميػػا ،بيػػدؼ وضػػع دسػػتور مكتػػوب لمػػببلد كمػػا نصػػت وثيقػػة االسػػتقبلؿ دوف أي
نتيجة ،فقد عارض حزبا أجودات إسرائيؿ ،وىمزراحي الدينياف مسودة مشروع الدستور ،عمػي الػرغـ مػف أف
المػػادة الثامنػػة مػػف مسػػودة الدسػػتور كانػػت تقضػػي بوجػػوب اىتػػداء التش ػريع فػػي اس ػرائيؿ بالمبػػادئ االساسػػية
لمشريعة الييودية(دويك ،2004 ،ص.)361:362

وأصػػروا عمػػي عػػدـ الحاجػػة الػػي وضػػع دسػػتور مكتػػوب ،ألف التػػوراة ىػػي دسػػتور الدولػػة الييوديػػة ،وال يمكػػف
إحبلؿ دستور دنيوي عمماني مكاف التوراة ،وكاف المتدينوف يخشوف مف أف يؤدي وضع دسػتور لمدولػة الػي
خمؽ تناقض بينو وبيف التػوراة ،ويبػدو أف حاجػة حػزب المابػاي الحػاكـ آنػذاؾ إلػي تأييػد المتػدينيف مػف أجػؿ
اسػػتمرار بقػػاء الحكومػػة ،وعػػدـ قناعػػة بػػف غوريػػوف شخصػػياً بفائػػدة الجػػدؿ حػػوؿ موضػػوع الدسػػتور ،وفصػػؿ
الديف عف الدولة كانا مف االسباب التي حالت دوف وضع دستور مكتوب(مجمة الدفاع الوطني.)2002 ،

ولقد أري بف غوريوف أف النقاش حػوؿ ىػذا الموضػوع غيػر ذو جػدوى وكتػب يقػوؿ "لػيس مػف الضػروري أف
نحسـ ،في زمننػا ،مسػائؿ تتعمػؽ بػاآلراء والمعتقػدات ،ألننػا سػنبقي مختمفػيف فػي شػانيا زمنػا طػويبلً ،أف مػف
ش ػأف الجػػدؿ الػػذي ال ى ػوادة فيػػو بش ػأف مكانػػة الػػديف فػػي الدولػػة ،أو محػػاوالت اإلك ػراه فػػي شػػؤوف الػػديف ،أف
يكوف مادة متفجػرة عمػي صػعيد الػوطف ،وأف يعيػؽ فػي أحسػف األحػواؿ ،مسػار االلتحػاـ الػداخمي ،الػذي ىػو
ضرورة حيوية ،وشرط مسبؽ لبقاء الدولة"(الشامي ،1994 ،ص.)45
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وبالرغـ مف ذلؾ يظير بيف الحيف واألخر أعضاء كنيست وأحزاب وحركات ،وجماعات تطالب بوضع
دستور لمدولة ،إال أف ىذه الجيود لـ تثمر شيئاً ،وما برحت إسرائيؿ إلي اليوـ بدوف دستور.
ولػػـ تكػػف معارضػػة المتػػدينيف ىػػي السػػبب الوحيػػد ،بػػؿ أف ىنػػاؾ أسػػباباً أخ ػرى ،قػػد تكػػوف أعمػػؽ ،فوضػػع
دستور لدولػة اسػرائيؿ ،يتطمػب تحديػداً مسػبقاً لقضػايا شػائكة يصػعب اإلجابػة عمييػا مثػؿ مػف ىػو الييػودي،
ومػػا ىػػي حػػدود الدولػػة ،وعبلقػػة الػػديف بالدولػػة ،والموقػػؼ مػػف مبػػدأ فصػػؿ الػػديف عػػف الدولػػة ومسػػاواة الرجػػؿ
بالمرأة وأسس العبلقات مع ييود العالـ ،وغيرىا مف القضايا التي مػا ازلػت مثػار خػبلؼ واسػع فػي المجتمػع
اإلسرائيمي"(عيسى.)2013 ،

ثالثاً :الخدمة العسكرية
يعتبر موضوع خدمة طبلب المدارس الدينية الحريدية في الجيش االسرائيمي ،أحد مظاىر الصراع
بيف المتدينيف الحريديـ والعممانييف وبيف الحريديـ والمتدينيف الوطنييف.
الخدمة اإللزامية .يخضع لمخدمة اإللزامية في إسرائيؿ كؿ رجؿ اعتبا ار مف سف  55-18عاما وكؿ أنثػى مػف -18
 38عاما ،وتبمغ مػدة الخدمػة اإللزاميػة لمرجػاؿ  36شػي ار لمػف ىػـ فػي سػف  36-18سػنة ،وتبمػغ  24شػي ار
لمػف ىػـ فػػي سػف  29-27سػػنة ،وبالنسػبة لمنسػػاء فػإف فتػرة الخدمػة اإللزاميػػة  20شػيرا ،أمػػا األطبػاء رجػػاال
ويسػتثنى كػذلؾ اإلسػرائيميوف مػف أصػوؿ عربيػة مػف الخدمػة
ونساء فيخضعوف لمتجنيػد مػف  38-28عامػاُ ،
التطوع مفتوح لئلسرائيمييف العرب ،ورغـ ذلؾ سػمح لمػدروز بالخدمػة فػي أسػمحة معينػة
اإللزامية إال أف باب
ّ
ر مف العاـ (1956كيوان.)2011 ،
اعتبا ا

فقػػد حػػدث منػػذ بدايػػة الخمسػػينيات جػػدؿ وخػػبلؼ شػػديداف حػػوؿ مسػػألة خدمػػة النسػػاء فػػي الجػػيش ،وكانػػت
المنظمات العسكرية الصييونية التي عممت قبؿ قياـ الدولة ،مثؿ الياغاناة ،إيتسؿ ،قد دمجت في صفوفيا
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نسػػاء تب ػوأف مناصػػب ووظػػائؼ عديػػدة ،فبعػػد إقامػػة الجػػيش االس ػرائيمي وتحولػػو الػػي أداة تحتػػؿ موقع ػاً فػػي
العمميػػة اإلجتماعيػػة ،كػػاف مػػف الطبيعػػي أف تنخػػرط النسػػاء فػػي مثػػؿ ىػػذا الجػػيش ،وفيمػػا إنقسػػـ اتبػػاع التيػػار
الصػػييوني الػػديني بػػيف معػػارض لخدمػػة النسػػاء فػػي الجػػيش بصػػورة مطمقػػة وبػػيف مؤيػػد إليجػػاد قنػوات خدمػػة
خاص ػػة فق ػػد رف ػػض ممثم ػػو األحػ ػزاب الديني ػػة الحريدي ػػة بش ػػدة فكػ ػرة خدم ػػة النس ػػاء ،حت ػػى أف وزي ػػر الش ػػؤوف
اإلجتماعيػػة ،إسػػحؽ مئيػػر لػػيفف مػػف حػػزب أغػػودات إس ػرائيؿ قػػدـ اسػػتقالتو مػػف منصػػبة فػػي ايمػػوؿ ،1952
معجبلً بذلؾ اسقاط الحكومة الثالثة(غانم ،2005 ،ص.)113

وتختمؼ مواقؼ التيارات الدينية الييودية مف الخدمة العسكرية تبعاً الختبلؼ موقفيا مف الفكرة الصييونية،
فالتيػػارات الدينيػػة األرثوذكسػػية المتزمتػػة ،ت ػرفض أف يػػتـ تجنيػػد أنصػػارىا لمخدمػػة العسػػكرية بحجػػة الحاجػػة
لمتفػػرغ لمد ارسػػات الدينيػػة ،واف كػػاف السػػبب الحقيقػػي يتمثػػؿ فػػي رفضػػيا الفكػرة الصػػييونية ذاتيػػا ،حيػػث أنيػػا
اعترفػػت بإس ػرائيؿ وانػػدمجت فػػي نظاميػػا السياسػػي بحكػػـ األمػػر الواقػػع ،حيػػث اعتبػػرت مرجعياتيػػا إف إقامػػة
كياف لمييود قبؿ نزوؿ المسيح المخمص كفر وزندقة(النعامي.)2012 ،

ويرجع تػاريخ اإلعفػاء مػف الخدمػة العسػكرية فػي إسػرائيؿ إلػى أوؿ رئػيس لمػوزراء ،ديفيػد بػف غوريػوف ،الػذي
مػػنح قمػػة مػػف طمبػػة المػػدارس الدينيػػة لػػـ يكػػف عػػددىا يتجػػاوز المئػػات مػػف أداء الخدمػػة العسػػكرية لمػػا كػػاف
ُيخشى وقتيا مف اندثار نمط حياتيـ(برويارد.)2012 ،

وق ػػد وظف ػػت األحػ ػزاب الحريدي ػػة ثقمي ػػا السياس ػػي إللػ ػزاـ الحكوم ػػات المتعاقب ػػة بإعف ػػاء أتباعي ػػا م ػػف الخدم ػػة
العسػػكرية ،لكػػف وفػػي المقابػػؿ فػػإف تيػػار الصػػييونية الدينيػػة الػػذي أسسػػو الحاخػػاـ إسػػحاؽ كػػوؾ كػػاف ش ػريكاً
مؤس ػػس ف ػػي الحرك ػػة الص ػػييونية ،حي ػػث أف التشػ ػريع الفقي ػػي ال ػػذي حك ػػـ موق ػػؼ ى ػػذا التي ػػار م ػػف الفكػ ػرة
الصػػييونية ىػػو فتػػوى الحاخػػاـ موشػػيو بػػف نحمػػاف فػػي القػػرف الثػػاني عشػػر بػػأف "اسػػتيطاف أرض فمسػػطيف
فريضػػة تعػػدؿ ف ػرائض التػػوراة الثبلثمائػػة والسػػتيف ،ألنػػو سػػيعجؿ بظيػػور المسػػيح المخمػػص " ،مػػف ىنػػا فقػػد
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اندمج أتباع التيار الػديني الصػييوني منػذ تأسػيس الكيػاف الصػييوني فػي مؤسسػاتو ،وضػمف ذلػؾ االنخػراط
في الخدمة العسكرية(الزرو ،1990 ،ص.)466

ومػػف أىػػـ األسػػباب التػػي أدت إلػػى إعػػادة النظػػر فػػي إعفػػاء تبلمػػذة المػػدارس الدينيػػة مػػف الخدمػػة اإللزاميػػة،
التزايد الديموغرافي الكبير لمحريديـ وانعكاسو السمبي عمى عدد المجنديف في الجيش(برويارد.)2012 ،

وقػػد وصػػؿ عػػدد طػػبلب المعاىػػد الدينيػػة المعفيػػيف مػػف التجنيػػد عػػاـ  1985إلػػى مػػا يقػػارب  ،16000وعػػاـ
 1995ارتفع إلى مػا يقػارب  ،24000والعػاـ  1998بػات يقػارب نسػبة ٪ 8مػف المجمػوع الكمػي لممجنػديف
ف ػ ػػي الج ػ ػػيش االسػ ػ ػرائيمي ،وف ػ ػػي ع ػ ػػاـ  2010لوح ػ ػػده حص ػ ػػؿ  63ألفػ ػ ػاً م ػ ػػنيـ عم ػ ػػى إعف ػ ػػاء م ػ ػػف الخدم ػ ػػة
العسكرية(مرتضي.)2012 ،

يشير رؤوفيف غاؿ إلى وجود  800.000حريدي في إسرائيؿ يشكموف ما نسبتو  ٪10مف سكاف إسرائيؿ،
ونحو  ٪ 13مف السكاف الييود ،ويتوقع رؤوفػيف ،اسػتناداً إلػى اإلحصػاءات والػى معػدؿ النمػو الػديموغرافي
ليػػذه الفئػػة مػػف المتػػدينيف التػػي تصػػؿ الػػي  ٪5سػػنوياً ،أف يشػػكؿ الحريػػديـ فػػي سػػنة  ،2028نصػػؼ سػػكاف
إس ػرائيؿ ،ونظ ػ اًر إلػػى عػػدـ التحػػاؽ العػػدد األكبػػر مػػف ى ػؤالء بسػػوؽ العمػػؿ ،س ػواء ألسػػباب تتعمػػؽ بد ارسػػتيـ
الدينيػػة أو لعػػدـ حص ػػوليـ عمػػى المػػؤىبلت المطموب ػػة ،فػػإف نح ػػو  ٪ 50مػػنيـ يعيشػػوف تح ػػت خػػط الفق ػػر،
ويعتمػػدوف بصػػورة خاصػػة عمػػى المسػػاعدات التػػي يحصػػموف عمييػػا مػػف الدولػػة ،أو مػػف التبرعػػات(برافرمــان،
.)2012

وأظي ػػرت د ارس ػػة ق ػػاـ بي ػػا الحاخ ػػاـ إس ػػحاؽ رافي ػػتس ف ػػي س ػػنة  ، 2010أف تبلم ػػذة الم ػػدارس الديني ػػة ال ػػذيف
يواصموف تعميميـ الديني بعد بموغيـ سف اؿ  ٨١عاماً يحصموف عمى مساعدات شيرية تتراوح بيف 2000
و  4000ش ػػيكؿ 720 ،ش ػػيكبلً م ػػف و ازرة التعم ػػيـ والب ػػاقي م ػػف المس ػػاعدات الخارجي ػػة م ػػف جي ػػات ييودي ػػة
وغيرىا ،األمر الذي يشجع ىؤالء عمى مواصمة تعميميـ وعمى عدـ االلتحاؽ بسوؽ العمؿ خوفاً مف خسػارة

 سإٗف ِٞغاه صحفٗ ٜماتة ف ٜاىصحف االعشائٞيٞح.
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ىػػذه التبرعػػات ،ناىيػػؾ عػػف إعفػػائيـ مػػف دفػػع الض ػرائب وحصػػوليـ عمػػى تسػػييبلت فيمػػا يتعمػػؽ بػػالقروض
السكنية وغيرىا(زولدن.)2012 ،

وعندما تنتيي فترة الدراسة الدينية يجد الحريديـ صعوبة في االلتحاؽ بسوؽ العمؿ اإلسرائيمي ،نظ اًر إلى
عدـ حصوليـ عمى التأىيؿ الميني خبلؿ دراستيـ الدينية ،األمر الذي يفاقـ أزمتيـ االقتصادية ،وخبلؿ
األعواـ المنصرمة ،ازداد عدد التبلمذة المتدينيف الذيف يطالبوف باإلعفاء مف الخدمة العسكرية بذريعة
متابعة تحصيميـ الديني ،ففي سنة  2005بمغت نسبة الحريديـ الذيف أعفوا مف الخدمة اإللزامية ،٪14.8
وارتفعت ىذه النسبة في سنة  2007إلى  ،٪16.4لتنخفض في سنة 2011إلى  .٪ 12.1وقد أظيرت
إحصاءات الجيش اإلسرائيمي أنو يجري استغبلؿ قانوف طاؿ لمتيرب مف الخدمة العسكرية ،وعمى الرغـ
مف استقرار أرقاـ اإلعفاء مف الخدمة خبلؿ العاميف الماضييف ،فإنيا مرشحة لمزيادة في حاؿ لـ يتـ تغيير
قانوف طاؿ(ىرئيل.)2012 ،

ٍَٗا ٝجذس رمشٓ فإُ قانوف طاؿ قد أستمد تسميتو مف اسـ تسيفي طاؿ رئيس المجنة التي وضعتو في
العاـ  ، 1999بتكميؼ مف رئيس الحكومة اإلسرائيمية آنذاؾ إييود باراؾ ،وكاف اليدؼ مف ورائو تشريع
منح إعفاءات مف الخدمة العسكرية لطبلب المعاىد الدينية الييودية ،وتمت المصادقة عميو في الكنيست
في تموز عاـ  ،2002بأغمبية واحد وخمسيف صوتاً ،فرأت المحكمة العميا أف ثمة جانبيف بارزيف في
القانوف أديا إلى فشؿ تحقيؽ أىدافو ،وىما تأجيؿ تجنيد الحريديـ بشكؿ أوتوماتيكي مف سف  18عاماً إلى
سف  22عاماً ،وبعدىا يتـ االختيار بيف سنة الحسـ أو الخدمة المدنية أو االنضماـ إلى وحدات عسكرية
خاصة بػالحريديـ ،الجانب الثاني :تبيَّف مف معطيات تـ تقديميا إلى المحكمة أنو في العاـ  2010تجند
الشباف
لمجيش  660شاباً حريدياً و 1122شاباً تجندوا لمخدمة المدنية ،وذلؾ مف أصؿ عشرات آالؼ َ
الحريديـ الذيف اختاروا البقاء في الييشيفوت ،ما يعني فشؿ قانوف طاؿ في تحقيؽ غايتو األساسية ،وىي
تشجيع الحريديـ عمى الخروج إلى سوؽ العمؿ(راشد.)2012 ،
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ولقد أثر إعفاء الحريديـ مف الخدمة العسكرية اإللزامية عمى بنية الجيش اإلسرائيمي نفسو ،حيث يشير
مراسؿ صحيفة ىآرتس عاموس ىرئيؿ إلى أف الجيش اإلسرائيمي بدأ يشكو في األعواـ الماضية مف تراجع
في عدد المجنديف ،وبرزت مخاوؼ مف استمرار ىذا التراجع نتيجة التوجيات العامة المتوقعة حتى سنة
 ،2015يقابؿ ذلؾ حاجة الجيش اإلسرائيمي إلى مزيد مف الفرؽ تمبية لمتطمبات أمنية فرضتيا التغيرات
فثمة حاجة مثبلً إلى تطوير مزيد مف بطاريات الصواريخ االعتراضية ،مثؿ
الجارية والتيديدات األمنيةً ،
القبة الحديدية ،األمر الذي يتطمب وجود أطقـ مؤىمة الستخداميا ،فضبلً عف الحاجة إلى فرؽ جديدة
لجمع المعمومات االستخباراتية القتالية(مركز الدراسات المعاصرة .)2012 ،

المطمب الثاني :مظاىر الصراع عمى القضايا االجتماعية
تتعػػدد مظػػاىر الص ػراع بػػيف العممػػانييف والمتػػدينيف التػػي يعيشػػيا المجتمػػع االس ػرائيمي ،فيػػي قضػػايا
كثيػ ػرة ومتع ػػددة وسنختص ػػر عم ػػى القض ػػايا التالي ػػة ،العم ػػؿ ي ػػوـ الس ػػبت ،ال ػػزواج والط ػػبلؽ واالخ ػػتبلط ب ػػيف
الجنسيف.

أوالً :عطمة يوم السبت
أعتبرت عطمة السبت فػرض مػف فػرائض التػوراة ووصػية مػف الوصػايا العشػرة ،و مػف أىػـ الشػعائر
تميػز الييػػود عػػف غيػػرىـ ،أف اهلل خمػػؽ الكػػوف فػػي سػػتة أيػػاـ ثػ ًػـ اسػػتراح فػػي اليػػوـ السػػابع يػػوـ السػػبت،
التػػي َ
ويروف أف تػدنيس السػبت ييػدد بػإنزاؿ عقوبػة مروعػة- ،كمػا ورد فػي سػفر ارميػا " 27-17فػإني أشػغؿ نػا اًر
َ
في أبوابيا فتأكؿ قصو ار أورشميـ وال تنطفيء" ،والمتدينوف مف الييود يقولوف مف يثبػت عميػو تػدنيس السػبت
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يس ػػتحؽ الض ػػرب ،وى ػػـ الي ػػوـ يمج ػػؤوف إل ػػي أس ػػاليب ع ػػدة لم ػػرد عم ػػي مخترق ػػي حرم ػػة الس ػػبت مني ػػا الرش ػػؽ
بالحجارة ،والبصؽ عمى الوجوه ،ونثر الزجاج ،وغيرىا(ماضي ،1999 ،ص.)460

وتبمغ مدة يوـ السبت خمساً وعشروف ساعة تبدأ غالبػاً مػف السػاعة الرابعػة مػف مسػاء الجمعػة وتنتيػي فػي
الخامسة مف مساء السبت ،وتسير طقوس السبت عند العائبلت الممتزمة بو بأف تقوـ سيدة المنػزؿ بإضػاءة
شػػمعتيف عمػػي األقػػؿ قبػػؿ دخػػوؿ السػػبت ،ويػػتـ ايض ػاً تحضػػير ثػػبلث وجبػػات طعػػاـ يوض ػع مػػع كػػؿ وجبػػة
رغيفػػاف كػػامبلف مػػف الخبػػز عمػػى المنضػػدة ،ويػػتـ تغطيتيػػا بقطعػػة قمػػاش لتػػدؿ عمػػي النصػػيب أو الحصػػة
المضػػاعفة مػػف المػػف الػػذي نػػزؿ عمػػي بنػػي اس ػرائيؿ ،وخػػبلؿ اقامػػة شػػعائر السػػبت يػػتـ ترتيػػؿ نشػػيد خػػاص،
وىناؾ أوامر خاصة لخدمة السبت في الكنيس حيث يتـ قراءة مجموعػة مػف التسػابيح التوراتيػة ليػؿ الجمعػة
وصباح السبت ،كما يتضمف مساء السبت قراءة جزء مف التوراة الذي سوؼ تػتـ قراءتػو فػي السػبت التػالي،
وبعد إ نتياء السبت تتـ قراءة اليفدال وىو تبريػؾ يتمػى عنػد انتيػاء السػبت مػع تبريكػات عمػي الطيبػات وذلػؾ
مػف أجػػؿ إشػػفاء الػػنفس مػػف أحزانيػػا عمػى رحيػػؿ السػبت وتبريكػػات عمػى الضػػوء الػػذي لػػـ يكػػف ليضػييء لػوال
تبريكات السبت(دويك،2004 ،ص .)391:392

وأبرز اصطداـ بيف المجتمعيف العمماني والديني في إس ارئيؿ ،نراه في حركة المواصبلت العامة اياـ السبت
واألعياد الييودية ،ألنو يطاؿ الحياة العامة في أيػاـ ال ارحػة ،فػي حػيف أف المواصػبلت العامػة شػبو محظػورة
فػػي مثػػؿ ىػػذه األيػػاـ ،وحركتيػػا فػػي منػػاطؽ معينػػة ال تتعػػدى نسػػبة  %2فقػػط مػػف مجمػػؿ الحركػػة ،وتعػػاليـ
السػػبت تسػػري أيضػػا عمػػى الحركػػة التجاريػػة والم ارفػػؽ العامػػة ،وىػػي محظػػورة كميػػا عمػػى محػػبلت األطعمػػة
والمواد الغذائية الييودية إف أرادت شيادة الحبلؿ مف المؤسسة الدينية( جرايسي.)2008 ،

وقد وضع المتدينوف عدة محظورات يجب عمى كؿ ييودي اف يتجنبيا حفاظا عمي حرمو يوـ السبت ،ومف
ىػذه المحظػػورات :الكتابػػة والصػػناعة والخبػػز والحصػاد ،والتحطيػػب ،وركػػوب المواصػػبلت ،والعمػػؿ بالتجػػارة،
واشػػعاؿ النػػار ،والتػػدخيف ،واشػػعاؿ انػوار البيػػت ،او اسػػتخداـ أي الػػة فػػي البيػػت ،لػػذلؾ الطػػب ممنػػوع اال فػػي
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حػاالت الخطػػر ،كمػػا يمنػػع طمػػب المسػػاعدة مػػف غيػػر الييػود ،فيمػػا عػػدا مػػا يتعمػػؽ بصػػحة الييػػودي ،وتجػػدر
االشػػارة الػػي ثمػػة اختبلفػػات كثي ػرة حػػوؿ السػػبت بػػيف التيػػا ارت الييوديػػة المختمفػػة ،بػػؿ اف لكػػؿ تيػػار سػػبوتا
خاصة بو ايضا(أبوشومر ،2006 ،ص.)195

لقد أثار السبت مشاكؿ حقيقية إلسرائيؿ ،فمػف ناحيػة يبلحػظ اف المتػدينيف غيػر متفقػيف عمػي معنػى محػدد،
ومعايير موحدة لشعائر السبت ،كما أف التيارات الييوديػة غيػر متفقػة عمػي كػؿ السػبوت التػي تمػت االشػارة
الييػػا ،فالييوديػػة االصػػبلحية ال تعتػػرؼ ب ػػبعض ىػػذه السػػبوت ىػػذا فض ػػبل عػػف أف اتباعيػػا ابتػػدعوا س ػػبوتا
خاصة بيـ مثؿ سبت األخوة وسبت األخوات(أبوشومر ،2006 ،ص.)198:199

كما تجدر اإلشارة الي أنو ال يوجد قانوف موحد لمسبت ،يطبؽ في جميع أنحاء إسرائيؿ ،إنما ىناؾ قػوانيف
محمية تمنع النشاطات الرئيسية في ذلؾ اليوـ.
وال يتساىؿ المتدينوف في حرمة السبت إال إذا تعمؽ األمر بالجيش اإلسرائيمي ،فالقياـ بعممية عسكرية يوـ
السبت يتطمب تصريحا مف الحاخاـ األكبر ،ما لـ تكف الحرب دفاعية ،لذلؾ تقرر اقتراف كممة الدفاع باسـ
الجػػيش اإلس ػرائيمي ،وصػػار التركيػػب المغػػوي جػػيش الػػدفاع اإلس ػرائيمي حػػؿ فقيػػى لخػػبلؼ كػػاد يحتػػدـ مػػع
الحاخام ػػات الييػػػود ،ولكػػػف مرونػػػة اليي ػػود المتػػػدينيف مػػػع الجػػػيش اإلسػ ػرائيمي يقابميػ ػػا تصػ ػػمب وعنػػػؼ مػ ػػع
العممانييف ،الذيف يخترقوف حرمة يوـ السبت(عبود.)2009 ،

ومع مرور األياـ أصبحت حماية السبت عادة شبو منتظمة عند المتدينيف ،وخصوصا في األحياء الدينية،
حيث دأبوا عمي اإلعتداء عمي السػيارات التػي تشػاىد متنقمػة يػوـ السػبت ،ومػف المشػاىد المألوفػة رؤيػة أحػد
المتػػدينيف ،وقػػد حمػػؿ حػػاج اًز مػػف السػػبلؾ الشػػائكة ،ووضػػعو فػػي الطريػػؽ العػػاـ ،وجمػػس أمام ػو ليمنػػع حركػػة
المػػرور ،وشػػكؿ المتػػدينوف منظمػػة المنبيػػوف ليػػوـ السػػبت ،لت ػأميف المحافظػػة عمػػي حرمتػػو(ســـيغف،1986 ،
ص.)259:260
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حيث يؤكد الدكتور جمعاد ماألخ المتخصص في دراسة موقؼ الدولة اإلسرائيمية مف الطائفة الحريدية" ،إف
منظومة العبلقات بيف العممانييف والدينييف في إسرائيؿ أشبو بالنار تحت الرماد ،وأغمب الوقت يسود التوتر
بيف الفريقيف ،وكثي ار ما تتطور األمور إلى مواجيات عنيفة في الشوارع بسبب قضايا خبلفية ذات طابع
ديني ..وتنتيى ىذه المواجيات ببعض التنازالت لمطائفة الحريدية ،خوفا مف اشتعاؿ النسيج االجتماعي
في إسرائيؿ"(عبود)2009 ،؛ مثاالً عمي ذلؾ ما قاـ بو الحرديـ في القدس ،التي يشكموف ثمث سكانيا ،إذ
سعوا وال يزالوف إلى فرض شرائع التوراة عمى المشيد الحياتي في المدينة ونجحوا في فرض الفصؿ بيف
الرجاؿ والنساء في الباصات مف خبلؿ صعود النساء مف الباب الخمفي والجموس في المقاعد الخمفية،
حتى ظيرت ،فتاة متدينة تدعى تانيا روزفميت ورفضت أف تغادر الكراسي األمامية في أحد الباصات
لتجمس في المقاعد الخمفية المخصصة لمنساء ،فتعرضت لمعنؼ ،حيث كاف رفضيا بمثابة الش اررة األولى
لحركة احتجاجية ضد اإلكراه الديني ،وجاء الفتاً مسارعة الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريز لموقوؼ الى
جانب المحتجيف عمى سموؾ غبلة المتدينيف ،ودعوتو اإلسرائيمييف إلى المشاركة في التظاىرة وفي
النشاطات االحتجاجية ضد إقصاء النساء(ضاىر .)2012 ،ويبدو أف الحرب الدائرة بيف العممانييف
والمتدينيف في إسرائيؿ لف تنتيي فحسب استطبلع نشرتو صحيفة ىاآرتس ،يوضح أف  %٧٣مف
اإلسرائيمييف يكرىوف الحريديـ ،ويعتبرونيـ أقؿ الفئات عطاء لممجتمع ،ويشير  %٥٢مف المستطمعيف إلى
أف الحريديـ أكثر خطورة مف عرب  48عمي المجتمع اإلسرائيمي (عبود.)2009 ،
وتػػرى الد ارسػػة أف خنػػوع األح ػزاب السياسػػية العممانيػػة لمجماعػػات الييوديػػة المتطرفػػة ديني ػاً ،مػػف أجػػؿ نيػػؿ
دعميا لتشكيؿ الحكومة ،يمنح األخيرة متنفساً ويشجعيا عمى محاوالتيػا فػرض رؤيتيػا ،لعمميػا أف األحػزاب
الكبػرى ليسػػت قػادرة عمػػى تشػكيؿ إئػػتبلؼ حكػومي مػػف دونيػػا ،وىػي األحػػزاب الدينيػة التػػي باتػت تشػػكؿ منػػذ
ثبلثة عقود مف الزمف بيضة القباف في كؿ مف الحكومات التي تـ تشكيميا ،ويستبعد أف تيدأ الحرب الدائرة
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بيف العممانييف والمتدينيف طالما ال تجرؤ األولى عمى مختمؼ مشاربيا السياسية عمى تشكيؿ ائتبلؼ بينيا،
مف دوف األحزاب الدينية.

ثانياً :الزواج والطالق
كاف الزواج والطبلؽ وال يزاالف يمثبلف محور الخبلؼ بيف العممانييف والمدينيف ،فالخبلؼ محتػدـ
منذ قياـ دولة إسرائيؿ ،ولـ يخفؼ مف حدتو صياغة القػانوف الخػاص بػالزواج والطػبلؽ ،وىػو القػانوف الػذي
مازج التنوع القائـ في المجتمع اإلسرائيمي ،والسعي نحو تطوير المجتمع ،وفقاً لما يؤمف بو العممانيوف.
وقػػد تسػػبب تطبيػػؽ أحكػػاـ الياالخػػاه الشػريعة الييوديػػة ،فػػي شػػؤوف الػػزواج عمػػى مجمػػؿ السػػكاف الييػػود الػػي
"غميػػاف بسػػبب تح ػريـ زواج الكػػاىف والمطمقػػة ،وتح ػريـ الػػزواج المخػػتمط ،وصػػعوبة الحصػػوؿ عمػػي الطػػبلؽ
أصبح قسـ مف العممانييف يفضؿ الزواج المدني"(انوار ،2010 ،ص.)77

وتختمؼ المذاىب الييودية في مواقفيا مف الزوج المختمط ،فاألرثوذكسية تحػرـ ىػذا الػزواج تحريمػا قاطعػاً،
وتعتب ػره سػػفاحاً ال نكاح ػاً ،أبنػػاؤه ىػػـ أبنػػاء زنػػا مػػامزير وال تشػػترط األرثوذكسػػية أف يكػػوف الزوجػػاف مػػؤمنيف
بالييودية ،وانمػا يكفػي أف يكونػا قػد ولػدا ييػودييف ،فيػي تحمػؿ الػزواج مػف ييػودي متيػود أو ممحػد(المسـيري،
 ،2005ص.)355

وقػػد تػػـ تح ػريـ الػػزواج المخػػتمط فػػي اس ػرائيؿ بموجػػب قػػانوف المحػػاكـ الحاخاميػػة رقػػـ  ،5713الصػػادر عػػاـ
1953؛ حيػػث نصػػت المػػادة األولػػي منػػو عمػػي أف "كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بػػزواج أو طػػبلؽ الييػػود فػػي إس ػرائيؿ،
مواطنيف كانوا أـ مقيميف ،يعتبر مف إختصاص المحاكـ الحاخامية وحػدىا" كمػا نصػت المػادة الثانيػة عمػي
 الطالقٌ :تم حسب الشرٌعة الٌهودٌة فً محكمة حاخامٌة ،وتنتهً اإلجراءات بؤن ٌعطى الرجل زوجته قسٌمة طالق تسمى فً التلمود جٌط،
وٌكزن فً حضور شهود او امام محكمة حاخامٌة ،وتتلخص وظٌفة المحكمة فً التؤكد من ان اإلجراءات تتفق مع القانون الدٌنً ،وال تتنافً معه
وحصول المرأة علً قسٌمة الطالق امر اساسً ،اما المطلقة التً هجرها زوجها ،او ختً طلقها امام المحاكم المدنٌة دون ان ٌسلمها وثٌقة الطالق
جٌط فتبقً "عجوناه ،أي مهجورة ومربوطة فً ان واحد" ،وهو ما ٌسرى علً المرأة التً طلقت مدنٌا ولصحة الطالق شروط اهمها :ان ٌكزن
برغبة الزوج ،وان ٌتم كتابة ولٌس شفاهٌة ،وبحضور شاهدٌن علً االقل
 المامزٌر :كلمة عبرٌة تعنً طفل ٌهودي غٌر شرعً ٌؤتً ثمرة عالقة جنسٌة محرمة ،والعالقة المحرمة تؤتً حسب التوراة اذا تزوج رجل من
امرأة محرمة علٌة ،او اذا اتصلت المرأ ة الٌهودٌة ،المتزوجة جنسٌا بغٌر زوجها ،او اذا تزوج ٌهودي بامرأة غٌر ٌهودٌة .وٌالحظ هنا ان والدة
طفل دون زواج ال ٌجعله غٌر شرعً(المسٌري ،2005 ،ص.)355
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وجػػوب خضػػوع شػػؤوف الػػزواج والطػػبلؽ فػػي إسػرائيؿ لمتعػػاليـ المقػػررة فػػي التػػوراة ،وىػػذا يعنػػى انػػو لػػيس ثمػػة
زواج مدني في اسرائيؿ ويترتب عمي ىذا ،عػدـ السػماح بػزواج كػؿ مػف يحمػؿ اسػـ كػوىيف مػف امػرأة ثيػب.
عػػدـ السػػماح المػرأة أرممػػة لػػيس عنػػدىا اطفػػاؿ بػػالزواج إال بػػإذف شػػقيؽ زوجيػػا المتػػوفي ،عػػدـ شػػرعية عقػػود
الزواج التي تتـ في إسرائيؿ بيف طرفيف أحدىما غير ييودي(ماضي ،1999 ،ص.)475

وبسبب تعقيدات قوانيف الزواج داخؿ اسرائيؿ ،فػإف الكثيػريف مػف الييػود يسػافروف إلػي الخػارج إلبػراـ ،عقػود
الػػزواج وخاصػػة إلػػي قبػػرص التػػي تسػػمح ب ػإبراـ عقػػود الػػزواج المػػدني لؤلجانػػب عمػػي أ ارضػػييا ،ثػػـ يعػػودوف
ويتقػػدموف بطمػػب تسػػجيؿ زواجيػػـ إلػػي وز اررة الداخميػػة عمػػي أسػػاس األمػػر الواقػػع ،وىػػذا مػػا يعتبػره المتػػدينوف
عامبلً رئيسيا في وذوباف النقاء الييودي في المجتمعات االخرى ،مما ييدد الوجود الييودي برمتو ،وىذا ما
دفع عالـ االجتماع الفرنسي الييودي "جورج فريدماف" إلى التحدث عف ظاىرة موت الشعب الييػودي ،فػي
إشارة ألي تناقص أعداد الجماعات الييوديػة فػي العػالـ ،إلػي درجػة اختفػاء بعػض ىػذه الجماعػات ،وتحويػؿ
الباقي إلي جماعات صغيرة ال أىمية ليا مف الناحية العددية(السعدي ،1989 ،ص.)44

وىكػذا فػػأف األحػزاب الدينيػػة والحاخاميػػة فػي اسػرائيؿ تػرفض الػػزواج المػػدني الػذي يػػتـ خػػارج الػػببلد وتعتبػره
نوعا مف الزنا الرسمي ،وتعارض الطبلؽ المدني الذي يمجأ إليو طرفا الزواج المدني ،وتعتبر أبناء المطمقة
مدنيا مف زواج جديد ابناء غير شرعييف(الزور ،1990 ،ص.)487

ثالثاً :مكانة المرأة
لممرأة في الشريعة الييودية مكانة وأحكاـ خاصة ،فيي تتساوى مع الرجؿ في الواجبات والعقوبات،
وتختم ػػؼ عن ػػو ف ػػي الحق ػػوؽ ،والن ػػاظر إل ػػي التمم ػػود ال ػػذي وض ػػعو الحاخ ػػاميوف الرج ػػاؿ ،وي ػػرى أن ػػو يح ػػابييـ
بوضػػوح ،فػػالمرأة فػػي التممػػود خفيفػػة العقػػؿ ثرثػػارة تيػػتـ بالقشػػور ،لػػذا ال وزف ليػػا فػػي القضػػاء فشػػيادة مائػػة
امرأة تعدؿ شيادة رجؿ واحد ،وال حاجػة لتعميميػا التػوراة ،فعنػد ال اربػي اليعيػزار أحػد عممػاء التممػود :كػؿ مػف
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عمـ ابنتو التوراة فكأنما عمميا الدعارة ،أما المرأة المتزوجة فيي كالقاصر والصبي والمجنوف ،ال يجػوز ليػا
البيع وال الشراء ،وىي ممؾ لمرجؿ ،وليذا يكره الييػود إنجػاب البنػات فيػدعو الرجػؿ فػي صػبلتو حمػدا لػؾ يػا
رب أنؾ لـ تخمقني امرأة إما المرأة فتقوؿ مبارؾ الذي خمقني وفؽ مشيئتو ونفاس المرأة عندىـ أربعوف يوماً
ر ،وثمانوف إف ولدت أنثي(دويك ،2004 ،ص.)397
إف ولدت ذك اً

وحسب الشريعة الييودية تزوج الفتاة إذا بمغت الثانية عشرة والنصؼ مف عمرىا ،وكاف مبدأ تعدد الزوجات
سائداً في الييودية حتى عاـ 1000ـ ،إال أف كثي اًر مف الطوائؼ الييودية في أسػيا وأفريقيػا لػـ تعتػرؼ بيػذا
التحريـ ،وحسب الشريعة الييودية أيضاً يرث الرجؿ زوجتو ،وال تسػتطيع الزوجػة بيػع مػا ورثتػو بعػد زواجيػا
فإف فعمت ذلؾ فممزوج الحؽ في استرداده ،كما يستطيع إبطاؿ نذور زوجتػو ،ويجػوز لممػرأة فػي الييوديػة أف
تتزوج مف عميا أو خاليا ،ولكف العكس ال يصح فيحػرـ عمػى الػذكر أف يتػزوج الرجػؿ مػف أرممػة أخيػو بعػد
وفاتو ،إف لـ يكف ألخيو المتوفي ذرية مف الذكور فإف كانت لو ذرية سقط ىذا االلتزاـ ،واف كػاف كاىنػاً ال
يتػػزوج أرممػػة أو مطمقػػة ،ويطبػػؽ ىػػذا االلت ػزاـ عمػػى أخػػوة المتػػوفى ألبيػػو ال ألمػػو ،وال يطبػػؽ إذا كػػاف إخػػوة
المتوفى مف أـ ييودية(الزور ،1990 ،ص.)471

وتسػػمح الش ػريعة الييوديػػة الطػػبلؽ برضػػا الط ػرفيف ،فيجػػوز لمػػزوج أف يطمػػؽ زوجتػػو دوف رضػػاىا ،وطػػبلؽ
الزوجػػة الزانيػػة أمػػر واجػػب ،وفػػي وسػػع الرجػػؿ أف يطمػػؽ زوجتػػو إذا عصػػت أوامػػر الش ػريعة الييوديػػة ،بػػأف
سػارت أمػػاـ النػػاس عاريػػة الػرأس أو غزلػػت الخػػيط فػػي الطريػػؽ العػػاـ ،أو تحػػدثت إلػػي الرجػػاؿ ،أو إذا كانػػت
عالية الصوت ،أما ىجر الرجؿ لزوجتو فبل يوجب طبلقيا منو ،ويحؽ لمزوجػة المجػوء الػي المحكمػة لطمػب
الطػػبلؽ مػػف زوجيػػا إذا قسػػا عمييػػا ،أو كػػاف غني ػاً وأبػػى أف يػػؤدي الواجبػػات الزوجيػػة ،أو كػػاف مشػػوىاً أو
نتناً(ماضي ،1999 ،ص.)470

ٌذ كر ان رفض شقٌق الزوج ارملة اخٌة عقابه فً الشرٌعة ،أن تخلع المرأة حذاء قدمٌها الٌسرى وتبصق فً وجهه ،وٌطلق على عائلة هذا
الرافض اسم عائلة المخلوع النعل ،كما انه ٌجوز أن تتزوج األرملة من غٌره اذا استطاعت نٌل موافقته على ذلك وٌكزن ذلك بحصوله على مبلغ
كبٌر من المال(ماضً ،1990 ،ص.)470
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تختمؼ نظػرة الحريػديـ إلػى المػرأة عنيػا عنػد العممػانييف فنظػرتيـ ىػي نظػرة دونيػة تعكسػيا أقػواؿ الحاخػاميف
فػػي مصػػادرىـ الرئيسػػة ،فيػػـ كثي ػ ار مػػا يصػػفوف النسػػاء البلئػػي يعممػػف فػػي السياسػػة فػػي إس ػرائيؿ بالكمبػػات
والشػػيطانيات ،كمػػا أنيػػـ ال يجيػػزوف لمم ػرأة أف تمعػػب دو ار فػػي السياسػػة أو تكػػوف فػػي مواقػػع عامػػة  ،حيػػث
رفضت األحزاب الدينيػة الحريديػة دعػـ ليفنػي لرئاسػة الػوزراء بعػد اسػتقالة ييػود اولمػرت  ،ويفرضػوف عمييػا
أف تمػػبس لباسػػا خاصػػا ،وال تػػتكمـ مػػع األجنبػػي وال تقػػرب منػػو يعتبػػروف صػػوتيا عػػورة ،وفػػي المنػػاطؽ التػػي
يسكنونيا وحدىـ تجمػس المػرأة فػي الحػافبلت فػي المقاعػد الخمفيػة ،وكانػت امػرأة قػد اعتػدي عمييػا بالضػرب
في أحد ىذه الحافبلت ،ألنيا لـ تغير مكانيا مع أنيا متدينة حيػث قػدمت شػكوى ضػد الحكومػة اإلسػرائيمية
التي تسمح بتسيير باصػات لػيس فييػا حريػة اختيػار المقاعػد ،كمػا أف لمييػود الحريػديـ مجموعػات يسػمونيـ
حػراس الحشػػمة ،ويطػػوؼ ىػؤالء الشػوارع واألمػػاكف العامػػة التػػي يسػػكنيا فػػي الغالػػب ييػػود أرثػػوذكس يراقبػػوف
المخػػالفيف لتعػػاليميـ ،وكػػذلؾ مراقبػػة الحػػافبلت والتأكػػد مػػف أف الرجػػاؿ ال يجمسػػوف مػػع النسػػاء خاصػػة فػػي
القػػدس ،وأخػػذ ىػؤالء يعتػػدوف عمػػى بعػػض النسػػاء فػػي القػػدس ،كمػػا أف الحريػػديـ أنشػػأوا مجمسػػا باسػػـ مجمػػس
طي ػػارة المعس ػػكر ،ويق ػػوـ أعض ػػاء ى ػػذا المجم ػػس ب ػػأمر النس ػػاء بالحش ػػمة ف ػػي الق ػػدس وم ػػف ال تمت ػػزـ ف ػػإنيـ
يضربونيا ويعتدوف عمييا ،ويعمؿ بعض ىؤالء ىذا العمؿ بالقوؿ إذا لـ تمبس بنػات المدرسػة لباسػا محتشػما
فإنيف يجعمنني أذنب(حسن.)2010 ،

وقػػد دأبػػت األح ػزاب الدينيػػة عمػػى المطالبػػة بتطبيػػؽ أحكػػاـ الشػػرع المتصػػمة بالنسػػاء فػػي إس ػرائيؿ ،مػػف منػػع
المتدينوف سف قانوف مدنى لمزواج ،فصؿ الذكور عف اإلناث في المدارس والمعاىد الدينيػة ،والقضػاء عمػى
مظاىر اإلباحية ،الحرية في إقامة العبلقات الجنسية ،وانتشػار دور السػنيما التػي تعػرض األفػبلـ اإلباحيػة،
والمكتبات والحوانيت ،واالكشاؾ التي تبيع المجبلت والكتب الجنسية ،وأشرطة الفيديو اإلباحية ،والمبلىي،
وعمب الميؿ ،وأشباه العراة الذيف تغص بيـ شواطئ البحار ،ونوادي العراة التي تتركز في تػؿ ابيػب وايػبلت
وشػػاطئ البحػػر الميػػت ،وتح ػريـ اإلجي ػاض إال عنػػد الضػػرورة القصػػوى ،ومنػػع تعيػػيف النسػػاء فػػي المجػػالس
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الدينيػػة  ،ومنػػع النسػػاء مػػف الصػػبلة أمػػاـ حػػائط المبكػػى ،وبطبيعػػة الحػػاؿ فػػإف ثمػػة معارضػػة عممانيػػة قويػػة
لمطالب المتدينيف تمؾ ،كما أف قطاعا كبي اًر مف النساء يشغؿ مواقػع رئيسػية فػي الدولػة ،األمػر الػذي يػؤدي
إلي صعوبة تحقيؽ جؿ تمؾ المطالب ،وعمى الرغـ مف ذلؾ تمجػأ االحػزاب الدينيػة إلػي العػدد مػف الوسػائؿ،
ح ػػاؿ التظ ػػاىرات الش ػػعبية ،والتق ػػدـ ب ػػالعرائض إل ػػي الس ػػمطة الحاكم ػػة ،ومحال ػػة س ػػف قػ ػوانيف ف ػػي الكنيس ػػت
وغيرىا(ماضي ،1999 ،ص.)473

رابعاً :االختالط بين الجنسين
تعد قضػية االخػتبلط بػيف الجنسػيف مػف القضػايا الخبلفيػة الشػائكة التػي تسػبب احتكاكػاً شػبو يػومي
وف ػػي إط ػػار الس ػػعي لف ػػرض قواع ػػد الحش ػػمة الت ػػي م ػػف بيني ػػا من ػػع االخ ػػتبلط يب ػػرز الص ػػداـ ب ػػيف العمم ػػانييف
والمتػػدينيف فػػي إس ػرائيؿ ،وىػػو إنعكػػاس مباشػػر لمخػػبلؼ حػػوؿ مكانػػة الم ػرأة لػػدى المتػػدينيف الييػػود والتمييػػز
العنصري ضدىا األمر الذي يستفز قطاعاً عريضا مف العممانييف والعممانيات ،بخاصة عند محاولة فػرض
قواعد الحشمة عمي الجميع باإلكراه ودوف اقتناع(الشرق األوسط.)2011 ،

كمػػا أف الخبلفػػات حػػوؿ منػػع اإلخػػتبلط أبعػػاداً أخبلقيػػة واجتماعيػػة ،واقتصػػادية متعػػددة ،فض ػبلً عػػف كػػوف
مظي اَر مف مظاىر التشػدد الييػودي فػي أمػور الطيػارة ،وضػرورة عػزؿ المػرأة بشػكؿ عػاـ عػف الرجػؿ ،والتػي
ػالمرة ال قيمػػة ليػػا فػػي صػػبلة الجماعػػة التػػي تحتػػاج الػػي
تتبػػدى حتػػى فػػي الصػػبلة داخػػؿ المعبػػد الييػػودي ،فػ أ
عشرة رجاؿ ،ال يكمف ألى عػدد مػف النسػاء أف يعػوض غيػاب رجػؿ واحػد مػنيف ،فضػبلً عػف تواجػدىف فػي
مكاف منعزؿ داخؿ المعبد غالبا في طابؽ عموى منفصؿ بمدخؿ خاص(انوار ،2010 ،ص.)102



ظلت المجالس الدٌنٌة حكراً علً الرجال حتى عام  ،1986وذلك الً ان تقدمت بعض النسوة ،وخاصة من التٌارات الدٌنٌة غٌر االرثوذكسٌة ،بطلبات ترشٌحهن
لعضوٌة بعض المجالس الدٌنٌة ،وقد اغضب ذلك المتدٌنٌن ،وفً عام  1986استطاعت سٌدة الوصول الً عضوٌة بعض المجالس الدٌنٌة ،فً ٌروحام ،وقد
وفضت الحاخامٌة الرئٌسٌة التصدٌق على تعٌنها اال انها تراجعت بعد ان حكمت محكمة العدل العلٌا لصالح السٌدة فً عام  1998وفً عام  1987رفع بعض
النسوة دعوى امام المحكمة العلٌا ضد الحاخامٌة الرئٌسٌة التً تحظر مشاركة النشاء فً المجالس الدٌنٌة ،واصدار الحكم بحق النساء فً عضوٌة المجالس الدٌنٌة
وفً عام  1989حصلت اول سٌدة أرثو ذكس على عضوٌة المجلس الدٌنً التابع لمدٌنة القدس وذلك على الرغم من معارضة االحزاب الدٌنٌة.
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مف مظػاىر ىػذا الصػداـ الػذي رصػد بعػض مبلمحػو خػط ميػدريف ،وىػو خػط اتػوبيس نقػؿ عػاـ يتبػع قواعػد
الثقافة الحريديػة ،وعمػى أرسػيا الفصػؿ التػاـ بػيف الرجػاؿ والنسػاء ،ووفقػاً ليػذا ال يسػمح بجمػوس رجػؿ بجػوار
سيدة ،مع تخصيص المقاعد الخمفية لمنساء ،كما يفرض عمى مستخدمي ىذا الخط إرتػداء مبلبػس تتناسػب
مع تعميـ الشريعة الييودية ،وقواعد الحشمة الواردة فييا ،كما أػنو مف المحظور سماع الراديػو أو الموسػيقى
فػػي األتػػوبيس ،مػػع اسػػتثناء الموسػػيقى الييوديػػة واألغػػاني الحسػػيدية مػػف ىػػذا الخطػػر(ضــاىر .)2012 ،ومػػف
أمثػػاؿ ذلػػؾ مػػا حػػدث ،فػػي بيػػت شػػيميش القريبػػة مػػف القػػدس حيػػث تعرضػػت فتػػاة تبمػػغ مػػف العمػػر  8أع ػواـ
لمتنكيػػؿ أثنػػاء ذىابيػػا إلػػي لممدرسػػة بسػػبب لباسػػيا الغيػػر محتشػػـ فػػي نظػػر المتػػدينيف ،كػػذلؾ وصػػفت مجنػػدة
اسرائيمية بالعاىرة لجموسيا في مقدمة الحافمة(غانم.)2012 ،

وىكػػذا تػػرى الد ارس ػة الجػػدؿ حػػوؿ وضػػع الم ػرأة فػػي المجتمػػع اإلس ػرائيمي ىػػو جػػزء مػػف الص ػراع الػػدائر بػػيف
العممػػانييف و المتػػدينيف عمػػى طبيعػػة اليويػػة اإلسػرائيمية و الػػذي لػػـ يحسػػـ منػػذ أف تػػـ إقامػػة إسػرائيؿ ،فثمػػة
عوامؿ عدة تدع إلى بػروز التناقضػات اإلسػرائيمية فػي ىػذه المرحمػة ،منيػا عوامػؿ ذاتيػة ناتجػة مػف الشػعور
بت ارج ػػع الخط ػػر الخ ػػارجي واإلحس ػػاس باألم ػػاف ،وم ػػف تط ػػور المجتم ػػع اإلسػ ػرائيمي م ػػف النػ ػواحي السياس ػػية
واالقتصػػادية والعمميػػة ،بعػػد مػػا يزيػػد عػػف سػػتييف عام ػاً عمػػى قيػػاـ إس ػرائيؿ ،وأخػػرى موضػػوعية ليػػا عبلقػػة
بػػالمتغيرات الدوليػػة واالقميميػػة وعمميػػة التسػػوية مػػف الناحيػػة السياسػػية ،وبموجػػة مػػا بعػػد الحداثػػة مػػف الناحيػػة
الثقافيػػة ،وبالعولمػػة مػػف الناحيػػة االقتصػػادية ،ويمكػػف القػػوؿ أف التناقضػػات السياسػػية واالقتصػػادية والثقافيػػة
اإلسػ ػرائيمية والت ػػي ج ػػرى طمس ػػيا طػ ػواؿ الفتػ ػرة الماض ػػية ،لمواجي ػػة الع ػػدو الخ ػػارجي ،س ػػتظير بش ػػكؿ ب ػػارز
مستقببلً كما ىي في أي دولة أخرى.
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المبحث الثالث :مظاىر الصراع عمى القضايا الثقافية والتشريعية
تعتب ػػر الدول ػػة ذات الس ػػيادة ى ػػي المك ػػوف األساسػ ػػي لميوي ػػة ،وبع ػػد أف اس ػػتقرت الس ػػيادة ألس ػ ػرائيؿ
أصبحت اليوية الييودية ىي المكوف االساسي لمدولة ،ىذا عمى المستوى الثقافة السياسية لمنخبة ،أما عمى
المسػػتوى الثقافػػة الشػػعبية فقػػد أدت عمميػػة تعمػػيـ الديمقراطيػػة وعمميػػة الخصخصػػة إلػػى إزديػػاد قػػوة وتػػأثير
الثقافػػة الجماىيريػػة التػػي تػػـ االحتفػػاظ بيػػا شػػعبياً عنػػد الييػػود الشػرقييف وغيػػرىـ فػػي مرحمػػة قمػػع ىػػذه الثقافػػة
رسمياً وسيطرة ايديولوجية بوثقػو الصػير األوربيػة العممانيػة ،وقػد تػـ االحتفػاظ بيػده الثقافػات عمػى المسػتوى
الشػػعبي كثقافػػات شػػعب محتػػؿ ،وضػػمف اكتشػػاؼ القػػوة الكامنػػة فػػي االنتمػػاء إلػػي الييوديػػة فػػي دولػػة الييػػود،
فالتعدديػػة الثقافيػػة التػػي نشػػأت فػػي إسػرائيؿ ال تيػػدد بإنييػػار الييوديػػة اإلسػرائيمية المشػػتركة ،بػػؿ تػػتـ ضػػمنيا
ومف خبلؿ الدولة الييودية كدولة ديمقراطية أىمية أو ديمقراطيػة أثنيػة ،تشػدد التعدديػة فػي ىػذه الحالػة عمػى
الوحػػدة القوميػػة المتطابقػػة مػػع الػػديف والواعيػػة ليػػذا التطػػابؽ ،ولػػيس عمػػى مفيػػوـ المواطنػػة الكونيػػة الشػػاممة
لجميع المواطينيف بغض النظر عف انتماءاتيـ الدينية والقومية(بشارة ،1998 ،ص.)54
فالثقافػػة ىػػي البيئػػة التػػي يحيػػا فييػػا اإلنسػػاف ،والتػػي تنتقػػؿ مػػف جيػػؿ إلػػي جيػػؿ ،وتتضػػمف االنمػػاط الظػػاىرة
والباطن ػػو م ػػف الس ػػموؾ المكتس ػػب ع ػػف طري ػػؽ الرم ػػوز ،وتتك ػػوف ثقاف ػػة أي مجتم ػػع م ػػف أيديولوجي ػػة وأفك ػػاره
ومعتقداتػػو وديانتػػو ،ولغتػػو ،وفنونػػو ،وقيمػػو ،وعاداتػػو ،وتقاليػػده ،وقوانينػػو ،وسػػموكيات أفػراده ،وغيػػر ذلػػؾ مػػف
وسائؿ حياتو ومناشط أفكاره ،وىذا مػع مبلحظػة تػأثير األبعػاد اإلجتماعيػة واإلقتصػادية عمػى الموقػؼ مػف
الثقافة ومنتجات الفف والموسيقي ،والسينما غيرىا.
فتعػػد القضػػايا الثقافيػػة ،ومسػػاعي السػػيطرة عمػػى المحػػيط الثقػػافي فػػي إس ػرائيؿ مػػف القضػػايا المحتدمػػة عم ػى
س ػػطح األح ػػداث ف ػػي المجتم ػػع االسػ ػرائيمي ،باعتب ػػار أف الثقاف ػػة تمع ػػب دور مع ػػوؿ ى ػػدـ وتش ػػكيؾ واختػ ػراؽ
لممعس ػػكر اآلخ ػػر وأفك ػػاره ،ومبادئ ػػو ،وى ػػو م ػػا جع ػػؿ الخ ػػبلؼ يحت ػػدـ ح ػػوؿ المؤسس ػػات التعممي ػػة والمحت ػػوى
الثقػػافي ،مػػع العمػػـ أف السػػمطة التش ػريعية ليػػا صػػبلحيات مػػف شػػأنيا إعػػادة صػػياغة أوليػػات الدولػػة بشػػكؿ
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مسػػتمر ،وىػػي سػػمطة ال تقػػؿ فػػي تأثيرىػػا عػػف السػػمطة التنفيذيػػة ،وتتنػػاوؿ الد ارسػػة فػػي ىػػذا المبحػػث القضػػايا
الثقافية والتشريعية.

المطمب األول :مظاىر الصراع عمى القضايا الثقافية.
إحتؿ الصراع عمى القضايا الثقافية مكانة ىامة في الصراعات الداخمية التي تفجرت داخؿ الحركة
الصػػييونية بػػيف العممػػانييف والمتػػدينيف ،فاكتشػػاؼ اسػرائيؿ تعػػددتيا الثقافيػػة والطائفيػػة بعػػد أف انيػػارت بوثقػػو
الصير كثقافة مييمنة لمنخب األوروبيػة االسػتيطانية العسػكرية ،ومػع ضػعؼ ىػذه النخػب بفقػدانيا الحتكػار
السػمطة والييمنػة فػي كافػػة مجػاالت الحيػاة السياسػػية واالقتصػادية والثقافيػة تضعضػػعت ايضػاً عمميػة فػػرض
الثقافػػة الموحػػدة ،وذلػػؾ بعػػد أف أصػػبح المجتمػػع ينطمػػؽ منيػػا ويعيػػد انتاجيػػا بالياتػػو الداخميػػة(بشــارة،1998 ،
ص..)55

ومف اىـ مظاىر الخبلفية التػي دارت بػيف المتػدينيف والعممػانييف قضػايا التربيػة والتعمػيـ ،والقضػايا الثقافيػة،
والموقؼ مف حائط المبكي.

أوالً :التربية والتعميم
يش ّكؿ التعميـ أداة ىامة لوضع شكؿ وأولويات أي مجتمع وتوجياتو التنموية ،لذا عندما نتكمـ عف
مجتمػػع متنػػاغـ مكػػوف مػػف مجموعػػة مػػف اليويػػات والتطمعػػات التػػي تختمػػؼ جميعيػػا عػػف بعضػػيا بعض ػاً،
وتتضارب أحياناً مع بعضيا بعضاً ،يصبح التعميـ مجاالً لمصراع بيف التيارات العممانية والدينيػة المختمفػة،
حيث تكافح كؿ مجموعة في ذلؾ المجتمع إلخضػاع اآلخػريف لمعتقػداتيا وقيميػا التعميميػة ،ألنيػا تعتقػد أف
ىذه القيـ والمعتقدات ىي األفضؿ واألعمى قيمة ،لػذا ُيعتبػر التعمػيـ أداة حاسػمة إليجػاد ىيمنػة أو مجموعػة
مػػف األولويػػات تممػػؾ فييػػا المجموعػػة المييمنػػة اليػػد العميػػا ،وفػػي إسػرائيؿ ،يشػ ّكؿ التعمػػيـ واحػػدة مػػف سػػاحات
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متعددة حافمة بالخبلؼ بيف العممانييف والمتدينيف ،ويعد حاف اًز التػوترات الداخميػة والعػدوات بػيف المعسػكريف،
حوؿ الصراع الديني العمماني التعميـ إلى مجاؿ لمصراع ،ليس فقط بيف مجموعتيف شرعيتيف في نفس
ولقد ّ
الدولة وانما بيف أسموبي حياة متعارضيف ومتناقضيف(بيمغ.)2009 ،

نشػػب أوؿ خػػبلؼ بػػيف العممػػانييف والمتػػدينيف حػػوؿ التعمػػيـ عػػاـ  1943حينمػػا تجػػاوزت األح ػزاب المختمفػػة
اتفاقية الدليؿ بعد وصوؿ نحو ألؼ طفػؿ ألمػاني ييػودي عػف طريػؽ طيػراف بصػورة غيػر مخطػط ليػا ،ممػا
دفع التيارات العممانية المختمفة الي التنافس والتنازع حوليـ ،وقػد تبػع ىػذا النػزاع صػراع مريػر بػيف التيػارات
الدينية والعممانية(سيغف ،1986 ،ص.)221:223

وقػػد تعيػػد بػػف غوريػػوف فػػي إتفاقيػػة الوضػػع ال ػراىف عػػاـ  1947بضػػماف الحفػػاظ عمػػى إسػػتقبللية كػػؿ تيػػار
تعميم ػػي ،وع ػػدـ التع ػػرض لش ػػؤوف ال ػػديف ،كم ػػا الت ػػزـ ب ػػأف تح ػػدد الدول ػػة الح ػػد األدن ػػى م ػػف حص ػػص التعم ػػيـ
اإلل ازمػػي ،لمغػػة العبريػػة ،والرياضػػيات ،والتػػاريخ ،مػػع إعطػػاء كػػؿ تيػػار الحريػػة الكاممػػة فػػي إدارة دفػػة تعميمػػو
حسب أفكاره ومعتقداتو(الزور ،1999 ،ص.)464

لعبت منظومة التعميـ في إسرائيؿ دو اًر مركزياً في إنشاء ىذه الدولة ،كمػا باتػت أحػد أعمػدة بقاءىػا ،ولػذلؾ
قاـ الكنيست اإلسرائيمي بسف ستة قوانيف تختص بشكؿ مباشر بتنظيـ جياز التربيػة والتعمػيـ ،فينػاؾ قػانوف
التعميـ الحكومي لعاـ  1953الذي يمزـ الدولة بإدارة التعميـ في كافة المؤسسات الرسمية ،وباإلشراؼ عمػى
المػػنيج الػػذي يق ػره وزيػػر المعػػارؼ ش ػريطة أف يخػػدـ ترسػػيخ القػػيـ التػػي نػػص عمييػػا القػػانوف ،وقػػد مػػنح ىػػذا
الق ػػانوف إس ػػتقبللية لمتعم ػػيـ الحك ػػومي ال ػػديني ،وم ػػف ث ػػـ ح ػػد م ػػف التي ػػارات المختمف ػػة الت ػػي كان ػػت قائم ػػة إل ػػى
اتجاىيف :تعميـ حكومي وتعميـ حكومي ديني مع وضع خطة أساسية مشتركة بينيما واضػافة منػاىج دينيػة
لمتعميـ الحكومي الديني ،وقد ابتعػدت التيػارات الحريديػة عػف اإلطػار الموحػد لقػانوف التعمػيـ الحكػومي حيػث
تعمؿ في إطار التعميـ المستقؿ(البطران.)2011 ،
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وقػػد أدخمػػت بعػػض التعػػديبلت عمػػى ىػػذا القػػانوف فػػي عػػاـ  2000فيمػػا يتعمػػؽ بأىػػداؼ التعمػػيـ الحكػػومي،
بحيث تشمؿ ترسيخ المبادئ والقيـ التي اعمنت عند قياـ دولة إسرائيؿ في وجود دولة ييودية ودراسة التوراة
وت ػػاريخ الش ػػعب اليي ػػودي والتػ ػراث اإلسػ ػرائيمي والتقالي ػػد الييودي ػػة ،وغن ػػي ع ػػف البي ػػاف أف المدرس ػػة العمماني ػػة
تختمؼ عف المدرسة الدينية في درجة وحجـ االىتماـ بالتعميـ الديني وممارسة الشعائر حيث تقوـ المػدراس
الحكومية العممانية بتدريس التوراة كمصدر لػؤلدب والتػاريخ القػومي والقػيـ األخبلقيػة العالميػة ،بينمػا تفػرض
المدارس الدينية عمى تبلميذىا أداء واجبات الصػبلة وارتػداء قبعػة الكيبػا واإلحتفػاؿ باألعيػاد الييوديػة وتعمػـ
أصوؿ الييودية (النعامي.)2005 ،

وقػػد ظمػػت الحكومػػة تعػػاني مػػف العديػػد مػػف مظػػاىر الخػػبلؼ حػػوؿ التربيػػة والتعمػػيـ ،فينالػػؾ أص ػوات ف ػػي
المجتمػػع اإلس ػرائيمي تُحمػػؿ بػػف غوريػػوف ،رئػػيس أوؿ حكومػػة فػػي إس ػرائيؿ ،ىػػذه المسػػؤولية التاريخيػػة ،حػػيف
سػػمح بفصػػؿ جيػػاز التربيػػة والتعمػػيـ الحريػػدي عػػف الجيػػاز التعمػػيـ الحكػػومي ممػػا دفػػع كتػػؿ المتػػدينيف الييػػود
كافة بالمطالبة باالستقبللية ،فبات حزب المفداؿ يممؾ جياز تربية وتعميـ خاصػا بػو يػدعى المنيػاج الػديني
الرسػػمي ،وكػػذلؾ اسػػتطاع حػػزب ييػػدوت ىتػػوراة الظفػػر بيػػذا االمتيػػاز وانشػػاء مؤسسػػاتو الخاصػػة بػػو وأطمػػؽ
عمييا اسـ جياز التربية المستقؿ ،ناىيؾ عػف شػبكة التعمػيـ الػديني التابعػة لشػاس واآلخػذة باالنتشػار أكثػر
وأكثر في المجتمع المتديف (زعبي.)2012 ،

فكػػؿ ائػػتبلؼ حكػػومي فػػي إس ػرائيؿ بػػات يرضػػخ إلمػػبلءات وشػػروط الكتػػؿ المتدينػػة عمػػى مػػر الػػزمف ،ولػػـ
مساع ألي رئيس حكومة في إسرائيؿ بوضع حد لموضعية القائمػة ،بػؿ عمػى العكػس،
نممس حتى اليوـ أي
ٍ
بتنػػا نػػرى سػػائر الكتػػؿ تتعامػػؿ مػػع ىػػذا الموضػػوع كػػأمر حتمػػي وواقعػػي ال يمكػػف حتػػى خػػوض غمػػار طػػرح
الموضوع مجددا عمى األجندة السياسية ألي حزب (ايالن ،1998 ،ص.)17

117

ثانيا :المجتمع االسرائيمي والحرب الثقافية
بعد مرور أكثر مف ستة عقود ونصؼ ،عمى قياـ دولة إسرائيؿ فقد أصبح الخبلؼ عمي كؿ شيء
ىي السمة المميزة ليا ،األمر الذي يتبايف ويتناقص تماماً مع اليدؼ الذي مف أجمػة أنشػات دولػة اسػرائيؿ،
حيػػث أف ىػػذا االمػػر فػػتح البػػاب عمػػي مصػراعيو أمػػاـ جػػدؿ جديػػد وصػػفو ألػػوف بنكػػاس بقولػػو :أف المجتمػػع
االسػرائيمي أصػػبح األف أحػػد أكثػػر المجتمعػػات فػػي العػػالـ انقسػػاما وشػػرذمة وتفككػػا ،فينػػاؾ خبلفػػات مسػػتقمة
بيف العممانييف والمتدينيف وبيف الييود والعرب وبيف الشرقييف والغربييف وبيف اليميف واليسار وفوؽ كؿ ذلؾ
بػػات المجتمػػع اإلس ػرائيمي األف فػػي حالػػة حػػرب بػػيف الييػػود العممػػانييف والييػػود المتػػدينيف (أبوغــدير،1996 ،
ص.)46

فالعبلقػ ػػة بػ ػػيف العممػ ػػانييف والمتػ ػػدينيف تتسػ ػػـ بػ ػػالتوتر وعػ ػػدـ الثقػ ػػة ،وتعػ ػػد مصػ ػػدر التيديػ ػػد األوؿ لممجتمػ ػػع
االسرائيمي ،خاصة بعد أف أخذت ىذه الخبلفات تتحوؿ إلي شػكؿ مػف أشػكاؿ الصػراع الفعمػي الحػاد والػذي
يطمؽ عمييا البعض إسـ الحػرب الثقافيػة ،ويؤكػد الحاخػاـ زبولػوف أورليػؼ ،ذلػؾ بػأف الصػراع بػيف الحريػديـ
والمتدينيف الصييونييف يترؾ بصماتو عمى المجتمػع االسػرائيمي بأكممػو ،وأضػاؼ أف ىػذا لػيس صػراعا بػيف
أح ػزاب بػػؿ ىػػو ص ػراع أساسػػي وجػػوىري يػػدور حػػوؿ مواقػػؼ تتصػػؿ بالػػديف والدولػػة ،فبينمػػا نػػرى نحػػف فػػي
المفػػداؿ امكانيػػة تحقيػػؽ تعػػايش بػػيف الييوديػػة والحداثػػة فػػاف رجػػاؿ شػػاس مشػػغوليف بإقامػػة الجيت ػوات واقامػػة
اسوار الكراىية وتعميؽ االنقسامات والفرقة بيف الييود (عفرون ،2002 ،ص.)113:114

وينظػػر الكثيػػر الػػي الص ػراع بػػيف المتػػدينيف والعممػػانييف فػػي المجتمػػع االسػرائيمي عمػػي انػػو ابػػرز الص ػراعات
والتػػوترات التػػي تيػػدد المجتمػػع االس ػرائيمي ،فيػػو اكثػػر الص ػراعات حساسػػية ،واقػػدميا ،بػػؿ ويعتبػػره الػػبعض
أساس االزمات السياسية في دولػة اسػرائيؿ ،بػالرغـ مػف أف الصػراع العربػي االسػرائيمي يحتػؿ المركػز األوؿ

 لون بنكاس :كاتب فً الصحف االسرائٌلٌة ،ودبلوماسً سابق شغل منصب قنصل إسرائٌل فً نٌوٌورك حتى  2010و كان مرشحا ً لتولً
منصب سفٌر إسرائٌل فً واشنطن
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مف حيث بروزه االعبلمي فػي الصػحافة االسػرائيمية اإل أنػو يػأتي فػي المرتبػة الثانيػة مػف حيػث مركزيتػو فػي
حياة المجتمع االسرائيمي ،بعد الصراع حوؿ الديف (الشامي ،1997 ،ص.)2779

يقػػوؿ الكاتػػب يجئػػاؿ إيفػػيف زوىػػار "إننػػا نخطػػأ خطػػا كبي ػ ار حينمػػا نضػػع المشػػكمة األمنيػػة فػػي مقدمػػة سػػمـ
اولوياتنػػا القوميػػة ،فيػػذه المشػػكمة أ ارىػػا بسػػيطة وقابمػػة لمحػػؿ ،فػػاألخطر منيػػا مشػػكمة اإلك ػراه الػػديني الػػذي
يمارسو المتدينوف عمى العممانييف" (حسين ،2005 ،ص.)27

وترى الدراسة أف الصراع يتفػاقـ فػي المجتمػع االسػرائيمي ،وتحديػدا بػيف التيػار العممػاني والتيػار الػديني بكػؿ
مكوناتيمػ ػػا االجتماعيػػػة والسياسػػػية والثقافيػ ػػة ،وقػػػد ظيػ ػػر ذلػ ػػؾ جميػػػا فػ ػػي األسػ ػػابيع األخي ػ ػرة داخػ ػػؿ الشػ ػػارع
اإلس ػرائيمي ،وبخاصػػة فػػي بمػػدة بيػػت شػػيمش ،حػػيف ىوجمػػت بعػػض الفتيػػات مػػف قبػػؿ المتػػدينوف ال ػػحريديـ،
وأثيرت ضجة كبيرة حوؿ أحػد أبػرز تيػارات االتجػاه الػديني المتشػدد ،بسػبب التمييػز ضػد النسػاء واقصػائيف
في المؤسسات العامة والمواصػبلت وتعميػؽ الفتػات فػي بمػدة بيػت شػيمش تطالػب النسػاء الييوديػات بالسػير
عمى أرصػفة منفصػمة عػف أرصػفة الرجػاؿ وعػدـ االخػتبلط بالرجػاؿ ،باإلضػافة إلػى انتقػاد الجنػود المتػدينيف
بسبب رفضيـ المشاركة في المراسيـ العسكرية التي تغني فييا نساء.

أ :الحرب الثقافية وطبيعة العالقة بين المتدينين والعممانيين
إف كؿ مف يتابع المناقشات التي تدور داخؿ الكنيست مثبل حوؿ القضايا الدينية أو الشػريعة الييوديػة،
أو العبلقػػة بػػيف الػػديف والدولػػة أو يحمػػؿ الخطابػػات والكتابػػات فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،لػػف يصػػيب بالدىشػػة حػػيف
يشاىد نوعا مف اإلتفاؽ بػيف العممػانييف سػواء مػف اليمػيف أو مػف اليسػار فػي مػواجيتيـ لمحػاوالت المتػدينيف
إضفاء طابع ديني عمػي المجتمػع اإلسػرائيمي مػع تحمػيميـ لؤلخطػار التػي يمكػف أف تمحػؽ بيػذا المجتمػع إذا
تيػاوف أو اسػػتجاب لطمبػات المتػػدينيف التػي ال تنتيػػي ،ويكمػف لمتيػػار الػديني تقبػػؿ الواقػع العممػػاني والتعػػايش
معو عمي المستوي العممي بواحدة مف الطرؽ التالية (دويك ،2004 ،ص.)415
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 الطريؽ األوؿ وىو خاص بالتيار الديني التقميدي األرثوذكسي الذي تبناه الحريديـ في شرؽ أوروبػاقبؿ اندالع الحرب العالمية الثانية وقبؿ وقوع أحداث النازية.
 الطريؽ الثاني الذى يتقبؿ الواقع العممػاني ،وقػد حػدد الحاخػاـ كػوؾ مبلمػح ىػذا الطريػؽ الػذي يقػوـعمي أف العممانييف ىـ مجموعة مف المجرميف األثميف ولكنيـ يمعبوف دو ار ىاما في السعي لفػرض
الحكـ اإلليي عمي الكوف ،ولكف كوؾ دعا أنصاره إلػي التعامػؿ مػع العممػانييف بشػيء مػف مشػاعر
الحب غير المشروط مدعيا بأف دمار الييكؿ الثاني في عاـ 70ـ حدث بسبب العداء الػذي تفجػر
في حينو داخؿ الييود أنفسيـ.
 الطريؽ الثالث الذي يؤدي إلي تقبؿ الوجود العممػاني ،وىػو الطريػؽ الػرئيس والمسػيطر األف والػذييقب ػػؿ الوض ػػع الق ػػائـ عم ػػي أس ػػاس أن ػػو ش ػػر ال ب ػػد من ػػو ومف ػػروض م ػػف الس ػػماء (ابـــو غـــدير،1996 ،
ص.)77:78

وقد أثبتػت التجربػة عمػي إمتػداد التػاريخ نشػأة األحػزاب الدينيػة ،قبػؿ قيػاـ الدولػة وبعػدىا ،مػف فشػؿ األحػزاب
ىذه في التواصؿ إلي التكتػؿ فػي كتمػة واحػدة ،تسػتطيع مػف خبلليػا أف تمػارس دو اًر أكبػر مػف الػذي تمارسػو
األف سواء في االئتبلفات الحكومية أو خارجيا ،وفي ظؿ ىذا المناخ ،ال يمكػف تجاىػؿ حقيقػة وجػود حػرب
ثقافيػػة بػػيف المعسػػكر العممػػاني والمعسػػكر الػػديني ،عمػػي الػػرغـ مػػف وجػػود إتفاقيػػات وتسػػويات تخػػص كػػبل
الطرفيف عمى الحياة معا ،وتتعمؽ القضايا الخبلفية األساسية بيف الطرفيف بموقؼ كؿ طرؼ مػف الييوديػة،
والتاريخ الييودي ،ومكانة الشريعة في دولة إسرائيؿ.

ب :إسرائيل واحتمال الحرب األىمية.
يس ػػود المجتم ػػع اإلسػ ػرائيمي العدي ػػد م ػػف الص ػػرعات والمتناقض ػػات والت ػػوترات الديني ػػة واإلجتماعي ػػة
والسياسية(ربيتسكي)2008 ،؛ فاستمرارىا في مجتمع يفتقر إلي اإلنسجاـ اإلجتمػاعي والطػائفي ويحتػوي فػي
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داخمػ ػو العدي ػػد م ػػف التوجي ػػات الديني ػػة والسياس ػػية المتباين ػػة ،تن ػػذر بتص ػػدع النس ػػيج اإلجتم ػػاعي اإلسػ ػرائيمي
واإلنتقاؿ الصراع بيف العممانييف والمتدينيف(خميل)2012 ،؛ وصؿ الجميع في إسرائيؿ اآلف إلي حد االقتنػاع
ب ػأف العبلقػػات الحاليػػة القائمػػة عمػػي المصػػالح المتبادلػػة بػػيف الط ػرفيف لػػف تسػػتمر طػػويبل وستسػػقط أمػػاـ أي
إختيار جاد وأف الوضع الحالي يتسـ بالحرب الثقافية المعمنة بؿ قد يتطػور إلػي حػرب أىميػة حقيقيػة ،حيػث
أف الغالبيػػة العممانيػػة تػػرى أنػػو محكػػوـ عمييػػا أف تخػػاطر بأرواحيػػا باسػػتمرار فػػي الوقػػت الػػذي يتخنػػدؽ فيػػو
أغمب المتدينيف وراء اسوار معاىدىـ الدينية (المجدوب.)2001 ،

إف التحػػالؼ القػػائـ األف بػػيف اليمػػيف القػػومي والمتػػدينيف ىػػو تحػػالؼ ىػػش لػػف يصػػمد أمػػاـ تطػػور الحػػداث
المستقبمية ،لذلؾ تنبا المفكر اإلسرائيمي أيموف بنكس "حيف أكد بأنو إذا اندلعت حرب أىمية فسيكوف السػبب
ف ػػي ان ػػدالعيا التح ػػالؼ الق ػػائـ ب ػػيف اليم ػػيف المتط ػػرؼ والعناص ػػر الديني ػػة الت ػػي تتبن ػػي ش ػػعار أرض إسػ ػرائيؿ
الكبرى(شوقي ،2002 ،ص.)204:205

فالص ػراع بػػيف المتػػدينيف والعممػػانييف يخيػػؼ إس ػرائيؿ ويؤرقيػػا ،األمػػر الػػذي دفػػع "جي ارلػػد شػػتينبرغ" ،رئ ػػيس
برن ػػامج إدارة الصػ ػراعات والمحادث ػػات ف ػػي جامع ػػة ب ػػار إي ػػبلف ،لمق ػػوؿ "ل ػػيس من ػػا م ػػف عن ػػده أي وى ػػـ ح ػػوؿ
الصػػعوبات التػػي نواجييػػا فػػي تبػػايف العممػػانييف والمتػػدينيف ،حتػػى إف أكثػػر النػػاس تفػػاؤالً بيننػػا يعتػػرؼ بػػأف
التخمص مف الحقد وىوة الجيؿ التي تفصؿ المتػدينيف والعممػانييف ،تحتػاج إلػى سػنيف طويمػة ،ونحػف نعػرؼ
أنػػو لػػيس ىنػػاؾ تحػ ٍػد أعظػػـ مػػف ىػػذا ،يواجػػو إسػرائيؿ واإلس ػرائيمييف فػػي الخمسػػيف سػػنة القادمػػة(عبــد الــرحمن،
.)2011

حيث تشير الشواىد في إسرائيؿ كما ذكػر بروفسػيور شػاؤوؿ ايزنشػتاف إلػي أف الحػرب األىميػة شػبو مؤكػدة،
فقد قاؿ ،بأف كؿ الشواىد تشير إلي أف المجتمع اإلسػرائيمي فػي طريقػة لبلنتقػاؿ إلػي مرحمػة مػا بعػد الحػرب
الثقافيػػة الحاليػػة ،أي إلػػي الحػػرب األىميػػة الفعميػػة مؤكػػداً أف المجتمػػع اإلسػرائيمي يقػػؼ عمػػى جمػرة مػػف النػػار
تخفييا طبقة رقيقة مف الرماد (دويك ،2004 ،ص.)417
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ػار
ويرى د شولومى بف عامى ،األستاذ بجامعة تؿ أبيب بأف الصراع العمماني والديني ،وىػو األكثػر انتش ًا
وخطورة ،ويرمز لو بمدينتي القدس وتػؿ أبيػب ،فػإذا كانػت تػؿ أبيػب ىػي التجسػيد اإلسػرائيمي التػواؽ لمسػبلـ
والحي ػػاة الطبيعي ػػة ،ف ػػإف إسػ ػرائيؿ المقدس ػػية ى ػػي تم ػػؾ الت ػػي تت ػػوؽ إل ػػى الج ػػذور الييودي ػػة ،وبالت ػػالي الص ػػداـ
وجذبا ،ويرى المحممػوف أف الموجػود فػي
والتدمير ،لكف الصراع بيف العممانييف والمتدينيف ىو األكثر واقعية
ً
إسرائيؿ اآلف ليس كتمتيف سياسػيتيف ،وانمػا ثقػافتيف بػؿ شػعبيف لكػؿ منيمػا ىويتػو ومعتقداتػو الخاصػة ،وفػى
النياية نجد أف مساحات التطرؼ تزداد في نسػيج المجتمػع اإلسػرائيمي ممػا قػد يػؤدى إلػى انفجػار األوضػاع
خارجيا بشف حرب المتصاص اإلنفجار الداخمي (عبد الغني ،2002 ،ص.)167
داخميا أو
نحو حرب أىمية
ً
ً

وترى الدراسة أف المجتمع اإلسرائيمي يقؼ األف في المنطقة الخطرة نتيجة الصراعات المحتدمة والخبلفػات
ف ػػي ك ػػؿ ش ػػيء وب ػػيف احتم ػػاؿ توس ػػيع ى ػػذه الخبلف ػػات والوص ػػوؿ بي ػػا إل ػػى القطيع ػػة الكامم ػػة ب ػػيف المت ػػدينيف
والعممانييف واف جميع الدالئؿ تشير إلى إالتساع والتنافر بيف التياريف مف يوـ ألخر.

ثالثاً :حائط البراق "المبكى".
عرؼ الحائط الغربي لممسجد األقصي باسـ حائط البراؽ في االدبيات الييودية ،حيث يعتقد الييود
أنو داخؿ السور الخارجي الػذي بنػاه ىيػرود حػوؿ الييكػؿ الثػاني بعػد خػراب الييكػؿ األوؿ ،لػذا فيػو يعتبػر
أقدس األماكف الدينية الييوديػة حيػث يحػج إليػو الييػود مػف جميػع أنحػاء العػالـ ،وقػد سػمي بحػائط "المبكػى"
األف الص ػػموات عن ػػده تأخ ػػذ ش ػػكؿ عوي ػػؿ ونػ ػواح ،ويعتق ػػد اليي ػػود أف الحضػ ػرة االليي ػػة ،الش ػػخيناة ال تغ ػػادر
الحػائط أبػػدا ،لػذلؾ حػػاوؿ الييػػود السػػيطرة عميػػو منػذ زمػػف مبكػػر ،ففػػي عػػاـ 1850ـ حػػاوؿ الحاخػػاـ كاليشػػر
" هٌكل هٌرود" هو الهٌكل الذي بناه الملك هٌرود ( 27ق.م ـ 4م) الذي عٌَّنه الرومان ملكاً ،أي حاكما ً رومانٌا ً ٌحمل لقب ملك وٌشار إلى هذا
الهٌكل بؤنه الهٌكل الثانً .وفً بعض األحٌان ٌُستخدَم هذا المصطلح األخٌر لإلشارة إلى الهٌكل الذي أسَّسه زروبابل ،وبذا ٌكون هٌكل هٌرود
الهٌكل الثالث وإن كان هذا المصطلح األخٌر ٌشٌر عاد ًة إلى الهٌكل الذي سٌُشٌَّد فً آخر األٌام مع بداٌة العصر المشٌحانً) .وحٌنما اعتلى هٌرود
العرش ،وجد هٌكل زروبابل متواضعا ً للغاٌة ،فقرر بناء هٌكل آخر إلرضاء الٌهود ،ولكنه قرر
شخٌناه :وهً كلمة عبرٌة تعنً حرفٌا ً السكو ،أوالهجو .وهً تشٌر فً األدبٌات الدٌنٌة الٌهودٌة إلى الحضرة اإللهٌة ،أو حلول اإلله فً اإلنسان
والعالم .وٌرى بعض علماء الدٌن أن ثمة عالقة بٌن فكرة الشخٌناه ،وفكرة اللوجوس فً فلسفة فٌلون .وٌرى باتاي أن الشخٌناه ـ أصالً ـ إلهة
كنعانٌة قدٌمة هً ملكة السماء وأن الٌهود قاموا بعبادتها فً المملكة الجنوبٌة قبل سقوط أورشلٌم ،وٌُقال إن بعض الٌهود الذٌن فروا إلى مصر
استمروا فً عبادتها مدة طوٌلة بعد ذلك(.المسٌري.)2005 ،
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ش ػراءه ،ث ػػـ كػػرر روتش ػػميد ىػػذه المحاول ػػة ،وقبػػؿ الح ػػرب العالميػػة األول ػػي سػػعى البن ػػؾ االنجمػػو الفمس ػػطيني
لشرائو ،وبعد فشؿ الييود في لشرائو لجأوا الي العنؼ (المسيري ،1983 ،ص.)192

بسبب ىػذا الموضػوع دارت إشػتباكات بػيف العػرب والييػود أكثػر مػف مػرة ،ممػا أجبػر السػمطات البريطانيػة
عمي تشكيؿ لجنة تحقيؽ ،واستمعت المجنة الي العرب والييود والموظفيف البريطانييف ،وقررت أف العرب
ىػ ػػـ الم ػ ػػالكوف الوحيػ ػػدوف لمحػ ػػائط ،مػ ػػع السػ ػػماح لمييػ ػػود لموصػ ػػوؿ إليػ ػػو ألغ ػ ػراض دينيػ ػػة(مؤسســـــة القـــــدس
الدولية.)2007،

وحينما إحتمت إسرائيؿ القدس عاـ  ،1967نشػب صػراع جديػد حػوؿ الحػائط بػيف الييػود أنفسػيـ حيػث أرى
العممػانيوف أف الحػائط يمثػؿ رمػ اًز قوميػا تجػب زيارتػو عمػػى كػؿ ذكػر وأنثػى ،وكػػؿ صػغير وكبيػر ،فأصػػبحت
سػػاحة الحػػائط بعػػد ىػػدـ المنػػازؿ العربيػػة التػػي كانػػت بيػػا مػ از اًر لجمػػوع الييػػود العممػػانييف الػػذيف أتػوا لمعبػػادة،
والػرقص وقضػػاء الوقػػت والميػػو ،كمػػا اتخػػذت الدولػػة السػػاحة مكانػاً لعقػػد االحتفػػاالت والمقػػاءات الجماىيريػػة،
والميرجانات وحفبلت تخريج ضباط الجيش ،أما المتدنيوف فقد نظروا لمحائط عمػى إنػو مكػاف لمعبػادة فقػط،
وما عدا ذلؾ ىو تدنيس لقدسية المكاف (منظمة التحرير الفمسطينية.)2005 ،

ومػػف المسػػائؿ السػػاخنة التػػي أثػػات الخػػبلؼ بػػيف العممػػانييف والمتػػدينيف ىػػي مسػػألة صػػبلة النسػػاء فػػي باحػػة
حػػائط "المبكػػى" ،فقػػد إحتػػدـ النقػػاش والخػػبلؼ حػػوؿ ىػػذه المسػػالة منػػذ وقػػت مبكػػر ،حيػػث ت ػرفض األوسػػاط
الدينيػػة  ،وعمػػي أرسػػيا الحاخاميػػة الرئيسػػية التػػي تشػػرؼ عمػػي إدارة حػػائط المبكػػى منػػذ عػػاـ  1967السػػماح
لمنساء بالصبلة ىناؾ ،العتقادىا أف صبلة النسػاء الجماعيػة ىنػاؾ محرمػة ،وأنػو ال يجػوز لممػرأة أف تممػس
التوراة أو أف تقػ أر منيػا ،أو أف تضػع رداء الصػبلة عمػى كتفيػا واعتبػرت أف تواجػد النسػاء فػي المكػاف يفسػد
صبلة الرجاؿ وعبادتيـ ،بسبب إختبلط النساء المحرـ بيـ ،وارتفػاع أصػواتيف ،خاصػة وأف الكثيػرات مػنيف
ال يأتيف لمصبلة ،إنما لمتنػزه ،وقػاـ المتػدينوف بتنظػيـ عػدة مظػاىرات لمنػع النسػاء مػف دخػوؿ باحػة المبكػى،
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كمػػا قػػاـ بعضػػيـ باإلعتػػداء عمػػى النسػػاء أكثػػر مػػف مػرة ولتخفيػػؼ حػػدة المواجيػػة تػػـ تخصػػيص جػػزء صػػغير
اماـ الحائط لتصمي فيو النساء ووضع حاجز فاصؿ بينيف وبيف قسـ الرجاؿ (مجمة المعرفة.)2009 ،

المطمب الثاني :مظاىر الصراع عمى القضايا التشريعية
إختمف ػػت الق ػػوى الفاعم ػػة ف ػػي المجتمع ػػات الييودي ػػة فيم ػػا بيني ػػا ،من ػػذ المحظ ػػة االول ػػى لط ػػرح الفكػ ػرة
الصييونية ،حوؿ ماىيػة الدولػة ،فقػد كػاف ىنػاؾ منػذ البدايػة معسػكر يريػد أف تصػبح إسػرائيؿ دولػة ييوديػة،
بمعنػػي تطبيقيػػا سياسػػيات داخميػػة وخارجيػػة تت ػواءـ مػػع الش ػريعة الييوديػػة ،فػػي المقابػػؿ تشػػكؿ معسػػك اًر يريػػد
الدولة عممانية عبرية لمييود ،ممػا خمػؽ وال يػزاؿ خبلفػا وتعارضػاً ايػديولوجيا وفكريػاً ،ينسػحب عمػى صػياغة
بنود القوانيف التشريعية (ستريكوفسكي ،1991 ،ص.)43

فالتشريع الييودي في نظػر الكثيػريف ال يتماشػى مػع روح وايقػاع العصػر وتعقيداتػة ،وقػد حاولػت الحاخاميػة
الرئيسػية فػػي إسػرائيؿ سػػف قػوانيف وفػػؽ تعػػاليـ الشػريعة ،وعػػف ىػػذا يوضػػح الحاخػاـ األكبػػر السػػابؽ إلسػرائيؿ
"اس ػػحؽ ايزي ػػؾ ىميف ػػي ىرتس ػػوج" أن ػػو خ ػػبلؿ فتػ ػرة تولي ػػة منص ػػب الحاخ ػػاـ األكب ػػر ،طم ػػب م ػػف ك ػػؿ و ازرات
الحكومة ،أف ترسػؿ ،قػد اًر مػف التفصػيؿ يتػيح لنػا فيػـ ،مػا يعػوؽ العمػؿ فيمػا يتعمػؽ بتطبيػؽ شػريعة السػبت،
حتػػى نػػدرس كػػؿ حالػػة ،لكػػنيـ لػػـ يرسػػموا لنػػا شػػيئا ،ولػػو وافػػؽ الكنيسػػت عمػػي طمػػب الحاخاميػػة الرئيسػػية بػػاف
تكػػوف الش ػريعة ىػػي مصػػدر التش ػريع ،سػػنجد حػػبل يمكػػف مػػف تقػػديـ جميػػع الخػػدمات ،وال يضػػع الدولػػة فػػي
خطر(ستريكوفسكي ،1991 ،ص.)43

فالحاخاميػػة الرئيسػػية تطالػػب بسػػف كػػؿ الق ػوانيف بشػػكؿ يتسػػؽ مػػع تعػػاليـ الش ػريعة ،وىػػو مػػا دفػػع العممػػانييف
مبك ػ اًر لتأسػػيس جمعيػػات لحمايػػة مصػػالحيـ ،تعمػػؿ عمػػى رفػػض فك ػرة اإلك ػراه الػػديني ،بتش ػريع ق ػوانيف تمنػػع
التيويد غير األرثوذكسي ،وتضع تعريفاً متطرفاً في قضية مف ىو الييودي(انوار ،2010 ،ص.)334
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أوالً :دور السمطة قضائية
تتمتػػع المحكمػػة العميػػا فػػي إس ػرائيؿ بصػػبلحية "دسػػتورية الق ػوانيف" واق ػرار التش ػريعات أو االعت ػراض
عمييا ،مػف منظػور عممػاني فػي كثيػر مػف األحيػاف ،وعمػى ىػذا يمكػف لممحكمػة أف تفػرض رأييػا حتػى عمػى
رأى األغمبيػة ،وتنظػػر ىيئػػة المحكمػػة ،فػػي المسػػائؿ األكثػػر أىميػػة مػػف غيرىػػا ،كالقضػػايا الدسػػتورية وقضػػايا
التيويػػد وتتميػػز األحكػػاـ التػػي تصػػدر عنيػػا بأنيػػا س ػوابؽ قضػػائية ،ومػػف إختصاصػػاتيا إنيػػا تعطػػي أوامػػر
لس ػ ػػمطات الدول ػ ػػة ،ولمس ػ ػػمطات المحمي ػ ػػة وموظفيي ػ ػػا ،ولؤلش ػ ػػخاص والييئ ػ ػػات والمؤسس ػ ػػات ذات الوظ ػ ػػائؼ
اإلجتماعيو ،وفقاً لمقانوف ،بتنفيذ عمؿ معيف أو االمتناع عف تنفيذه ،أو التوقؼ عػف أداء ميمػاتيـ إذا كػاف
تعيي ػػنيـ أو انتخ ػػابيـ غي ػػر ق ػػانوني(موقـــع الكنيســـت االســـرائيمي)2006،؛ وى ػػو م ػػا يوض ػػح اف المحكم ػػة العمي ػػا
صبلحيات واسعة النطاؽ تمكنيا مف البت بشكؿ نيائي في قضايا خبلفية.
وقػػد بػػدا تػػدخؿ المحكمػػة العميػػا فػػي الخػػبلؼ حػػوؿ التيويػػد بشػػكؿ مباشػػر فػػي نيايػػة السػػتينيات حينمػػا ،طمػػب
ال ارئػػد بنيػػاميف شػػاليط ،باسػػمة وباسػػـ أبنائ ػو اوراف ،وجميػػا المول ػدوف مػػف أـ غيػػر ييوديػػة تسػػجيميا عمػػى أف
قومتيي ػػا ييودي ػػة ،وانيم ػػا ب ػػبل ديان ػػة ،وعن ػػدما ل ػػـ تس ػػتجيب و ازرة الداخمي ػػة لطمب ػػة رف ػػع دع ػػوى قض ػػائية أم ػػاـ
المحكمة العميا ،فوجد القضاة أنفسيـ أماـ مسالة تفسير مصطمح مف ىو الييػودي الػذي لػـ يػتـ تحديػده فػي
القوانيف اإلسرائيمية ،وبأغمبية خمسة ضد أربعة .وبعدىا أصدرات المحكمة العميا حكميػا لصػالح المشػتكى،
وأمػرات و ازرة الداخميػػة بتسػػجيؿ إبنتػػو عمػػى أف قومتييػػا ييوديػػة ،وفػػي عػػاـ  2002أصػػدرات المحكمػػة العميػػا
حكماً ينص عمى انو بالنسبة لتسجيؿ السكاف فقط يجب االعتراؼ بعمميات التيويد غير وأرثوذكسي ،والتي
يتمقى فيو الراغبوف في التيويد دراستيـ في اسرائيؿ (كوىن ،2005 ،ص.)77:76

أي أف المحكمة العميا تتدخؿ بشكؿ مستمر في الخبلؼ المعقد ،والذي عبر عنو التصويت الداخمي لقضػاة
المحكمػػة العميػػا فػػي ىػػذا الشػػأف حيػػث جػػاءت الكفػػة المعارضػػة والمؤيػػدة إلصػػدار أوؿ حكػػـ فػػي ىػػذا الصػػدد
الخاص بالرائد شاليط متقاربتيف لمغاية.
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وفي المقابؿ بدأت المحكمػة العميػا اإلسػرائيمية تثيػر غضػبة المتػدينيف بتػدخميا ،منػذ الثمانينيػات ،فػي قضػايا
خبلفيػػة ،نظػ اًر ألنػػو مػػع مطمػػع الثمانينيػػات بػػدأ يتبمػػور إتجػػاه داخػػؿ المحكمػػة العميػػا اإلسػرائيمية يميػػؿ لتوسػػيع
نشاطيا القضائي ،ليشمؿ قضايا جماىيرية محؿ خبلؼ (كوىن.)77:76 ،2003،

فيػػـ يعتبػػروف المحكمػػة العميػػا مػػف رمػػوز العممانيػػة الميمػػة التػػي تعػػارض قوانينيػػا ق ػوانيف التػػوراة ،ولػػذلؾ ىػػـ
يياجمونيػػا دائمػػا وظم ػوا لسػػنوات ييػػاجموف رئيسػػيا األسػػبؽ أىػػروف بػػاراؾ والػػذي وصػػفوه بأنػػو مػػف أخطػػر
األعداء الذيف واجيـ الحريديـ ،وقد وصفو السكرتير العاـ لمحػزب الحريػدي دغػؿ ىػاتوراه بأنػو عػدو الشػعب
الييػودي ،وجػػاء فػػي مقالػػة لػػو عػف أعضػػاء المحكمػػة العميػػا أنػػتـ أعػداؤنا وأنػػتـ أعػػداء الشػػعب الييػػودي وقػػاؿ
وزيػػر الداخميػػة األسػػبؽ الي ػػاىو سوسػػيا وىػػو م ػػف حػػزب شػػاس "إذا بقيػػت المحكم ػػة العميػػا تسػػتييف بش ػػؤوننا
فستكوف ىناؾ حرب" ،وقد نشػر رسػـ كاريكػاتير فػي الصػحؼ اإلسػرائيمية يمثػؿ رئػيس الحاخػاميف السػفارديـ
األسػػبؽ عوفاديػػا يوسػػؼ وىػػو يرفػػع سػػاطور كبيػرة يريػػد أف يػػذبح بيػػا رئػػيس المحكمػػة أىػػاروف بػػاراؾ(النجــار،
 ،2001ص.)185

ويتخذ الخبلؼ بيف المتدينيف والمحكمة العميا منحنيات خطيرة نظ اًر لصػبلحيات المحكمػة العميػا االسػرائيمية
التي تتضمف الرقابة عمي المحاكـ الدينية ،عند خروجيا عف نطاؽ الصبلحية ،وفقاً لممادة  15مف القانوف
األساسي لمقضاء (ابو رمضان ،2004 ،ص.)93

وىػػو الغضػػب الػػذى زاد عنػػدما بػػدأ النقػػاش حػػوؿ السػػعي إلػػى توصػػيؼ مػػف ىػػو الييػػودي ،وبالتػػالي تعػػديؿ
إجػراءات التيويػػد؟ ،فالطريقػػة التػػي سػػيتـ بيػػا تحديػػد مػػف ىػػو الييػػودي ،واجػراءات التيويػػد سػػتؤثر بكػػؿ تأكيػػد
عمػػى طػػابع الدولػػة بشػػكؿ حاسػػـ ال يمكػػف فيػػو قبػػوؿ حمػػوؿ وسػػط فالتيويػػد فػػي ىػػذا اإلطػػار ىػػو الحػػدود التػػي
يسعى معسكر المتدينيف ألف تكوف واضحة ومانعة ،حتى ال يختمط الجانب اآلخر العمماني مػع المتػدينيف،
وفقاً لمفيوـ ذلؾ المعسكر ،في حيف يسػعى المعسػكر العممػاني بكػؿ قػوة إل ازلػة ىػذه الحػواجز إنكػا اًر لمسػمطة
الدينيػػة ،وتػػذويباً ليػػذه الكتمػػة الجامػػدة المنغمقػػة عمػػى نفسػػيا فػػي المجتمػػع ،ومػػف ىنػػا يحتػػدـ الخػػبلؼ(انــور،
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 ،2010ص)338؛ فالقضػػية الخبلفيػة ،مػػف منظػػور أف تشػػدد المعسػػكر الػػديني وقادتػػو يجعميػػـ ال يستسػػمموف
بسيولة لجيود المحكمة العميا الرامية لتقميص نفوذىـ في المجاؿ التشريعي ،ومف النماذج التي تبرىف عمى
حكـ المحكمة العميا اإلسرائيمية بالزاـ و ازرة الداخمية بتسجيؿ المتيوديف االصبلحييف والمحافظيف كييود في
بطاقػػة اليويػػة ،وفػػي التعػػداد السػػكاني ،ولكػػف وزيػػر الداخميػػة المتػػديف إيمػػي يشػػاي "شػػاس" أعمػػف بعػػد ثبلثػػة
أسابيع مف صدور حكـ المحكمة أنو لف ينفذ األمر ،وطالب بأف يكوف إلغاء بند القومية في بطاقػات ىويػة
المتيوديف فقط(افيشاي.)2002 ،

ثانياً :القوانين الدينية
يدور الصراع إجماال حوؿ مدى األىمية التي ينبغي أف تعطى لمديف الييودي لمحفاظ عمى الطابع
الييودي لدولة إسرائيؿ ،ىؿ كدولة ييودية أو دولػة ييػود وىػو يعبػر عػف أزمػة ىويػة واخػتبلؼ حػوؿ أسسػيا
ودور عامػػؿ الػػديف فييػػا ،وعمػػى ىػػذا األسػػاس تطػػرح شػػرعية ومصػػداقية الدولػػة والصػػييونية أمػػاـ الش ػريعة
والت ػراث الػػديني الييػػودي ،لػػذا تطالػػب األح ػزاب الدينيػػة بتطبيػػؽ وم ارعػػاة الق ػوانيف الدينيػػة فػػي الحيػػاة العامػػة
واألحواؿ الشخصية وفي قواعد األكؿ الحبلؿ كشػروت وفػي المؤسسػات والمطػاعـ الييوديػة وحرمػة المقػابر
الييودية وحقوؽ اإلنساف وتحريـ الحفريات فييا (عبد العالي ،2007 ،ص.)15

أ :قانون وتشريح الجثث وزرع األعضاء.
تع ػػد عممي ػػة التشػ ػريح بع ػػد الوف ػػاة م ػػف القض ػػايا الخبلفي ػػة األساس ػػية ب ػػيف العمم ػػانييف والمت ػػدينيف ف ػػي
إسػرائيؿ ،فعمػى الػرغـ مػػف أف غالبيػة دوؿ العػالـ المتحضػػر والمتقػدـ يػتـ فييػا تشػريح الجثػث لمعرفػة أسػػباب
الوفيات الغامضة ،أو لمعرفة مدى صػحة العػبلج الػذى تمقػاه المػريض قبػؿ وفاتػو ،أو لخدمػة التقػدـ العممػي
الطبػػي ،فػػإف ىػػذا األمػػر يثيػػر خبلفػػات حػػادة فػػي إسػرائيؿ ،بسػػبب اعتػراض المتػػدينيف عمػػي التشػريح ،لكونػػو
ينتيؾ حرمػة الجسػد بعػد المػوت ،وىػو االعتػراض الػذي يػتـ بشػكؿ صػارخ ،وفػي المقابػؿ يػرفض العممػانيوف
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منح جسد المتوفى أو حتى الشخص الحى طيارة كما يرغب المتدينوف ،ويؤكدوف أف تعنت المتػدينيف يقػؼ
حجر عثرة أماـ التقدـ والعمـ الحديث (يشعياىو.)223:224 ،1979،

وىػػو مػػا ينطبػػؽ أيضػاً عمػػى الخػػبلؼ حػػوؿ ز ارعػػة األعضػػاء البشػرية بعػػد نزعيػػا مػػف المتػػوفيف حػػديثاً ،وىنػػا
يمكف تبيف اف العممانييف يعتبروف أنيـ يخوضوف معركػة ضػد التخمػؼ ،وضػد مػف يرفضػوف العمػـ والتطػور
والبحث العممي.
بالرغـ مف أف الشريعة الييودية تحرـ المػس بجثػة المتػوفى ،إال أف المستشػفيات اإلسػرائيمية اعتػادات ومنػذ
قي ػػاـ اسػ ػرائيؿ وحت ػػي ع ػػاـ 1953ـ تشػ ػريح جث ػػث الم ػػوتى دوف موافق ػػة أى ػػؿ المت ػػوفى ،ودوف تصػ ػريح م ػػف
المتػػوفى ذاتػػو قبػػؿ وفاتػػو ،وحتػػي دوف أف يكػػوف ىنػػاؾ سػػبب واضػػح التش ػريع ،وذلػػؾ اسػػتناداً إل ػى قػػانوف
التشريح المسمى قانوف عمـ أمراض وتشريح الجثث ،وقد احتج المتدينوف عمي ىذا القانوف فػتـ تعديمػو عػاـ
1953ـ ،بحيث ال يتمكف االطباء مف تشػريح أيػة جثػة دوف أف يوقػع ثبلثػة مػف األطبػاء عمػى قػرار تشػريح
الجثة ،غير أف المشكمة ظيرت عمى السطح مرة أخرى عاـ  1955عندما أدخؿ تعديؿ مػرة أخػرى بحيػث
صػػار مػػف الممكػػف تش ػريح الجثػػث إذا كػػاف ذلػػؾ فػػي خدمػػة الص ػالح العػػاـ ،فػػاحتج المتػػدينوف بشػػدة(ماضــي،

 ،1999ص)480؛ ومازالت األحزاب الدينية تحاوؿ تمرير قانوف معػدؿ لتشػريح الجثػث فػي الكنيسػت ،كػذلؾ
أعرب المتدينوف عف معارضتيـ لعمميات زرع األعضاء ،ولمبػادرة إنشػاء بنػؾ لمجمػد ،وقػد قامػت الحاخاميػة
الرئيسية بإجراء دراسة مستفيضة حوؿ زرع األعضاء ،وخمصت إلى تحديد الحاالت التي يجوز فييا اجػراء
عمميػػات الز ارعػػة والحػػاالت التػػي يحػػرـ فييػػا ذلػػؾ ،ومػػا ازلػػت األح ػزاب الدينيػػة تطالػػب بسػػف قػػانوف يسػػمح
بموافقة حاخاـ معتمد عمي عممية زرع االعضاء (انوار ،2010 ،ص.)138:141
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ب :قانون حقوق االنسان
لعؿ الصراع حوؿ تشريع قانوف لحقوؽ اإلنسػاف ،ىػو مػف أحػدث الصػراعات التػي ثػارت بػيف المتػدينيف
والعممػػانييف داخػػؿ الكنيسػػت اإلس ػرائيمي ،حيػػث قامػػت حكومػػة الوحػػدة الوطني ػة الثانيػػة والعشػػريف فػػي عػػاـ
 1988ومف ىذا توفر القاعدة البرلمانية الواسعة لمحكومػة فػي الكنسػيت ،فػي عػاـ  ،1989بػاقرار مشػروع
ىػػذا الق ػػانوف ب ػػالقراءة التمييديػ ػة ،بأغمبي ػػة  53ص ػػوتاً مقابػػؿ  19ص ػػوتاً أغم ػػبيـ م ػػف المت ػػدينيف ،وامتن ػػاع 4
أعضاء عف التصويت ،بالرغـ مف أف المادة العشروف جػاءت ال رضػاء المتػدينيف إال أف األحػزاب الدينيػة
جميعيا عارضت ىذا القانوف لعدة أسباب منيا (الزرو ،1990 ،ص.)495:496

 تأكيد القانوف عمى أف إسرائيؿ دولة ديمقراطية تضمف المساواة في الحقوؽ لجميع الطوائػؼ ،حيػثاعتبر المتدنيوف أف ىذا النص يخؿ بالطابع الييودي بالدولة ومف شأنو أف ييدد امتيازات الييودية
األرثوذكسية في إسرائيؿ.
 أكػػد القػػانوف عمػػى مبػػدأ المسػػاواة بػػيف الجنسػػيف باسػػتثناء أمػػور الػػزواج والطػػبلؽ األمػػر الػػذي اعتبػػرماساً بالشريعة الييودية ،وبالعبلقات بيف المتدينيف والعممانييف.
 تأكيػػد القػػانوف فػػي مادتػػو الثانيػػة عمػػي المسػػاواة بػػيف الم ػواطنيف فػػي إس ػرائيؿ ،األمػػر الػػذي اعتب ػرهالمتػػدنيوف خمػبلً واضػػحاً ألف إسػرائيؿ دولػػة ييوديػػة تعتػػرؼ وتمػػنح الييػػود حقوقػػا خاصػػة فػػي مجػػاؿ
العودة وأياـ الراحة.
 -نص المادة الرابعة والعشريف الذي اعتبره المتدينوف يمس بصبلحيات المحاكـ الدينية وأحكاميا.

 الحكومة الثالثة والعشرون:أقٌمت برئاسة ٌتسحاق شامٌر ،فً  22كانون األول  . ،1988شارك فً االئتالف :اللٌكود ،المعراخ ،المفدال،
شاس ،أغودات ٌسرائٌل ودٌغل هتورا .عند إقامة الحكومة بلغ عدد أعضائها  25وزٌرا .عدد أعضاء الكنٌست الذٌن صوتوا إلى جانب الحكومة
عند إقامتها  .97 -سقطت الحكومة فً أعقاب تصوٌت على حجب الثقة عنها فً  1990/3/15واستمرت فترة عملها بمثابة حكومة انتقالٌة حتى
اقامة الحكومة الرابعة والعشرٌن. .الحكومة الرابعة والعشرون :أقٌمت برئاسة ٌتسحاق شامٌر فً  11حزٌران  .1990شارك فً االئتالف:
اللٌكود ،المفدال ،شاس ،أغودات ٌسرائٌل ،دٌغل التورا ،حزب النهوض بالفكرة الصهٌونٌة ،هتحٌا (انشق عن الحكومة فً ،)1992/1/21
تسومٌت (انشق عن الحكومة فً  ،) 1991/12/31مولٌدت (انشق عن الحكومة فً  )1992/1/21وكتلتا عضو الكنٌست المنفرد لكل من:
ٌتسحاق بٌرتس وإفرائٌم غور .عند إقامة بلغ عدد أعضائها  19وزٌرا .عدد أعضاء الكنٌست الذٌن صوتوا إلى جانب الحكومة عند إقامتها 62 -
نائبا(.موقع الكنٌست اإلسرائٌلً).
 المادة عشرون من قانون حقوق االنسان ،ال ٌسري هذا القانون على احكام الحالل والحرام المتعلقة بالزواج والطالق(الزور،1990 ،
ص.)496
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نتيج ػػة ى ػػذه األس ػػباب ى ػػددت األحػ ػزاب الديني ػػة المتحالف ػػة م ػػع الميك ػػود باالنس ػػحاب م ػػف الحكوم ػػة،
وتشكيؿ حكومة ضيقة مع حزب العمؿ اذا لػـ يػتـ الت ارجػع عػف سػف ىػذا القػانوف ،ممػا أجبػر حػزب
الميكػػود عمػػى تجميػػد مشػػروع القػػانوف فػػي لجنػػة القػػانوف النابعػػة لمكنيسػػت التػػي يت أرسػػيا أحػػد ممثمػػي
الميكػػود(دويــك ،2004 ،ص)382؛ إال أنػػو عػػاد وطػػرح مػره أخػػرى عػػاـ  ،1992وذلػػؾ فػػي الكنيسػػت
الثانيػػة عشػػر ،حيػػث تػػـ اقػ ارره فػػي نفػػس العػػاـ ،وحمػػؿ اسػػـ ك ارمػػة اإلنسػػاف وحريتػػو ،ويػػنص القػػانوف
عمى أف الحقوؽ األساسية لئلنساف في إسرائيؿ تستند إلى االعتراؼ بقيمة اإلنساف ،وىدؼ القانوف
ىػػو "حمايػػة ك ارمػػة اإلنسػػاف وحريتػػو ،ويتطػػرؽ القػػانوف إلػػى حريػػة اإلنسػػاف فػػي إسػرائيؿ حػػيف يغػػادر
الػػببلد ويعػػود إلييػػا ،وخصوصػػيات الفػػرد ،وال يسػػمح المػػس بك ارمػػة اإلنسػػاف وبحريتػػو إال فقػػط عمػػى
أسػػاس القػػانوف .ويتنػػاوؿ القػػانوف نصػػا بشػػأف اسػػتق ارره والحيمولػػة دوف إدخػػاؿ تعػػديبلت عميػػو عػػف
طريؽ أنظمة حالة الطوارئ(موقع الكنسيت االسرائيمي.)1992 ،

121

خالصة
يتضح أنو بعد مرور أكثر مف ستة عقود ونصؼ عمى قياـ إسرائيؿ ما زالت القضايا األساسية
المختمؼ عمييا في عبلقة الديف بالدولة عالقة ،وتعود لتظير عمى السطح بيف فترة وأخرى ،فقضية مف ىو
الييودي؟ ما زالت القضية األىـ في حياة االسرائمييف وفي العبلقات بيف المتدينيف والعممانييف ،وتُسبب
الكثير مف المشاكؿ في مجاالت الحقوؽ المدنية واألحواؿ الشخصية ،وما زالت مؤسسة الحاخامات تضع
عراقيؿ كثيرة أماـ مف يرغبوف بالتيويد وتشترط شروطاً صعبة ،كذلؾ ،فإف طبيعة الصراع بيف المتدينيف
والعممانييف في داخؿ إسرائيؿ ما زالت غالبة ،وأف العقود السابقة مف التعايش بيف أطرافيا في إسرائيؿ لـ
تنجح تماماً في صير تمايزات المجتمع اإلسرائيمي وتحويؿ الوالء االسمي لؤلفراد إلى الدولة ،أو عمى
األقؿ ،إلى اإلطار الصييوني التقميدي الذي تبنتو الدولة ،فمازاؿ الصراع مستم اًر بتعدد مظاىر الصراع
بيف العممانييف والمتدينيف حوؿ ىوية الدولة.
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الفصل الرابع
مظاىر الصراع الحزبي لمقوي اإلسرائيمية
مقدمة
سعت الحركة الصييونية لصبغ الديف الييودي صبغة القومية واالنتماء العرقي ،ونادت بحؿ
المشكمة الييودية وعارضت اندماج الييود في أوطانيـ األصمية ودفعتيـ لميجرة إلى فمسطيف ،مدعية أف
ليـ فييا حقوقاً تاريخية ودينية ،كما نجحت الصييونية في إخضاع الديف لحكـ السياسة ،عمماً أف ىناؾ
فوارؽ معرفية بيف الصييونية السياسية والصييونية الدينية ،فقد تحددت العبلقة بيف الصييونية والديف منذ
البداية ،النطبلؽ الحركة الصييونية في صياغة أىدافيا ومبادئيا وكيفية تحقيقيا ،رغـ أف حيز الصييونية
السياسية كاف ىو المسيطر والموجو ،لكوف زعماء الصييونية كانوا مف العممانييف ،إال أنيـ فيموا أنو بدوف
عنصر الديف واالعتماد عميو ،سيصعب عمييـ تحقيؽ أىدافيـ التي سعوا إلى تحقيقيا ففي ىذا المضمار،
كاف رأى ىرتزؿ الداعي إلى ضرورة الموازنة بيف الواقع وتطوراتو ،ىو األساس الذي اعتمدت عميو كي
تظير الحركة الصييونية لمعالـ األوروبي ،عمي أنيا حركة عممانية لتكسب موقفيـ ودعميـ لمطالب
الحركة الصييونية ،وتظير لمييود بأنيا حركة دينية لجمب المياجريف الييود غير العممانييف إلى أرض
فمسطيف.
وبعد قياـ دولة إسرائيؿ تنامى دور القوى الصييونية الدينية في الحياة االجتماعية والسياسية ،مف خبلؿ
تشكيؿ األحزاب السياسية الدينية ،وفى المقابؿ تشكمت األحزاب السياسية العممانية حالة مف الصراع بيف
واالحزاب الدينية ،في إطار الحياة السياسية واالجتماعية في إسرائيؿ .وتجدر اإلشارة إلى أف الدراسة،
تقسـ األح ازب اإلسرائيمية الى أحزاب عممانية وأحزاب دينية
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المبحث األول :الصييونية.
نشأت الصييونية كفكرة عممانية استخدمت الديف الييودي ،باعتباره رابطة قومية تصير جميع الييود في
مختمؼ الثقافات ،فثمة "شعب ييودي" وقومية ييودية .وكاف رأى ىرتزؿ مؤسس الصييونية ،أف الديف
الييودي ىو السجادة الثمينة التي يسيؿ العبور عمييا إلى القومية ومقاومة توطيف الييود في الببلد التي
يعيشوف فييا ،ويضيؼ ىرتزؿ "سوؼ يقوـ حاخاماتنا بتكريس جيودىـ وطاقاتيـ لخدمة فكرتنا ،وسوؼ
يغرسونيا في نفوس الرعية الييودية عف طريؽ الوعظ واإلرشاد مف منابر الصبلة .ولف نسمح بظيور أية
نزاعات ثيوقراطية تتصدر قيادتنا مف جانب الكينوت ،وسوؼ نعمؿ عمي إبقاء كينتنا داخؿ حدود
المعابد"(ىرتزل ،2007 ،ص)117؛ وكاف رأى ىرتزؿ حتى فترة متأخرة مف شبابو ،أف الحؿ األمثؿ لممشكمة
الييودية في االندماج التاـ في المجتمعات األوروبية واعتناؽ المسيحية ،وقد تعمد ىرتزؿ أثناء زيارتو لمقدس
أف يتعدى عمى الشعائر الدينية الييودية ،وكما سجؿ في مذكراتو ،أنا مفكر حر ومبدأ حركتنا سيكوف أف
لكؿ إنساف حؽ أف يبحث عف خبلصو بطريقتو الخاصة(ماضي ،1999 ،ص.)198:199

ولذلؾ إعتبر ديفيد بف غوريوف ،أف الديف وسيمة مواصبلت ،يجب أف يبقي فييا المشروع القومي بإقامة
وطف لمييود بشكؿ مؤقت ،ويرى أنو ال يجب أف تحكـ ىذه الدولة بالديف(الحسنى،2010 ،ص.)63

وترى الدراسةأف مفاىيـ ىرتنزؿ وبف غوريوف ومف لؼ لفيـ بأف ىناؾ شعب ييودي وقومية ييودية واحدة
استنادا الى االساطير والنفاىيـ الدينية ،أو مف خبلؿ التاثير بالحركات والدوؿ القومية في اوروبا ال يستقيـ
ومفاىيـ الشعب والقومية واالمو مف وحية نظر عمـ االجتماع السياسي ،فالشعب في االصؿ ليس تكوينة
حكومة وىذا امر سميـ ،اال أف تكونو يتوجب االقامو الدائمو والمستمرة لقروف طويمو مف الزمف وتتوحد
مكوناتو حوؿ لغو وثقافو وتكويف نفس واقتصادي واجتماعى مشترؾ ،وبيذا المعنى باالمكاف اف تدواؿ مسألة
حؽ تقرير المصير ليذا الشعب أو ذالؾ ،وعميو ولجة عدـ توافر العناصر الموجبو لمييود بالتعريؼ اعبله
فإف مقوالت أرض الميعاد وشعب اهلل المختار ال مكاف ليا اال في البلاىوت التوراتى.

 ثٌودور هرتزل ( ) Theodor Herzlصحفً ٌهودي نمساوي مجري مإسس الصهٌونٌة السٌاسٌة المعاصرة ،ولد فً بودابست بالنمسا وعندما
كان ٌعمل مراسال إلحدى الصحف النمساوٌة ،حضر محكمة الضابط الٌهودي الفرنسً دٌرافٌوس الذي اتهم بالخٌانة وبٌع المعلومات العسكرٌة إلى
ألمانٌا  ،إال انه بعد ذلك ظهرت براءته ،فاستغل هرتزل هذه القضٌة فً التروٌج ألفكاره بؤن الٌهود مضطهدون ،وأن هناك عداء للسامٌة  ،ثم
تطور فكره إلى أن طالب بإنشاء دولة للٌهود داعٌا إلى ضرورة التحرر الٌهودي من الجٌتو على اعتبار أنه ٌكرس مؤساة الٌهود  ،بإقامة المإتمر
الصهٌونً األول فً بازل بسوٌسرا عام  ، 1897وكان بداٌة الطرٌق إلقامة دولة إسرائٌل ،ومن أهم كتبه كتاب" الدولة الٌهودٌة" والذي ضمنه
أفكاره الذي اعتبر فٌها أن الٌهود هم مجرد ضٌوف على األمم التً ٌعٌشون فٌها وال ٌنتمون إلٌها  ،وأن الحل الوحٌد لمشكالتهم هو فً إقامة وطن
لهم" .المصدر( :منصور ، 2009 ،ص.)495
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فمع تزايد الجدؿ حوؿ العبلقة بيف الييودية والصييونية ،كتبت روت غفيزوف" أنو ليس مف المستحيؿ وليس
مف غير العدؿ الدمج بيف الديف والدولة ومبادئ الديمقراطية" ،حيث افترضت أف إسرائيؿ ستبقى دولة ييودية
طالما كاف مواطنوىا يعرفوف بأنيا دولة

ييودية(سيغف ،2001 ،ص)16؛

ويقوؿ يعقوب سيركيف" .أف تكوف

ييودياً ،ال يعنى أف تعتنؽ الييودية ،فنحف لسنا طائفة وال مدرسة فكرية ،بؿ نحف عائمة واحدة ولنا تاريخ
كفر ،وقبوليا ال يدخؿ الفرد في الييودية"(أبو شومر ،2006 ،ص)39؛
مشترؾ ،كما أف إنكار التعاليـ الييودية ليس اً

أما عبد الوىاب المسيري فيشير في موسوعة الييود والييودية والصييونية ،أف الصييونية طرحت نفسيا مف
البداية عمي أنيا رؤية شاممة لمحياة الييودية ولمتاريخ الييودي ،وربطت الصييونية نفسيا بأرض اليوية
الييودية ،أي أنيا طرحت نفسيا كرؤية لمكوف ،وقد أدركت الصييونية ىويتيا منذ البداية باعتبارىا حركة
عممانية شاممة ت رفض العقيدة الييودية ،وترفض اإليماف بأية معتقدات أخبلقية أو دينية مطمقة ،ومتجاوزة
لمفيـ المادي والسياسي لممشروع الصييوني لمدولة( المسيري ،2005 ،ص.)205

لقد استغؿ مفكرو الصييونية األساطير ،والمقوالت الدينية في خطابيـ السياسي ،وركزوا عمى مقولة
أرض الميعاد ،وشعب اهلل المختار،

إلى أف تحولت ىاتاف المقولتاف إلى برنامج سياسي لمحركة

الصييونية ،وربما أكثر مف ذلؾ أف اعتبرىا بعض الصياينة أنيا ديف الييود.
وبرغـ ىذه الجدلية التي تربط العبلقة بيف الصييونية والديف ،الذي وصؿ حد ال يمكف التمييز بينيما ،إال
أنو يمكف الفصؿ بيف المفيوميف عمى اعتبار أف الصييونية أيديولوجية سياسية عممانية قومية ،بحثت
عف وطف لمييود وليس عف فمسطيف في المفيوـ الديني أرض الميعاد ،فالديف الييودي لـ يكف يوماً ديف،
كباقي الديانات السماوية(راشد ،بدون سنة نشر،ص.)68:69

نشأت الصييونية السياسية في القرف التاسع عشر وسط موجة القومية الميبرالية التي اجتاحت أوروبا في
تمؾ الفترة ،فقد دمجت الصييونية بيف ركني القومية الميبرالية والييودية ،وذلؾ مف خبلؿ سعييا إلى حؿ
مشكمة المسألة الييودية ،ومف جية أخرى العمؿ عمى تيجير الييود مف كافة أنحاء العالـ إلى فمسطيف،
ردا عمى فشؿ حركة التنوير الييودية
حيث كاف ظيور الصييونية كحركة سياسية ،يشكؿ
أيضا ً
ً

"اليسكبله" في حؿ المسألة الييودية .وحسب مبادئ الصييونية ،يعود ىذا الفشؿ إلى كوف اإلنعتاؽ

 روت غفٌزون :هً قاضٌة فً محكمة العدل العلٌا ،وشغلت عضوٌة لجنة بعد الحرب علً لبنان ،ولها العدٌد من الكتابات فً الصحف
االسرائٌلٌة.
ٌ عقوب سٌركٌن :صحفً وكاتب إسرائٌلً فً الصحف اإلسرائٌلٌة
 اىٖغنالٓ :ميَح ػثشٝح تؼْ ٚاىتْ٘ٝش ٗاىتثقٞف ٕٗ٘ اىجزس اىثالث ٜىنيَح "عخو "ٗٝؼْ ٚاىؼقو ٗاىَصطيح ٝطيق ػي ٚحشمح اقتصادٝح ٗاجتَاػٞح
ٗعٞاعٞح تٖذف اى ٚاتؼاد اىٖ٘ٞد ػِ اىؼاىٌ اىتقيٞذ ٛاىز ٙػاش٘ا ف ٔٞمجَاػح شارج ت ِٞشؼ٘ب اىؼاىٌ(.اّ٘س ،0202،ص.)01
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الفردي مستحيبلً بالنسبة لمييود ،دوف اإلنعتاؽ عمى المستوى الجماعي ،ذلؾ ألف القضايا القومية تتطمب
حموالً قومية (نويبرغير.)1995،

المطمب األول :الصييونية السياسية
اعتبرت الحركة الصييونية ،أف الفكر يؤسس إلى خمؽ الواقع االجتماعي الذي سيعيش فيو ،وىذا
ما خطأه عمماء االجتماع ،حيث يؤكدوف أف الواقع االجتماعي ،ىو الذي يخمؽ الفكر وىو إفراز لو،
فالصييونية رفضت ذلؾ وادعت أنيا كفكرة ىي القوة الخالقة لمواقع االجتماعي ،الذي عممت عمى
تجسيده ،ومف ىذا الفكر ظيرت مدارس واتجاىات صييونية كثيرة ،منيا الصييونية السياسية والصييونية
الدينية.
وترى الدراسة أف الفكر الوعى فقط بامكانو أف يدرؾ الواقع ويساعد في نموه وتغيره ولكنو ليس
بصانع لو.
يرجع تاريخ ظيور الصييونية السياسية الييودية كأداة أيديولوجية لكسب التأييد الدولي مف أجؿ إقامة دولة
ييودية في فمسطيف إلى عاـ  ،٨١٨١حيف نشر ىرتزؿ كتابو الدولة الييودية ،وقويت الصييونية السياسية
عندما وافؽ المؤتمر الصييوني األوؿ الذي عقده ىرتزؿ عاـ  ،٨١٨٣عمى برنامج بازؿ الذي كاف يدعو
إلى وطف قومي آمف ومعترؼ بو قانونياً لمييود في فمسطيف (مركز التأصيل لمدراسات والبحوث )2012،؛ وقد
يكوف ىرتزؿ ىو مؤسس الصييونية السياسية فعبلً ،ولكف ىذا ال يعني أف أفكاره كانت جديدة فقد سبقو
إلييا أفراد كثيروف ومتعددوف ،كاف مف بينيـ الييود وغير الييود ،ولئف كانت معظـ الكتابات الصييونية
قد ظيرت خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر ،فإف غير الييود كانوا قد طوروا األفكار والبرنامج
األساسي لما أصبح يعرؼ فيما بعد بالصييونية السياسية الييودية .والواقع أف غير الييود كانوا قد بدأوا
في نشر الفكرة الصييونية عف الوعي القومي الييودي الموجو نحو فمسطيف قبؿ عقد المؤتمر الصييوني
األوؿ بثبلثة

قروف(الشريف ،1978 ،ص)8؛

حيث بدأ ىرتزؿ ببمورة ىذه الفكرة التي نمت قبؿ المؤتمر األوؿ

لمصييونية العالمية ،حيث قاؿ ىرتزؿ في خطابو األوؿ "أنا ال أطمب مف األمة لغة مشتركة أو مبلمح
عرؽ بارزة مشتركة ،ويكفي األمة تحديد متواضع بسيط كيذا ،إننا مجموعة تاريخية مف بني البشر ينتسب
أحدنا لؤلخر انتساباً كبي اًر واضحاً ،وتجميعيـ يعود إلى وجود عدو مشترؾ" وترى الدراسة أف تعريؼ ىرتزؿ
األمة ىو عممياً مثالى وغير عممي(فمنر ،1976،ص)14؛ فأوؿ مف استعمؿ لفظة الصييونية ىو الييودي
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نتاف يرنباوـ نبوـ ،وقد أطمقيا عمى حركة عودة صييوف ،وذلؾ قبؿ مؤتمر بازؿ ببضع سنوات ،وأراد بيا
منذ البداية أف تكوف تعبي اًر عف مجموعة اآلماؿ الييودية ،التي تراكمت خبلؿ أجياؿ سحيقة في نفوس
الييود ،فيي حركة فمسفية قومية منظمة ليا جذورىا المتأصمة منذ القدـ ،ولكنيا تجسدت واقعاً وعمبلً في
الربع األخير مف القرف التاسع عشر .ويؤكد مؤيدو الصييونية أف الييود رغـ تفرقيـ يؤلفوف شعباً واحداً،
ليـ ماضييـ القديـ الواحد ،وأىدافيـ العامة الواحدة ومصيرىـ الواحد فيي تعبير سياسي عف الشوؽ
لمرجوع إلى أرض الميعاد ،والطموح إلى استقبلؿ شعبي وحكومي ،واإليماف بأف الييود مف جديد سيمعبوف
دورىـ االيجابي في تاريخ العالـ(ماضي ،1999 ،ص.)93

أما الفكرة الصييونية السياسية المعاصرة التي ظيرت في القرف التاسع عشر ،فقد تبمورت في كتاب ىرتزؿ
" الدولة الييودية " ،الذي ظير عاـ  1896وكاف ليذه الفكرة الصييونية منطمقات ،تبني عمييا
أيديولوجيتيا فإف المنطمؽ األوؿ ليذه األيديولوجيا صاغو ىرتزؿ عمى أساس ،أف الشعوب التي يعيش
الييود بينيا ىي إما ضمناً أو صراحة ال سامية ،وأف الييود ىـ "شعب" واحد جعميـ أعدءاىـ ىكذا بدوف
موافقتيـ ،كما يحدث م ار اًر وتك ار اًر في التاريخ ،ولقد طور الصييونييوف أيديولوجيتيـ وتعمقوا في بحث
مبلمحيا وألبسوىا حمبلً عممية ،ومف ىذا القبيؿ ما كتبو ليوبنسكر في كتابو " التحرر الذاتي" ،فقد اعتمد
في بنائو األيديولوجي عمى أف الييود ىـ قوـ شبح ال وطف ليـ ،وبما أف اإلنسانية تكره األشباح ،لذلؾ
تنزؿ بيـ الشعوب االضطياد والتعذيب ،والحؿ إذف يكمف في تحويميـ مف قوـ شبح إلى قوـ طبيعي وىذا
لف يتـ إال إذا أقاموا وطناً ليـ في مكاف ما فعندئذ يتوقؼ اضطيادىـ حتى لو بقيت بعض طوائفيـ في
أقطار مختمفة فيـ عندئذ يكونوف جالية كسائر الجاليات التي تعيش بيف قوميات أخرى(زريقة.)2006 ،

وأرسى ىيرتزؿ اسس قياـ الدولة في كتابو الدولة الييودية ،وبدأ وضعيا موضع التنفيذ في أوؿ مؤتمر
صييوني عقد في بازؿ بسويس ار عاـ  ،1897كما سبؽ الذكر تجدر اإلشارة إلى أف ىرتزؿ عمماني
مناقض تماماً لمفكر الديني ،فيو يعارض فكرة أف الديف الييودي مف الديانات السماوية(جريس،1978 ،
ص.)143

عبلوة عمى ذلؾ إدعت الصييونية السياسية ،أف الييود "أمة واحدة" وأف الييودي يجب أف يكوف لو وطف
يعيش فيو مثمو كمثؿ اإلنجميزي و الفرنسي ،بغض النظر عف المسألة الييودية التي تشكؿ موضع
غموض فكرى في تعريؼ مف ىو الييودي .
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فقد كاف ىدؼ ىرتزؿ األساسي ىدفاً سياسياً ولـ يكف دينيا قط ،فيو تأثر بقضية دريفوس واستخمص منيا
العبر ،في أنو مف الضروري أف يشكؿ الييود في كؿ بمداف العالـ أمة واحدة ،بغض النظر عف البمد التي
يعيشوف بيا ،ويمكف لمييود أف يندمجوا في نسيج أي بمد يعيشوف فييو ،ليذا قرر ىرتزؿ العمؿ عمى تحديد
مبلمح فكرة إنشاء دولة ييودية يتجمع فييا كؿ الييود مف جميع أنحاء العالـ ،ورفض فكرة وطف ديني
ومركز لمثقافة الييودية ،حيث كاف القرف التاسع عشر قرف القوميات ،وىذه الدولة التي فكر بيا ىرتزؿ
ليست سوى صورة مف صور القوميات الغربية ،وخاصة أنو تأثر بالمذىب القومي في ألمانيا(جارودي،
 ،1983ص. )10

فمـ يكف المكاف ميـ بالنسبة ىرتزؿ بقدر أىمية إنشاء وطف يجمع كؿ الييود مف جميع دوؿ العالـ ،ويضع
حداً لمتنافر بيف الييود وغيرىـ مف الشعوب األخرى ،والتخمص مف فكرة االندماج والصير التي يتعرض
ليا الييود في المجتمعات التي يعيشوف فييا ،ورغـ أنو ظير قبؿ ىرتزؿ أفكار صييونية تدعو لمعودة إلى
ارض الميعاد "أرض فمسطيف" ،أمثاؿ موش ىيس ،و الحاخاـ الصييوني ييودا القمعي ،1878-1798
إال أنو بفضؿ ىرتزؿ تحولت الحركة الصييونية إلى حركة سياسية منظمة ،تعرؼ كيؼ تستغؿ الظروؼ
السياسية الحاصمة مف حوليا في العالـ ،وتستطيع المعب عمى التناقضات الدولية بيف الدوؿ الكبرى ،فقد
أدرؾ ىرتزؿ أنو بدوف االعتماد عمى دولة كبرى ،والحصوؿ عمى إذف أو تصريح دولي ،ال يمكف أف
يصبح الييود شعباً مثؿ كؿ الشعوب ،وقومية مثؿ كؿ القوميات ،إال بتيجير الييود إلى األرض التي
ستقاـ فييا دولتيـ( ماضي،1999 ،ص .)109

ويرى ىرتزؿ أف المشكمة الييودية ليست مشكمة اجتماعية أو دينية ،مع أنيا في بعض األحياف تتخذ ىذيف
الطابعيف وغيرىما ،ويرى أنيا مسألة قومية ،وإليجاد حؿ ليا يجب عمييـ أف ينظروا إلييا كمشكمة سياسية
دولية تجتمع األمـ لمناقشتيا ،و إيجاد حؿ ليا(الشامي ، 1995 ،ص.)30

وىنا تجدر اإلشارة إلى أف معارضة المتدينيف الييود لمصييونية السياسية ،كاف بسبب أنيـ يعتقدوف أنيا
جعمت الفكرة القومية عامبلً موحداً لمييود أينما كانوا ،بدالً مف تنفيذ التعاليـ الدينية وتعاليـ التوراة وفى
نظرىـ ،أف الصييونية تحوؿ الييود إلى أمة كباقي األمـ وتبعدىـ عف الواجبات الدينية ،حيث يرى

حادثة درٌفوسٌُ :شار إلٌها أٌضا ً بعبارة واقعة درٌفوس ،وبطلها هو ألفرٌد درٌفوس ( 1856ـ  )1935الذي كان من كبار الضباط الفرنسٌٌن ،والٌهودي الوحٌد فً هٌئة أركان
الجٌش الفرنسً .وُ لد فً مقاطعة األلزاس باسم «مولهاوزن» ألسرة ٌهودٌة ثرٌة مندمجة فً محٌطها الفرنسً .ونظراً ألن اسمه ألمانً الطابع ،فقد غٌره إلى اسمه الذي اشتهر به.
وقد ا ُتهم درٌفوس بسرقة وثائق سرٌة عسكرٌة بمساعدة الماسونٌٌن ،وتسلٌمها إلى الملحق العسكري األلمانً فً بارٌس ،فوُ جِّهت إلٌه تهمة الخٌانة العظمى والتجسس لحساب ألمانٌا
عام  .1894وقامت السلطات العسكرٌة بمحاكمته ،وتابعت الصحافة المعادٌة للٌهود آنذاك األحداث وعبؤت الرأي العام ضده ،األمر الذي خلق جواً غٌر مالئم لضمان حٌاد المحاكمة.
وفً نهاٌة األمر ،قضت المحكمة علٌه بالسجن مدى الحٌاة ،وجُرِّد من رتبته علنا ً أمام الجماهٌر ،و ُنفً إلى جزٌرة الشٌطان (دٌفلز أٌالند) التً تقع على الساحل األفرٌقً (وكانت
مستعمرة فرنسٌة) .ورحبت الصحافة المعادٌة للٌهود بالحكم.
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الحاخاـ كوؾ الذي كاف تممودياً ،أف الخبلص الييودي ىو الخطوة األولى مف أجؿ الروحانية التي تنتيجيا
التقاليد الييودية إلى عصر المسيح المخمص.
أىم الصييونيات السياسية.
أوالً :الصييونية التصحيحية ،وتعد الصييونية التنقيحية أو المراجعة استم ار اًر لمصييونية السياسية ،ويعد
فبلديمير جابوتنسكي المنظر األساسي ليا ،وىي تُغمّب الجانب القومي عمى الجانب الديني ،كما تؤكد
عمى العنؼ وسيمة لمتعامؿ مع الفمسطينييف ،وىي ذات توجيات ليبرالية رأسمالية ،وتتمثؿ أساساً في
تحالؼ حزب الميكود في إسرائيؿ ،ويعد مناحيـ بيغف و اسحؽ شامير وأرئيؿ شاروف وبنياميف نتنياىو
امتداداً ليذه المدرسة ،ويؤمف المراجعوف بأف معاداة السامية وفشؿ االندماج ىما المذاف أديا إلى ظيور
حركة قومية (الييودية الصييونية) ،وىـ يروف أف المشكمة مشكمة ييود وليست مشكمة الييودية(العموجى،
 ،2010ص.)28

ثانياً :الصييونية العمالية :تنطمؽ مف فيـ أف المسألة الييودية ىي مشكمة فائض سكاني ييودي ،غير
قادر عمى االندماج بيف الشعوب التي يعيش فييا الييود .وعميو فإف المشكمة في الوضع االقتصادي
واالجتماعي لمييود في البمداف التي يعيشوف فييا ،فالصييونية العمالية تيار صييوني يقبؿ الصيغة
الصييونية األساسية الشاممة بعد تيويدىا وادخاؿ مقدمة اشتراكية عمييا ،وىو تيار استيطاني بالدرجة
األولى ،وقد نشأت الصييونية العمالية في صفوؼ المثقفيف الييود في شرؽ أوربا (المسيرى،1992 ،
ص.)102-99

المطمب الثاني :الصييونية الدينية.
يرى أتباع الصييونية الدينية أف الصييونية لو تركت وشانيا ،فإنيا سوؼ تنشر التعاليـ القومية العممانية
وسوؼ تنيى التعاليـ الدينية ،ليذا السبب رفضت الصييونية السياسية رغـ أف قسـ مف الصييونية الدينية
اعتقد أف الصييونية سوؼ تحكـ قبضة القيـ الدينية عمى الوجداف لييودي (أبو شومر،2006،ص.)49

فالصييونية الدينية ىي تعبير يطمؽ عمى كؿ التيارات الدينية داخؿ الحركة الصييونية ،و المنطمؽ
الفكري لمصييونية الدينية يعتمد عمى التوراة ،كسند يعطي الحؽ لمييود بإقامة وطف قومي في فمسطيف،
عمى عكس تيارات دينية ييودية أخرى ،ترى أف قياـ دولة إسرائيؿ يتحقؽ فقط بمجيء المسيح ،وقد
استخدمت الصييونية الدينية نبوءتيف لتكوف دعامتيف لفكر الصييونية الدينية نبوءة الشعب المختار وأرض
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الميعاد ،وذلؾ العتقادىـ أف اإللو يسكف فييا واالستيطاف فييا مف تعاليـ الديانة الييودية فمف يعيش فييا
يصبح مؤمناً مف ال يعيش فييا ال إلو لو (العموجى ،2010،ص.)35-26

فقد انطمقت الصييونية الدينية مف فكرة أساسية ،وىى معارضة الفكرة العامة التي كاف يؤمف بيا عامة
الييود ،وىى انتظار المسيح المنتظر المخمص لممسألة الييودية ،والذي سوؼ يقودىـ إلى فمسطيف أرض
الميعاد ،وشعب اهلل المختار ليقيموا فييا مممكة إسرائيؿ ،فقد رأت الصييونية الدينية أف ىذا االعتقاد ،كاف
سبباً في تأخير حؿ مشكمة الييود ،وعدـ عمؿ أي خطوة سياسية يمكف أف تعيدىـ إلى إلييا ،حيث أضفى
الحاخاـ موشيو بف نحماف الممقب رمباـ ،في تفسير لمتوراة طابعا مف القداسة عمى أرض فمسطيف واعتبرىا
مركز العالـ ،واف القدس مركز أرض إسرائيؿ ،وأف ىذه األرض المكاف المناسب و الوحيد لتأدية الوصايا
الدينية المنصوص عمييا في التوراة(الشامي ،1995،ص.)87-85

فكانت البداية الحقيقية لمصييونية الدينية في العصر الحديث مف أفكار الحاخاـ ييودا القمعي (-1798
 ،)1878الذي دعا إلي خبلص الييود بالعودة إلي التممود ،وأساطير " القبااله " واقترح في كراستو،
اسمعي يا إسرائيؿ(شمعي يسرائيؿ) التي نشرىا عاـ  ،1834العودة إلي فمسطيف تحت قيادة زعامة بشرية،
دوف أي انتظار لممسيح المخمص ،كما دعا إلي إقامة مستعمرات ييودية في فمسطيف كي تكوف مقدمة


لظيوره وبناء عمى حسابات كاف قد أجراىا اعتمادا عمى القبااله  ،توقع القمعي أف يظير المسيح عاـ
 ،1840ولما لـ يحدث ما توقع فقد غير رأيو ،وأعمف أف الخبلص ال يمكف أف يأتي فجأة ومرة واحدة،
وانما ينبغي العمؿ بجد في سبيمو ،وأف ىذا الخبلص الذاتي لشراء األراضي ،وىي األفكار نفسيا التي
تبناىا فيما بعد وقد فسرىا في كتابو " الخبلص الثالث " الخبلص الجديد عمى أساس االستيطاف في
فمسطيف ،بقصد تعمير األرض الخراب واحياء المغة العبرية (ماضي ،1999،ص.)220:223

ولـ يكتؼ الحاخاـ القمعي بالدعوة نظرياً إلي آرائو ،بوساطة الكتب والك ارريس التي كاف ينشرىا مف حيف
آلخر ،بؿ حاوؿ تطبيؽ آرائو عممياً ،فقاـ بوضع كتب لتدريس المغة العبرية ،والتوصية باستعماليا ،وقاـ
بزيارات عدة إلي دوؿ أوروبية لمترويج ألفكاره بيف الييود ،كما حاوؿ القياـ بنشاط استيطاني في فمسطيف،
لكنو لـ يوفؽ ،وىاجر عاـ  1874إلي فمسطيف حيث توفي فييا .وقد استطاع القمعي التأثير في أحد
زمبلئو ،وىو الحاخاـ البولندي ،تسفي ىيرش كاليشر ( ) 1874 – 1795حاخاـ الطائفة الييودية في
 اىقثالج :ميَح اىَقص٘د تٖا ػيٌ اىتص٘ف أٗ اىؼاسفُ٘ تاىفٞض االىٖٗ ٜفيغفتٖا اىشئٞغٞح ٍؼشفح اى٘ج٘د اىنّ٘ ٜػِ طشٝق اىغَ٘ تاىْفظ اى ٚاىَشتثح
اىؼيٞا ،حت ٚتؼجو فٍ ٜجٜء اىَغٞح .
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مدينة توريف بألمانيا ،الذي دعا لمثؿ ما دعا إليو القمعي ،وقد تصدى كاليشر بضراوة لحركة اإلصبلح
الديني الييودية ،واعتبر في كتابو "البحث عف صييوف" (دريشت تسيوف) ( ) 1862أف عذاب الييود
وشقاءىـ ىما امتحاف إليمانيـ ،وأف بداية حموؿ الخبلص تكمف في التطوع لمذىاب إلي فمسطيف بقصد
االستيطاف وشراء األراضي ،ألف استيطاف الببلد المقدسة ىو مف أىـ وصايا التوراة (العموجى،2010،
ص.)150- 147

كما تعرؼ أفكار الحاخاـ صمويؿ النداو" أف السكف في فمسطيف واجب ديني وتكميؼ قومي وأف القبس
اإلليي ال يؤثر في الشعب الييودي إال وىو في أرضو وبالتالي ال يمكف اعتبار إسرائيؿ أمة حية وىى في
المنفى " ،إف الصييونية الدينية انطمقت مف إنكار فكرة انتظار المسيح المخمص ،لمعودة إلى أرض الميعاد
بجيود الييود أنفسيـ إلقامة دولة ليـ تجمع كؿ الييود فييا مف كؿ البمداف التي يعيشوف فييا ،تطبيقا
لمديف الييودي الذي يأمر بالعودة إلى ارض الميعاد التي يسكف الرب فييا عمى جبؿ صييوف(ماضي،
،1999ص.)233-230 :

إف الصييونية الدينية بنت أفكارىا عمى المعتقد الديني الييودي أرض الميعاد وشعب اهلل المختار،
استكماال لدور حدد ليا وكاف متفؽ عميو في الحركة الصييونية العالمية ،إلى جانب دور الصييونية
السياسية الداعية إلى قياـ دولة قومية لمييود عمى أي بقعة مف األرض ،يحكميا الييود أنفسيـ ولو كاف
عمى حساب سكانيا األصمييف ،فتمثؿ ىذا الدور في دحض ومعاداة الفكرة اإلسبلمية الداعية إلى أف
فمسطيف ارض وقؼ إسبلمي ،وانيا ارض المحشر والمنشر ،وانيا األرض التي تقدست مف تقديس
اإلسراء والمعراج عند المسمميف عامة والفمسطينييف خاصة (نجيب.)2003 ،

أىم الصييونيات الدينية األرثوذكسية الحريدية.
إف األفكار التي انطمقت مف فيـ أف انتظار المسيح المخمص لمييود أمر ديني ال يجوز تجاوزه،
و أل ف الصييونية حولت الشعب الييودي المستمد ىويتو مف التقاليد الدينية إلى شعب عمماني ال يقدس
التعاليـ الربانية ،التي ترتكز عمى أف اهلل اصطفى الييود مف دوف الشعوب األخرى فيـ شعب اهلل
المختار ،أظيرت ىذه األفكار التيار المتشدد الذي سمى بالفكر الديني األرثوذكسي المعارض لمصييونية.
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أوالً :الييودية األرثوذوكسية.
الييود األرثوذكس ىـ المتمسكوف بالتوراة والتممود ويؤمنوف بعودة المسيح ،كما يعرفوف بأنيـ
آلبسو القبعات السوداء وىـ الذيف يعتبروف التوراة دستورىـ ،وىـ مف أىـ الطوائؼ الييودية في العيد
الحديث ،وال يجوز الخمط بينيا وبيف األرثوذكسية المسيحية فمفظة األرثوذكسية تعني باليونانية الرأي القويـ
وتستعمؿ لمداللة عمى الطوائؼ الدينية المتمسكة بالقوالب القديمة أو األصمية لمديف ،تنقسـ األرثوذوكسية
إلى الييودية األرثوذوكسية الحديثة والييودية الحريدية ،تبمورت األرثوذكسية كمصطمح في الديانة الييودية
كرد فعؿ عمى التغيرات التي حصمت في المجتمعات الييودية ،والتي تحدت سمطة الحاخامات وكاف أوؿ
مف قدـ الفكر األرثوذكس ىو الحاخاـ شمشوف رفائيؿ ىيرش ،الذي كاف يرى أف الييود شعب وليـ
قوميتيـ المختمفة عف القوميات األخرى عمييـ انتظار المسيح واقامة كؿ الشعائر الدينية التي جاءت في
التوراة واف يرفضوا اختبلطيـ بالجماعات الييودية األخرى التي رفضت عقائدىـ ومثميـ الدينية
(عايش ،2007،ص.)84

تؤمف الييودية األرثوذكسية أف الخبلص لف يكوف إال بمجيء المسيح ،وأف الخبلص المسيحانى ال يتـ
بوسائؿ سرية سواء كانت ىذه الوسائؿ الماؿ أو السبلح ويعتمدوف في ذلؾ عمى نصوص مف التوراة "ىكذا
قاؿ الرب ،لقد باعوكـ بدوف مقابؿ لذلؾ لف يفؾ أسركـ بالماؿ" وكذلؾ " ال بالعنؼ وال بقوة الجيش ولكف
بروحي" ،ويؤمنوف باف بناء مممكة إسرائيؿ البد أف يتـ عمى يد المسيح المنتظر ،ولقد عارض جزء مف
األرثوذكسية الحريديـ الصييونية و أروا أف تأسيس دولة قومية ييودية في فمسطيف تتنافى مع العقائد
المتعمقة بعودة المسيح (عايش ،2006 ،ص.)102

الييود الحسيديم :ىي حركة باطنية اجتماعية ييودية مائمة أشد الميؿ إلى الصوفييف في اإلسبلـ
لبلعتناقيـ بالعالـ الروحي ،ومؤسس ىذا التيار الحاخاـ "بعؿ شيـ طوؼ" الذي فضؿ الصبلة عمى تعمـ
التوراة و يعتبرىا الكثيريف مف الباحثيف أقرب إلى الصوفية في اإلسبلـ ،فيـ يرقصوف في صبلتيـ ،وىى
فرقة تختمؼ عف المجتمع اإلسرائيمي كمو في عاداتو وتقاليده ،لدرجة أنيا اعتزلت المجتمع وعاشت في
البراري جنوب فمسطيف ،مف أفكارىا أنيا تحترـ األضحية و القرابيف و أنيا تنكر التفرقة العنصرية ،وتقرر
مبدأ المساواة ،الحزب الذي يمثميا ىو "اغودات يسرائيؿ" الذي أسس في روسيا عاـ (1912أبو
شومر ،2006،ص)62:63
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المبحث الثاني :الييود العممانيين
انتشرت العممانية بيف الييود بإيقاع سريع في القرف العشريف ،حيف كانت غالبية الييود تعيش في
أوروبا والواليات المتحدة األمريكية ،حيث تحولت ثقافة الدوؿ الغربية لمعممنة بشكؿ متطرؼ ،وىو ما تأثر
بو غالبية الييود ،وأسفر عف أعماؿ فكرية غير

دينية(ميمخين،2003 ،ص.)22

وا ف كانت بدايات العممنة بيف الييود قد سبقت القرف العشريف ،حيث شيدت نياية القرف الثامف عشر في
ألمانيا تمرد عدد مف األلماف أبناء الطبقة الوسطي عمي سمطة الكنيسة " وقبوليـ ألوؿ مرة انضماـ أعداد
مف الييود لتوجياتيـ العممانية عمي الصعيد االقتصادي واالجتماعي والثقافي .وقد ساىـ أيضاً في نشر
العممانية بيف الييود ،رفع الثورة الفرنسية عاـ  ،1789لشعار الحرية والمساواة واألخوة ،وتبنييا الدعوة
لمجتمع

مدني"( ىورفيتش،2005،ص.)205:206

وقد طور دعاة ىذا الفكر شعاراتيـ وتبنوا في نياية القرف العشريف الربط بيف االقميـ السياسي والشعب
حسب المفاىيـ الغربية ،وىذا ال يمنع اتباع الحركة الكنعانية مف التحالؼ مع الصياينة عندما يتعرض
المجتمع

لمخطر( ميمخين ،2003،ص.)34

وقد عنت الحركة الكنعانية منذ البداية مف "فشميا في تفسير كيفية الفصؿ الحاد بيف الييودي والعبري ،أو
كيؼ ستحوؿ الييودي إلي عبري ،والي متي ستطؿ تعتمد عمي ييود الشتات كمصدر بشرى لخمؽ
العبرييف في فمسطيف ،ووفقاً لتقييـ االديب "ا.ب ييوشواع" لمطرح الكنعاني ،لقد نجحت العممية ،ولكف
المريض مات ( قورانى ،1990،ص.)279

يميز أنصار معسكر العممانييف أنيـ يروف" ،اف سموؾ القادة المتدينيف في إسرائيؿ ال يتماشى في الغالب
مع توصيات الديف ،وأف الصحؼ تمتمئ بالمقاالت االنتقادية لما يدور في القاعات الحاخامية ،وفتاوييـ
الري العاـ ،كما أف مدفوعات رؤوس
التي تنحاز ضد المرأة ،التي تثير غضباً شديداً في مختمؼ قطاعات أ
االمواؿ لممؤسسات الدينية ،دوف معيار ثابت أصبحت ذات سمعة سيئة"(ىاركابى ،1986 ،ص.)243

 ا.ب ٖ٘ٝش٘اع ،)-0191( :أدٝة ٗماتة ٍغشح ٚإعشائٞيٍ٘ ٍِ ٜاىٞذ اىقذط ٗشٖشتٔ "בולי  -ت٘ى . "ٜدسط األدب ٗاىفيغفح ف ٜاىجاٍؼح اىؼثشٝح .
ٗاشتغو تاىتذسٝظ ف ٜاىَذاسط اىثاّ٘ٝح ٗف ٚاىجاٍؼح ٕٗ٘ حاىٞا ٍحاضش ىألدب ف ٜجاٍؼح "حٞفا" حٞث ٝق ٌٞحاىٞا ً فٍ ٜذْٝح حٞفا ،تحظ ٚأػَاه
"ٖ٘ٝش٘اع" تشٖشج مثٞشج ف ٜإعشائٞو ٗاىؼاىٌ ٗ ،قذ ٗصفتٔ صحٞفح "ّ٘ٝ٘ٞسك تاَٝض" األٍشٝنٞح تؤّٔ "ف٘مْش" اإلعشائٞيٗ ٚرىل ىقذستٔ اىخاصح ػيٚ
اىتؼثٞش ػِ اى٘ضغ اإلعشائٞي ٚاىؼاً ٝٗ .نتة "ٖ٘ٝش٘اع" تؤعي٘ب ٍخاىف ىتٞاس اى٘ػ ٍِٗ ، ٚخاله ٕزا األعي٘ب ٝشٝذ أُ ٝصو إىّ ٚتٞجح ٍفادٕا أُ
اىغشٝضج اإلّغاّٞح تٖذد األشخاص اىَتحضش. ِٝ
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يرى عدد مف المفكريف العممانييف في إسرائيؿ ،مثؿ المؤرخ يوسؼ جوراني ،أف الديانة الييودية باتت
ذات تأثير محدود لمغاية في العصر الحديث ،وأف الييودية كانت شيئاً كبي اًر في الماضي البعيد ،وىي

شيء صغير جداً في التاريخ المعاصر(غورانى،1990 ،ص .)148
وكؿ ىذا يعني االتجاه نحو مزيد مف االحتقاف ،وربما االنفجار الشامؿ بيف التياريف المتنافريف في
التوجيات ،حيث أسس قادة الفكرة الصييونية دعواتيـ الجديدة عمي ركائز عممانية وفقاً لتوجياتيـ
الشخصية ،وحاولوا في نفس الوقت استمالة المتدينيف بوعدىـ بالحصوؿ عمي بعض المميزات
واالختصاصات عند تأسيس الدولة ،حتي يجتذبوا شريحة أكبر مف الييود المتدينيف أو عمي األقؿ يتجنبوا
ويقمموا مف حدة رفض قطاع عريض منيـ إلقامة دولة إسرائيؿ" ،مما يقؼ حجر عثرة أماـ السعي لتأسيس
دولة ليبرالية عممانية"(ميخائيل ،2001 ،ص.)6

وقد تبيف لنا أف القوي العممانية حريصة عمي التحذير مف أف الييمنة الدينية قد تؤدي لتحوالت داخؿ
المجتمع االسرائيمي ،منيا جذب أعداد أكبر مف المتدينيف إلي إسرائيؿ ،وتقميص معدالت ىجرة الييود
العممانييف الذيف يشكموف االغمبية حالياً في إسرائيؿ ،أي أف المعسكر العمماني يحاوؿ حث المتردديف مف
الييود عمي مواجية المتدينيف ،وذلؾ بتخويؼ المجتمع مف مغبة المواقؼ السمبية تجاه تمدد القوى الدينية،
ويمكف القوؿ أيضاً بأف أوضاع المعسكر العمماني تسوء بالفعؿ لصالح المعسكر الديني ،وأف الحياة في
المجتمع االسرائيمي شيدت عودة الديف في مظيره األرثوذكسي ،مف خبلؿ بعض السموكيات لمييود
المتدينيف في الحياة االجتماعية مثؿ فصؿ الذكور عف االناث فى التعميـ والمواصبلت
،2001ص

العامة(ميخائيل،

)6:7؛ فحقيقة طرح فكرة فصؿ الديف عف الدولة م ار اًر وتك ار اًر ،ىي نموذج عمي عممية الزحؼ

العمماني نحو التطرؼ( ىارمن ،ياعر ،1997،ص.)38

وفي المقابؿ يقوؿ الناشط العمماني " أرنف يكوتيئيؿ" " أريد أف أشير إلي أف العنؼ البدني جاء كمو مف
جانب الحردي تجاه الجانب العمماني ،ومف األمثمة عمي ذلؾ تيديد الحريديـ لقضاة المحكمة العميا
االسرائيمية بالقتؿ"(نحشونى)2008،؛ ويرى عدد مف الكتاب العممانييف "،أف محور الخبلؼ مع المعسكر
الديني في اسرائيؿ يكمف في أف "الحركات الدينية الييودية بجانب تفشي الفساد فييا قد أغتصب قادتيا
دور الرب ،وقرروا صياغة الموقؼ الذى يجب أف يتخذه ،وادعوا بانيـ يعرفوف األسرار الخفية ،فقد أكد
الحاخامات بكؿ ثقة بأ ف كارثة لبناف " يقصد الخسائر الفادحة التي تكبدتيا اسرائيؿ عمي يد المقاومة
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المبنانية" نتجت عف التصرؼ البلأخبلقي لممجندات االسرائيميات ،وأف التصادـ المميت الذي وقع بيف
قطار وأتوبيس مدرسة كاف عقابا عمي عدـ مراعاة عطمة السبت في "بتاح تقفا(ىاركابي ،1986،ص.)250

فعدد مف الكتاب العممانييف مثؿ ييوشفاط ىركابي ،يروف أف الديف في اسرائيؿ تحوؿ الي صناعة
وتجارة ،بشكؿ مستفز وتجاوز الحدود ،حيث " أصبح الديف في اسرائيؿ مينة كبيرة ،فقد أصبح عدد كبير
مف الناس يعدوف الديف مصدر دخميـ مثؿ الحاخامات ،وقضاة المحاكـ الدينية ،ومنظمي حفبلت
االعراس ،ومشرفي الكشيروت ،والعامميف في مينة الختاف ،والعامموف في الحمامات الدينية ،والعامميف في
المذابح الدينية ،وأعضاء جمعية المدافف والعديد غيرىـ(ىاركابي ،1986،ص.)260

في ىذا السياؽ نجد أف مف الجوانب التي جعمت خبلفات أساسية ومنيجية تترسخ في فكر معسكر
العممانييف "اتياـ المتدينيف لمعممانييف بالجيؿ بقواعد الديانة الييودية وببلمية الدينية ،فيـ يروف أف ىذا
الجيؿ يحوؿ دوف قياـ حوار بيف الجانبيف ،مما يؤدي الي تصاعد موجات الحقد والكراىية بيف الفريقيف،
بينما ينصب ىجوـ العممانييف عمي المتدينيف عمي وصميـ بالتشدد الديني،

والتعصب"(انوار ،2010 ،ص)72

وفي ما يمي سنعرض لمتنظيمات السياسية التي انبثقت عف التيار العمماني.

المطمب األول :حزب العمل.
ىو حزب عمماني صييوني ،أسس عاـ  1986مف ثبلثة احزاب كانت تمثؿ التيار العمالي في
الحركة الصييونية وىي ،مباي ،واحوت ىعفوداه – بوعالي تسيوف ،ورافي  ،ويعتبر حزب العمؿ استم ار اًر
مباش اًر لحزب مباى التاريخي الذي تأسس سنة ،1930و سيطر منذ بداياتو عمى اليستدروت والحركة
الصييونية العالمية ،ونشأت تحت مظمتو منظمتا "ىاغاناه" و"بالماخ" المتاف كانتا نواة الجيش اإلسرائيمي
بعد قياـ دولة إسرائيؿ(خميفة ،2011 ،ص .)234

يضـ حزب العمؿ كتبلً ومجموعات عمالية ويسارية ،وتعرض خبلؿ تاريخو الطويؿ لسمسة مف
االندماجات واالنقسامات ،مف أىـ صيغيا تجمع الػ ماباي ،ثـ الػ معراخ عاـ  ،1969وأخي اًر العمؿ
عاـ ،1986حكـ إسرائيؿ منذ عاـ  1948وحتى عاـ  .1977ثـ عاد إلى الحكـ باالئتبلؼ مع الميكود
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عاـ  1984حتى عاـ  ،1990ثـ انفرد بالحكـ عاـ  1992حتى عاـ  ،1996وعاد مرة أخرى إلى سدة
الحكـ عاـ  1999بقيادة إييود باراؾ(الجزيرة نت.)2004 ،

مف أبرز الشخصيات في تاريخ حزب العمؿ ديفيد بف غوريوف ،الذي أصبح أوؿ رئيس وزراء إلسرائيؿ ،ثـ
ليفي اشكوؿ 1969-1968ـ ،وغولدا مائير 1974-1969ـ ،واسحاؽ رابيف 1977-1974ـ ،وشمعوف
بيريز 1992-1977ـ ،واسحاؽ رابيف مرة أخرى 1995-1992ـ ،ثـ شمعوف بيريز مرة أخرى -1995
1996ـ ،ثـ ييودا باراؾ 2001-1999ـ ،وبنياميف بف اليعيزر 2002-2001ـ ،وعميراـ متسناع
2003-2002ـ ،وشمعوف بيريز مرة أخرى 2005-2003ـ ،وعمير بيرتس 2007-2005ـ ،ثـ أييود
باراؾ مف 2007ـ  ،2011 -ثـ شيمي يحيموفيتش اتي تولت رئاسة الحزب عاـ ،2013-2011
يتسحاؽ ىرتسوغ  ،2013وفي عيد حزب العمؿ تـ التوقيع عمى اتفاقية أوسمو عاـ  1993بيف رئيس
المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ياسر عرفات ،وزعيـ حزب العمؿ إسحاؽ رابيف(وكالة االنباء
والمعمومات الفمسطينية وفا.)2011 ،

وأىـ مبادئ حزب العمؿ ،المبدأ االوؿ الحفاظ عمى تشكيؿ ديمقراطي لمحكومات اإلسرائيمية ،والمبدأ الثاني
تحسيف الحياة االجتماعية واالقتصادية لمشعب اإلسرائيمي ،والمبدأ الثالث تقوية االقتصاد اإلسرائيمي القائـ
عمى مبادئ السوؽ الحر ،والمبدأ الرابع تحقيؽ سبلـ وأمف شامؿ في الشرؽ

الوسط(جودة،

)2009؛ عمي اف

تكوف دولة إسرائيؿ ىي دولة ييودية ،وىي البيت القومي لكؿ الييود أينما كانوا ،اننا إذ أخذنا عمى
عاتقنا تحقيؽ الصييونية ،لنرى أنفسنا ورثة وحاممي راية الثقافة الييودية والثقافة العبرية المجيدة ،ىناؾ
طريؽ يربط بيف جذور تراثنا الديني والثقافي وبيف مستقبؿ دولة إسرائيؿ ،إف الحؿ المبلئـ لعبلقات الديف
والدولة يجب أف يتبمور مف خبلؿ الحوار بيف كؿ تيارات الجميور وصوالً إلى تحقيؽ الوفاؽ والتفاىـ ،إف
المحافظة عمى اليوية الييودية وتنميتيا مف شأنيما أف يساعدا في الحفاظ عمى الصمة مع ييود الشتات،
في الوقت ذاتو ستتعزز دعائـ النظاـ الديمقراطي جنباً إلى جنب مع تكريس وتدعيـ ،شبكة عبلقات
متوازنة بيف الم تدينيف والعممانييف ،ترتكز إلى تدعيـ وتعزيز اليوية الييودية بوسائؿ تربوية ،وفصؿ الديف
عف السياسة ،وتأميف الحرية الدينية والضميرية لكؿ المواطنيف ،والحفاظ عمى حرية الوصوؿ إلى األماكف
المقدسة ألبناء جميع الديانات ،وتوفير االحتياجات والمتطمبات الدينية لمجميور عمى اختبلؼ طيفو
وتياراتو ومواقفو (موقع الحزب عمى االنترنت.)2013 ،
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اما عمي صعيد االقتصاد والمجتمع ،فإف حزب العمؿ سيتبع سياسة اقتصادية اجتماعية تدمج بيف زيادة
الناتج القومي اإلجمالي وبيف التوزيع العادؿ لسائر مواطني الدولة ،كذلؾ سيضع الحزب ىدفاً يتمثؿ في،
تق ميص البطالة ،رفع أجر الحد األدنى ،والتطبيؽ الناجع لقوانيف العمؿ ،وتقميص الفجوات االجتماعية في
الدخؿ لمفرد وفي التعميـ ونوعية السكف ،وكذلؾ ّسف قانوف تقاعد إلزامي والى زيادة نسبة مخصصات

الشيخوخة ،في المقابؿ سيستثمر حزب العمؿ في تطوير ُبنى تحتية وطنية وفي إيجاد أماكف عمؿ وتنمية

األعماؿ والحرؼ الصغيرة (ماضي،1999 ،ص .)147:149

أما في جانب الخارجية واالمف فيطرح الحزب ،التسوية السياسية باعتبارىا مصمحة قومية لدولة إسرائيؿ،
ىناؾ صمة وثيقة بيف التسوية السياسية وبيف النمو االقتصادي واإلصبلح االجتماعي ،فحزب العمؿ
سيعمؿ مف أجؿ استئناؼ المفاوضات السياسية التي ستجري في خضـ النضاؿ الحازـ ضد العنؼ
واإلرىاب ،واستكماؿ بناء الجدار األمني والمحافظة عمى تفوؽ إسرائيؿ ،و إذا سادت حالة جمود سياسي
ستمجأ إسرائيؿ إلى اتخاذ خطوات مستقمة تضمف مصالحيا األمنية والسياسية ،المفاوضات ستستند إلى
المبادئ التالية ،دولتاف لشعبيف تُعيَّف حدودىما في مفاوضات بيف الطرفيف ،ضـ كتؿ االستيطاف الكبيرة
في ييودا والسامرة "الضفة الغربية" إلى دولة إسرائيؿ ،أما المستوطنات المعزولة التي ال تقع ضمف كتؿ
االستيطاف المضمومة إلسرائيؿ فسيتـ إخبلؤىا ،القدس بكؿ أحيائيا الييودية ستكوف العاصمة األبدية
لدولة إسرائيؿ ،واألماكف المقدسة لمديانة الييودية تبقى تحت السيطرة اإلسرائيمية ،يرى "حزب العمؿ في
إيراف أنيا تشكؿ الخطر المركزي عمى سبلمة العالـ واستقرار المنطقة ،وتكمف في إيراف قدرة لتشكيؿ خطر
وجودي عمى دولة إسرائيؿ ،وسيعمؿ حزب العمؿ بكافة الوسائؿ الشرعية مف أجؿ عزؿ إيراف دوليا وازالة
الخطر النووي(مدار.)2009 ،
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المطمب الثاني :حزب الميكود
كممة "ليكود" عبرية وتعني "التكتؿ" الحزب يميني رئيسي متطرؼ ،أسس عاـ  1973مف اتحاد
حزبي حيروت واألحرار ،المذيف كانا متكتميف في اطار كتمة غاحؿ "غوش حيروت ليبراليـ ،وكتمة حيروت
األحرار" ،ومف حزبيف صغيريف ىما المركز الحر والقائمة الرسمية ،ومف مجموعة مف أصوؿ عمالية
كانت تنتمي الي حركة أرض اسرائيؿ الكاممة ،وانضـ الية بعد انتخابات عاـ 2003حزب يسرائيؿ
بعمياه(موقع الحزب.)2012 ،

وكاف المبادر بالدعوة الي تأسيسو الجنراؿ أرئيؿ شاروف ،الذي استقاؿ مف الجيش ،وانضـ إلي حزب
األحرار ،وكاف الحزب األ كبر واألقوى في الميكود منذ تأسيسو ىو حيروت ،بزعامة مناحيـ بيغف ،وقد كاف
اليدؼ مف تشكيؿ الميكود تجميع اليميف في اسرائيؿ مف كتمة برلمانية واحدة ،أمبلً بإزاحة حزب العمؿ عف
الحكـ لمحموؿ محمو ،ومف أجؿ تنفيذ برنامج اليميف سياسيا واقتصاديا ،ولـ يستطع الميكود تحقيؽ ذلؾ في
انتخابات  1974والتي أجريت بعد فترة مف تأسيسو ،ولكف حقؽ ذلؾ في انتخابات الكنيست التاسع عاـ
(1977خميفة،2011،ص .)198

ومف أبرز زعمائو ،مناحيـ بيغف ،اسحؽ شامير ،أرئيؿ شاروف ،بنياميف نتنياىو ،ويتزعـ األخير حزب
الميكود حاليا  ،وتولي الحزب مقاليد الحكـ في اسرائيؿ خبلؿ الفترات التالية ،مناحيـ بيغف(-1977
 ،)1983ثـ اسحاؽ شامير ،)1992-1986 (،وتبعو بنياميف نتنياىو( ،)1999-1996ثـ أرئيؿ
شاروف( ،)2003-2001وبيف سنوات( ،)2005-2003وثـ بنياميف نتنياىو( )2013-2006(،وفا،
.)2011

ونشبت أزمة في حزب الميكود نتيجة لصراع فكري طويؿ داخؿ الحزب بيف أرئيؿ شاروف ،ومعارضيو
السياسييف بعد قياـ شاروف بتنفيذ خطتة السياسية الخاصة باإلنسحاب أحادي الجانب مف قطاع غزة في
صيؼ عاـ  ،2005وىذا الصراع أثر بشكؿ مباشر عمي مسيرة عمؿ حكومتو العامؿ الذي أجبرة إلى
اإلنسحاب مف حزب الميكود واإلعبلف عف إجراء انتخابات برلمانية جديدة ،وأدى انسحاب شاروف مف
حزب الميكود مع أعضاء أخروف بارزيف في الحزب الي تأسيس حزب باسـ حزب كديما(العموي،
،2006ص.)16
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وعاد حزب الميكود بزعامة نتنياىو إلى قوتو مع غياب شاروف عف الساحة واألزمات المتبلحقة لحزب
كاديما ،ليفوز بػ 27مقعداً في انتخابات عاـ  2009ويشكؿ نتنياىو الحكومة عبر تحالفو مع إسرائيؿ بيتنا
واألحزاب الحريدية ،كما سعى نتنياىو الى اعادة بوصمة الميكود نحو يميف الوسط واقرار امكانية التفاوض
مع الفمسطينييف وتقديـ تنازالت مؤلمة ،إال اف الجناح اليميني المتشدد في الحزب نجح في فرض سيطرتو
عمى قائمة الحزب االنتخابية لعاـ  2013مف خبلؿ االنتخابات التمييدية لمرشحي الحزب في تشريف
الثاني حيث فاز نحو  18مف المنتميف الى الجناح المتشدد بمراكز متقدمة في قائمة الحزب ،وأبرز
الفائزيف كاف موشيو فيغميف قائد اليميف المتطرؼ في الحزب وموشيو يعموف وداني دانوف وجمعاد أرداف
وجدعوف ساعر الممثؿ الرئيسي لقطاع المستوطنيف في الحزب(مواسى ،2013 ،ص.)15

أما عمى الصعيد الخارجي ،يجب أف يكوف منع ايراف مف الحصوؿ عمي السبلح النووي ىو األولوية
الري العاـ العالمي لفرض عقوبات اقتصادية
االولي لمحكومة القادمة ،سواء انطوى ذلؾ عمي حشد أ
ودبموماسية عمي ايراف ،او االستعداد لرد عسكري مناسب في حاؿ فشؿ الجيود األخرى كميا (مدار،
.)2009

أما بخصوص التعامؿ مع الفمسطينييف ال انسحابات أحادية الجانب بعد األف ،وال يجوز أف تتـ أي
انسحابات مف جانب واحد في المستقبؿ ،فكؿ منطقة سنتسحب منيا اسرائيؿ ستسيطر عمييا حماس ،وكؿ
انسحاب مف جانب واحد سيوحي لمآلخريف بالضعؼ واالستسبلـ ،إف حزب الميكود عمي استعداد لتقديـ
تنازالت في مقابؿ السبلـ ،عمي غرار التنازؿ الذي قدمة مناحيـ بيغف مع الرئيس المصري أنوار السادات،
وتنازؿ في ظؿ تسوية سممية موثوؽ بيا(خميفة ،2011 ،ص.)202:2039

وبخصوص الآلجئيف الفمسطينييف في الدوؿ العربية ،إف حزب الميكود لف يسمح لآلآلؼ ،وبالتأكيد ليس
لممبلييف ،مف الآل جئيف الفمسطينييف بدخوؿ اسرائيؿ ،ولف تتحمؿ اسرائيؿ أي مسؤولية عنيـ ،الف الوضع
الصعب الذي يعشونو سيتحمؿ مسؤوليتو العرب(مدار.)2009 ،

أ ما القدس ستبقي موحدة تحت الحكـ االسرائيمي ،ويرى الحزب اف اسرائيؿ ستحافظ عمي القدس مدينة
موحدة كعاصمة إلسرائيؿ تحت الحكـ االسرائيمي ،الف القدس ىي جوىر الثقافة الييودية ،وسنستمر في
الحفاظ عمي ىويتيا ىذه ،مع منح أبناء الديانات األخرى كميا حرية ممارسة معتقداتيـ في األماكف
المقدسة بالنسبة الييـ (صراص ،2009 ،ص.)152:153
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المطمب الثالث :حزب كديما
ولد حزب كديما مف رحـ حزب الميكود ،بعد اف أمضى شاروف قرابة أربع سنوات في الحكـ لعب
خبلليا عمى المتناقضات الفمسطينية والعربية واإلقميمية والدولية لنتفيد طموحاتو لكنو اصطدـ بواقع حد مف
ىذه الطموحات عندما ارتفعت أصوات داخؿ حزبو الميكود آنذاؾ معارضة لتوجياتو وعنؼ طروحاتو
وأسموبو ،األمر الذي وجد معو شاروف أف حزب الميكود المتطرؼ لـ يؤمف لو ىوامش المناورة ،التي تمكنو
مف تحقيؽ ىذه الطموحات ،حيث قاـ بإطبلؽ كاديما ليؤمف مساحات أوسع مف التطرؼ ويقوـ ىو
بتفصيؿ المقياس المناسب ليذا الحزب بغية تحقيؽ أىدافو (الخزندار.)2010 ،

وكديما ىو حزب حديث ،أسس في نوفمبر  2005قبيؿ انتخابات الكنيست السابع عشر والتي أجريت في
عاـ  ،2006وكاف المبادر إلي تأسيسو أرئيؿ شاروف ،رئيس الحكومة وزعيـ حزب الميكود ومعسكر اليميف
آنذاؾ ،وذلؾ إثر انشقاقو عف الميكود مع عدد كبير مف وزراء الحزب ونوابو وكوادره القيادية(خميفة،
،2011ص.)229

ومف الشخصيات الكبيرة التي انضمت الي كديما باإلضافة الي شاروف ،اييود اولمرت ،وتسيفي ليفني،
ومئير شطريت ،وجدعوف عزرا ،ومئير ىيرشزوف ،وتساحي ىنغبي ،وتبعيـ الحقا شاؤؿ موفاز ،وانضـ
الي الحزب الجديد بعد فترة وجيزة مف تأسيسو خميط مف الساسة والشخصيات العامة ،مف اليميف واليسار
والوسط ،منيـ ثبلثة مف كبار قادة حزب العمؿ ،وىـ شمعوف بيرس أحد الزعماء التاريخيف لحزب العمؿ،
وحاييـ راموف ،وداليا ايتسيؾ ،ومؤسس حزب شنوي اوريئيؿ رايخماف ،حيث قدـ الحزب نفسو لمجميور
عمي أنو يمثؿ تيار الوسط في الساحة السياسية االسرائيمية (الزيتونة ،2009 ،ص.)16

الخطوط العريضة لمبرنامج االنتخابي لكديما ،ىي الحفاظ عمى وجود دولة إسرائيؿ كبيت قومي آمف
لمشعب الييودي في أرض إسرائيؿ ،واضفاء مضموف قومي عمى طابع دولة إسرائيؿ وسط منح مساواة
كاممة في الحقوؽ لؤلقميات التي تعيش فييا ،بحيث تكوف قيميا كدولة ييودية وديمقراطية ،ويرى كديما في
قدما ،بغية وضع
دفع عممية السبلـ مع
ّ
الفمسطينييف ،ىدفًا مركزًيا سيعمؿ الحزب بكؿ السبؿ عمى دفعو ً
األسس لرسـ وبمورة الحدود الدائمة لدولة إسرائيؿ وصوالً إلى تحقيؽ اليدوء والسمـ وسط المحافظة عمى
أمف إسرائيؿ ،ومحاربة اإلرىاب دوف ىوادة والحفاظ عمى المصالح القومية واألمنية لدولة إسرائيؿ ،ويرى
الحزب إف االختيار أو الحسـ بيف الرغبة في تمكيف كؿ ييودي ،مف السكف في كؿ أنحاء أرض إسرائيؿ
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وبيف الحفاظ عمى وجود وبقاء دولة إسرائيؿ كبيت قومي ييودي يتطمب التنازؿ عف جزء مف أرض
إسرائيؿ ،وىو يرى أف التنازؿ عف جزء مف أرض إسرائيؿ ليس تنازالً عف أيديولوجية ،وانما تجسيد
لؤليديولوجية اليادفة إلى ضماف وجود دولة ييودية وديمقراطية في أرض إسرائيؿ ،ويرى حزب كديما أف
رسـ الحدود الدائمة لدولة إسرائيؿ في نطاؽ تسوية سممية يجب أف يضمف المصالح القومية واألمنية لدولة
إسرائيؿ (بشير ،2006 ،ص.)15

أما حزب كديما فيري في تقدـ عممية السبلـ ،موافقة إسرائيؿ عمى إقامة دولة فمسطينية منوطة بشكؿ
الفمسطينييف ببل استثناء وحيثما كانوا ،بما في
مطمؽ ،أف ىذه الدولة ىي الحؿ القومي المطمؽ والتاـ لكؿ
ّ

فمسطينييف إلى إسرائيؿ ،وكذلؾ عمى
وبناء عميو لف ُيسمح في أية تسوية بدخوؿ الجئيف
ذلؾ البلجئوف،
ّ
ً
الدولة الفمسطينية المأموؿ قياميا أف تكوف خالية مف "اإلرىاب" ،وأف تتعايش بسبلـ وجيرة حسنة مع
إسرائيؿ ،وأف تكوف منزوعة السبلح بحيث ال تشكؿ قاعدة لمياجمة إسرائيؿ ،ولذلؾ يتعيف عمى
التجرد مف "اإلرىاب" بصورة كاممة ومطمقة قبؿ قياـ ىذه الدولة .وفيما يخص تعييف حدود
الفمسطينييف
ّ
ّ
إسرائيؿ في نطاؽ التسوية الدائمة ،فيرى حزب كديما ،ادخاؿ مناطؽ يتطمبيا أمف إسرائيؿ ،كذلؾ ضـ
أماكف مقدسة لمديانة الييودية وميمة كرمز قومي وفي مقدمتيا القدس الموحدة عاصمة إسرائيؿ ،وادخاؿ
أقصى عدد ممكف مف المستوطنيف الييود مع التركيز عمي الكتؿ االستيطانية (مدار.)2005 ،

المطمب الرابع :الحركة الجديدة "ميرتس"
حزب يساري عمماني أساسو حركة راتس التر تأسس قبيؿ انتخابات الكنيست الثامف عشر عاـ
 ،2009مف اتحاد مف الشخصيات العامة البارزة ،العاممة في حقوؿ متعددة ،منيـ رجاؿ قانوف واعبلميوف
وأكاديميوف وسياسيوف ،مع حزب ميرتس ،وكاف اليدؼ مف تأسيسو استقطاب وتمثيؿ الناخبيف الراغبيف
في تحقيؽ سبلـ عادؿ ومع الفمسطينييف والسورييف ،المستائيف مف مواقؼ اليميف تجاه العممية السممية،
ومشاريعو االستيطانية ،وسياستو القمعية ضد الشعب الفمسطيني ،وكذلؾ تواطؤ حزب العمؿ مع اليميف
مف خبلؿ مشاركتو في حكوماتو والعمؿ معو عمي تنفيد

سياستو(خميفة ،2011 ،ص .)241

تشكمت ىذه الحركة عشية االنتخابات عاـ  ،1992مف اندماج ثبلث احزاب ىي شينوي وراتس ،ومباـ،
وىي أحزاب تطمؽ عمي نفسيا ،اسـ السبلـ في اسرائيؿ ،أو كتمة اليسار ،وقد استطاعت ىذه الحركة
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الحصوؿ عمي  12مقعداً ،وشارؾ الحزب في تأليؼ الحكومة مع حزب العمؿ ،غيراف تمثيميا تراجع في
انتخابات عاـ  ،1996الي تسعة مقاعد ،وزاد حجـ ميرتس في انتخابات  ،1999الي عشرة مقاعد ،ثـ
تقمص الي تسعة مقاعد في انتخابات عاـ  ،2003وواصؿ الحزب انخفاضو بحصولو عمي خمسة مقاعد
في انتخابات عاـ  ،2006ثـ تبلث مقاعد في انتخابات عاـ  ،2009بعد التشكيؿ الجديد(جراسي،2013 ،
ص.)45:46

وقد ترأست شوال ميت الوني حزب ميرتس لدى تأسيسو ،وخمفيا يوسي سريد عاـ  ،1996وأعقبة يوسي
بيميف في عاـ  ،2004ثـ حاييـ ارووف الذي انتخب رئيسا لمحزب في عاـ  ،2007وحافظ عمي منصبو
في الحركة الجديدة ميرتس ،ثـ زىافا جموؤف(بيمين ،2012 ،ص.)19

ويخصص الحزب الفقرة الرئيسة مف برنامجو االنتخابي لمصراع العربي اإلسرائيمي ،ويرى أف "مصمحة
إسرائيؿ كانت وتبقى إنياء االحتبلؿ وتقسيـ الببلد عبر اتفاؽ وبروح مبادرة الجامعة العربية" ،وعدـ إبقاء
اإلعبلف أف إسرائيؿ معنية بالسبلـ مجرد كبلـ "إنما يجب وضعو كأجندة سياسية واضحة" ،ويؤيد الحزب
"حؿ دولتيف لمشعبيف" وفقاً لممبادئ التالية" ،إنياء النزاع ووقؼ العنؼ ،ترسيـ حدود دائمة عمى أساس
حدود عاـ  ،1967مع تعديبلت متفؽ عمييا تتعمؽ بتبادؿ أراض" ،ويرى الحزب أف القدس يجب أف تكوف
عاصمتي الدولتيف ،إسرائيؿ وفمسطيف ،الواحدة في محاذاة الثانية ،ويدعو إلى حؿ متفؽ عميو لقضية
البلجئيف مع وضع ترتيبات أمنية تتيح لمشعبيف العيش بسبلـ جنباً إلى جنب(جريدة االيام ،2009 ،ص.)13

ويدعـ الحزب إبراـ اتفاؽ سبلـ مع سوريا يقوـ عمى أساس انسحاب إسرائيمي كامؿ مف الجوالف "شرط أف
يضمف االتفاؽ ترتيبات أمنية صارمة وتأميف تزويد المياه إلسرائيؿ وتطبيع العبلقات بيف إسرائيؿ وسوريا"،
ويتطرؽ البرنامج السياسي لمحزب إلى الممؼ االيراني ،ويرى أف "التسمح النووي إليراف يشكؿ مشكمة دولية
يجب حميا في أطر دولية ومف خبلؿ المفاوضات والحوار"(صراص ،2009 ،ص.)158:159
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المطمب الخامس :حزب ىناك مستقبل
تأسس حزب يش عتيد ىناؾ مستقبؿ عاـ  2012مف قبؿ يائير البيد المذيع السابؽ ويعمؿ
كمنتدى سياسي لمطبقة الوسطى العممانية ،وييتـ الحزب بالمسائؿ المرتبطة بالشؤوف المدنية
واالجتماعية(جريدة الحياة ،2013 ،ص)10؛ وأصر البيد قبؿ االنتخابات عمى إبقاء قائمة مرشحي حزبو
خالية مف أسماء شخصيات تمارس عمبل سياسيا في الوقت الحاضر ،فكؿ الممثميف التسعة عشر الذيف
انتخبوا لمبرلماف سيشغموف منصبا نيابيا لممرة األولى في حياتيـ ،وتتسـ القائمة بالتعددية مف حيث السف
واألصؿ والجنس والمينة ،فيوجد فييا رجاؿ ونساء وييود اشكناز وشرقيوف ،ومعظـ الممثميف عممانييف
ولكف يوجد حاخاـ واحد يأتي في المكاف الثاني بعد البيد نفسو ،أكبر الممثميف سنا ىو يعاكوؼ بيري
البالغ واحد وسبعوف عاما وكاف رئيساً لجياز األمف العاـ الشاباؾ ،وأصغرىـ سنا المحامية بنينا تامنو
شاتة المنحدرة مف أصؿ اثيوبي وتبمغ اثنيف وثبلثيف عاماً ،والبلفت أنو ال يوجد ممثؿ عربي في قائمة
الحزب التسعة عشر األوائؿ الذيف دخموا البرلماف(نيوز.)2013 ،

أما سياسة الحزب الداخمية ،فيتصؼ حزب "يش عاتيد" بمواقؼ صييونية ليبرالية ،ويعتبر حزباً وسطيا أي
ما بيف الميكود اليميني وحزب العمؿ اليساري ،وينادي بمكافحة الفساد السمطوي وبصوف سيادة القانوف
وبالحفاظ عمى ىيبة المحكمة العميا ،ويدعو إلى إرساء دستور إلسرائيؿ بدال مف القوانيف األساسية المتبعة
اليوـ ،وركز البيد سياستو الداخمية عمى تحسيف ظروؼ الطبقة الوسطى مستمداً تشجيعاً كبي اًر مف الحممة
الشعبية التي اجتاحت الببلد قبؿ عاـ ونصؼ العاـ وترافقت بمظاىرات حاشدة احتجاجاً عمى غبلء
المعيشة ،ومف مبادئ حزبو ،تحقيؽ المساواة في تقاسـ أعباء الواجبات الوطنية وبوجو خاص تجنيد
المتدينيف الييود لمخدمة العسكرية ،خفض مستوى الضرائب وأسعار دور السكف المرتفعة ،وتغيير النظاـ
االنتخابي بغية تقميص عدد األحزاب السياسية وبالتالي ضماف االستقرار لمحكومة وتبلفي تعرضيا
لئلبتزاز مف جانب األحزاب الصغيرة(جرايسي ،2013،ص.)91

أما بخصوص السياسة الخارجية ،وينادي يش عاتيد" ،ىناؾ مستقبؿ" باستئناؼ المفاوضات مع
الفمسطينييف عمى أساس ،قبوؿ مبدأ حؿ الدولتيف لمشعبيف ،مع إبقاء الكتؿ االستيطانية الكبرى تحت سيادة
إسرائيمية في مرحمة الوضع الدائـ ،كذلؾ يعارض الحزب تجزئة مدينة القدس ،كما يرفض الحزب إنشاء
مستوطنات جديدة في الضفة الغربية(المنار.)2013 ،
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المطمب السادس :حزب إسرائيل بيتنا
ىو حزب صييوني ،يميني عمماني ،يمثؿ أساساً لمييود الروس ،الميجريف مف االتحاد السوفياتي
سابقاً ،ويقع في الخريطة الحزبية الي يميف الميكود ،أسسو عاـ  1999افيغدور ليبرماف ،وكاف قبؿ تأسيس
حزبو ،عضواً بار اًز في الميكود وشغؿ منصباً رفيعاً فيو ،ولكنة استقاؿ احتجاجاً عمي توقيع زعيمة ورئيس
الحكومة آنذاؾ ،بنياميف نتنياىو ،مذكرة واي ريفر عاـ  1998والتي اتفؽ فييا الفمسطينيوف واسرائيؿ عمي
المضي قدماً في تطبيؽ اتفاؽ اوسمو عاـ  ،1993وقد شاركو في التأسيس اثناف مف قادة حزب يسرائيؿ
بعمياه ،ميخائيؿ نودلماف ويوري ستيرف ،المذاف انشقا ىما ايضاً عف حزبيما ألسباب ضمنيا معارضتيما
لممذكرة مع الفمسطينيوف(خميفة ،2011 ،ص.)206

وكاف اليدؼ مف انشاء الحزب استقطاب وتمثيؿ الييود الروس ،والدفاع عف حقوقيـ وعف القضايا التي
تتعمؽ بيـ بعد ما تجاوز عددىـ المميوف في إسرائيؿ بتسعينيات القرف الماضي ،أي ما يشكؿ  % 20مف
حجـ سكاف إسرائيؿ تقريبا ،ومع بداية انتفاضة األقصى عاـ  ،2000استغؿ الحزب مواقؼ الجميور
اإلسرائيمي المعادية لمفمسطينييف والعرب في إطار كسب صوت الناخب اإلسرائيمي ،حيث أخذ اىتماـ
الحزب يفتر ويتراجع بالنسبة لقضايا الييود الروس لصالح االىتماـ بالقضايا السياسية التي ىي محؿ
اىتماـ عند الناخب اإلسرائيمي ،وبدأ الحزب بيمينية وعنصرية ضد العرب يتميز عف األحزاب اإلسرائيمية
وينظر إليو بأعيف المتشدديف في المجتمع اإلسرائيمي عمى أنو مخمّص إسرائيؿ مف العرب ،ومدافع عف
مصالحيا القومية ،وما يعزز ىذا الطرح خمو البرنامج االنتخابي لمحزب  2009ـ مف االىتماـ بشؤوف
الييود الروس مقابؿ التركيز عمى القضايا السياسية(جابر ،2011 ،ص.)36

ويتخذ حزب إسرائيؿ بيتنا مواقؼ متطرفة تجاه العرب والفمسطينييف عمى وجو الخصوص ،ويخوض بناء
عمى ىذه المواقؼ المتطرفة انتخابات الكنيست في إسرائيؿ ،والتي مف ضمنيا تجاوز مبدأ رفض عودة
البلجئيف إلى تبني مبدأ الترانسفير أي تيجير وترحيؿ عرب  48وحتى الفمسطينييف والبلجئيف المقيميف في
الضفة الغربية وقطاع غزة إلى خارج حدود إسرائيؿ التي يعتبرىا تبدأ مف نير األردف شرقا إلى البحر
المتوسط غربا ،وايجاد حموؿ ليـ في البمداف العربية(مدار.)2006،

وفيما يتعمؽ بقضايا الحؿ النيائي يرفض الحزب الخوض في مفاوضات مع الفمسطينييف بشأنيا ،فيو
يعتبر القدس العاصمة األبدية لدولة إسرائيؿ ،ويدعو إلى نقؿ جميع الو ازرات والسفارات والمراكز الرئيسية
144

في الدولة إلييا ،كما ويدعو إلى استيطاف يكوف متصبلً جغرافيا ،مع بعضو البعض في الضفة الغربية
وفي القدس تحديد ،كما سيعمؿ الحزب عمي ترميـ القدرة الردعية االسرائيمية بصورة جدرية ،وذلؾ عف
طريؽ انتياج سياسة أمنية واضحة ومسؤولة تتميز بالمبادرة والحزـ ،اما القدس فيي العاصمة االبدية
لدولة اسرائيؿ ولمشعب الييودي وليما فقط ،ولف تجري أي مفاوضات بشأنيا(صراص ،2009 ،ص.)154

المطمب السابع :حزب االتحاد الوطني
ىو حزب يميني عمماني ،عنصري شديد التطرؼ ،يقع في الخريطة الحزبية في أقصي اليميف،
يدعو الي التمسؾ بأرض اسرائيؿ الكاممة وعدـ التخمي عف أي شبر فييا ،والي تكثيؼ االستيطاف
وتوسيعو بحيث يمتد الي أرجائيا كافة ،وىو شديد العداء لمفمسطينييف ،ويضـ بيف صفوفو نسبة عالية مف
المستوطنيف ،الذيف يعتبرونو األكثر تمثيبلً ليـ ،وال يتورع أعضاؤه وأنصاره عف استفزاز الفمسطينييف
واالعتداء عمييـ في أي مناسبة تسنح ليـ(خميفة ،2011 ،ص.)211:212

تأسس حزب االتحاد الوطني في عاـ  2009مف ائتبلؼ أربعة أحزاب يمينية متطرفة ،وىي :أحزاب
موليدت (الوطف) الذي أسسو رحبعاـ زئيفي ،وىتكفا (األمؿ) وتكوما (النيضة) ،وارتس أرض إسرائيؿ،
إسرائيؿ شيبلنو إسرائيؿ لنا ،وال يكتفي بيذا ،بؿ ال يعترؼ بالسمطة الوطنية الفمسطينية ،ويتعيد بالعمؿ
عمى تفكيكيا ،ويرى أف عمى الحكومة اإلسرائيمية االمتناع عف تحويؿ األمواؿ إلى السمطة ،وتخصيصيا
"لمتعويض عف األضرار التي لحقت باالقتصاد اإلسرائيمي نتيجة اليجمات الفمسطينية"(الجوالن.)2009،

أما الحؿ الذي يقترحو الحزب الوطني لمشكمة الآلجئيف الفمسطينييف فيو "الترانسفير" أو الترحيؿ؛ ففي رأى
الحزب؛ يجب توطيف الآلجئيف الفمسطينييف مف عاـ  ،1948في الدوؿ العربية مكاف البلجئيف الييود
الذيف ىاجروا مف ىذه الدوؿ وتـ استيعابيـ في إسرائيؿ .أما بالنسبة لمفمسطينييف مف غزة والضفة الغربية؛
فيجب وفقاً لمحزب المتشدد العمؿ عمى تطبيؽ خطة ىجرة طوعية ليـ ،عف طريؽ تقديـ الحوافز ،أما
الفمسطينيوف الذيف ال يعيشوف في المخيمات؛ فتطبؽ عمييـ خطة الكانتونات ،ومف أبرز قادتو يعقوب
كاتس ،وىو مف مؤسسي حركة "جوش إيمونيـ" المتطرفة ،وميخائيؿ بف أرى ،مؤسس معيد "الفكرة
الييودية " وبف اري مف حركة " كاخ " اإلرىابية المحظورة
والمعمومات وفا.)2011 ،
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إسرائيمياً وايتمار بف جفير(وكالة االنباء

المبحث الثالث :الييود المتدينين
المتدينوف ىـ الذيف يؤمنوف بإحدى الصيغ الييودية  ،فينقسموف الي ثبلث مجموعات ،ىي
الييودية االرثوذكسية ،والييودية المحافظة ،والييودية اإلصبلحية.
الييودية االرثوذكسية ،ويطمؽ عمييا الييودية الحاخامية وىي تقوـ عمى فكرة أف التوراة منزلة مف اإللو،
ولذلؾ يكوف كؿ ما جاء فييا مف وصايا ممزماً ،ويجب عمي كؿ ييودي التقيد بيا وتنفيذىا ،مع اقامة كافة
الطقوس الشعائر الدينية الييودية بما فييا عطمة السبت وتناوؿ الطعاـ الشرعي ،وقد سادت الييودية
االرثوذكسية في الغرب منذ العصور الوسطى واستمرت حتى نياية القرف التاسع عشر ،مما يجعؿ نسبة
ابنائيا محدودة(زىرة ،2012 ،ص.)12

أما الييودية المحافظة ،ليست مجموعة عقائد ثابتة ،وانما ىي تراث آخذ في التطور التاريخي الدائـ،
وأي تغيير عمى ىذه العقائد ال بد أف يكوف نابعا مف صميميا ،نظ اًر الحتياجات الييودي المعاصر ،وذلؾ
بد ارسة التاريخ الييودي دراسة عممية واستخراج المعاني والقيـ مف التاريخ ،واعادة صياغتيا في إطار
قوانيف جديدة تتبلءـ مع روح العصر ،تعبر عف روح الشعب الييودي وىويتو ،يرفض المحافظوف عقيدة
البعث يوـ القيامة ،وقد أحموا محميا فكرة الخمود لمروح ،ويعتقدوف بوجوب التقيد بقوانيف السبت وشعائره،
والمحافظة عمى القوانيف الخاصة بتحريـ بعض المأكوالت اال عمي نطاؽ محدود(مركز التأصيل لمدراسات
والبحوث.)2013 ،

أما الييودية اإلصبلحية ،ىي نتاج حركة التنوير اليسكاالة التي ظيرت في النصؼ الثاني مف القرف
الثامف عشر ،وأفكارىا تساعد عمي اندماج الييود في مجتمعاتيـ ،وليذا تعاممت مع ما عرؼ بالمسألة
الييودية بدفع الييود إلي االندماج في أماكف تواجدىـ ،وترى الييودية اإلصبلحية ضرورة تحكيـ العقؿ في
كؿ شيء ،وفصؿ المكوف الديني عف المكوف القومي في العقيدة الييودية بحيث يكوف األوؿ ىو الممزـ
فقط ،ويترتب عمي ذلؾ استبعاد أية أفكار ليا عبلقة بالبعد القومي ،مثؿ الخبلص والنفي والعودة ،آلنيا
تتحقؽ مف المنظور الديني في أخر االياـ ،فالييودية اإلصبلحية ال تؤمف بأف الكتاب المقدس منزؿ مف
اإللو ،وانما ىو مجموعة مف األقواؿ الحكمية واألساطير الشعبية(الجبوري.)2007 ،

ولمقوى الدينية الييودية تقسيمات داخمية كثيرة وفقا لمعدالت اإللتزاـ بتعاليـ الشريعة الييودية ،وتفسيراتيا
ليا ،ومنح األولوية لشريعة دينية عمي شريعة أخرى ،لذا فالتيارات اإلصبلحية والمحافظة واألرثوذكسية
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دائما في تصادـ مع بعضيا البعض ،وتكمف أىمية المتدينيف الحقيقية في "أنيـ يمثموف في النياية
الشخصية الييودية عمي حقيقتيا أكثر مف أي فئة أخرى ،ولوال تخمفيـ عف اإلسياـ الفاعؿ في انشاء
اسرائيؿ ،ألتيحت ليـ حرية أوسع في السيطرة عمي المجتمع االسرائيمي ،ولكاف نصيبيـ مف الغنيمة أكبر،
ولكف عدـ والئيـ المضموف والصريح لمحركة الصييونية ،وضعيـ في دائرة الشؾ والحذر ،وعمي ىذا
يتحفظ عمى مواقفيـ العممانيوف ،ومف يصنفوف أنفسيـ عمي انيـ تقميديوف أيضا(انوار ،2010 ،ص.)53:54

ويشير أشر كوىيف ،الباحث في دراسات المجتمع الييودي الديني المعاصر إلي أف المواطف الييودي في
اسرائيؿ يصنؼ نفسو ،ويصفو المجتمع االسرائيمي ،عمي أنو متديف طالما حرص عمي ارتداء قمنسوة
الصبلة الييودية عمي رأسو ،والتزـ بتعاليـ السبت واألطعمة الشرعية ،حتى ولو قاـ في مقابؿ ىذا بانتياؾ
تعاليـ دينية اخرى مثؿ سفؾ الدماء ،وانتياؾ األعراض ،واالحتياؿ والنصب ،وتمقي الرشوة والسرقة ،وعدـ
أداء الصموات ،وبالنسبة لممرأة المتدينة يطبؽ عمييا نفس القواعد مع العمـ أف المرأة المتزوجة ممزمة
بتغطية رأسيا ،حسب الشريعة الييودية ،ووفقاً ليذا التعريؼ السابؽ يتضح لنا أف المظير الخارجي،
وحرمة يوـ السبت ،والتزاـ بطعاـ الكوشير ،وارتداء قمنسوة الصبلة أىـ مف اداء الصموات ،وأف المتديف في
اسرائيؿ يطمؽ عمييـ ىذا الوصؼ مع قدر كبير مف التجاوز ،وعمي سيبؿ الخطأ الشائع ،فيـ يعتبروف
انفسيـ ،ويعتبروف المجتمع االسرائيمي متدينيف ،حتي ولو انتيكوا ابسط تعاليـ الديانات
السماوية(ىورفيتش ،2005،ص.)13:14

ىكذا أقاـ المتدينوف مجتمعا خاصا بيـ ،تتـ داخمو ممارسات ترتبط بالشريعة ،يحدد ويرسـ حدود الحوار
مع المجتمع العمماني مف خبلؿ وضع خطوط فاصمة اساسيا الحبلؿ والحراـ ،والنجس والطاىر،
والشرعي ،وتحديد مف يستحؽ أف يكوف داخؿ الجماعة الييودية ومف خارجيا ،فيـ يوظفوف النصوص
الدينية لمنع االنسحاب مف األراضي الفمسطينية ،فالشريعة تحرـ االنسحاب مف االراضي الفمسطينية
المحتمة ،كما تحرـ اعادة االنتشار القوات االسرائيمية ،وتجريـ كؿ مف ينفذ أم اًر بذلؾ أو يساعد عمي ذلؾ،
كما رسموا حدودا جديدة لدنيـ ثـ ربطوىا بالشريعة بعد ذلؾ ،ومثاؿ عمي ذلؾ وصفيـ لمعممانييف بتعبير
مبادوف موشاديـ أي يستحقوف االبادة ،والشريعة تسمح بطرد المبادوف بعيدا عف الييود ،فيـ ال يرثوف وال
يدفنوف في مقابر الييود ،فالحاخاـ نسيـ ياحيف يحدد معيار التعامؿ مع العممانييف بقولة "أفضؿ التعامؿ
مع العممانييف عمي أنيـ مرضى بأمراض مزمنة ،فالعمماني أسوء مف المربض ،وأنا أطمؽ عمييـ تعبير
المرضي(حسين ،2005 ،ص.)17:18
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ويمثؿ المعسكر الديني في اسرائيؿ ،مجموعة مف األحزاب ،والقوى غير الحزبية ،والجماعات الدينية
المتشددة ،والتي تشكمت مف الييود المتدينيف الذيف ىاجروا إلي فمسطيف بشكؿ فردي كرد فعؿ عمي
اضطياد الييود في وأوربا فيما بعد مف القرف الثاني عشر ،حيث أقاموا في فمسطيف ألسباب دينية بحتة،
مشكميف ما عرؼ باسـ اليشوؼ القديـ ،ونظ اًر ألف لؤلحزاب دو اًر اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً مؤث اًر ،فقد
سعي المعسكر المتديف منذ البداية لحماية مصالحو ،مف خبلؿ تشكيؿ أحزاب تعبر عنو وعف
مواقفو(انوار ،2010،ص.)52

وفي ما يمي سنعرض التنظيمات السياسيو لمييود المتدينيف التي انبثقت عف التيار الديني.
ثمة عوامؿ داخمية وخارجية تقؼ وراء ظيور وتبمور األحزاب الدينية وسنعرؼ العوامؿ الخارجية
عمى أنيا عوامؿ غير دينية ،تحركيا قوى تقع خارج نطاؽ الجميور الديني ومنظومة المفاىيـ الدينية ،أما
العوامؿ أو القوى الداخمية فتتمثؿ بالصرعات بيف التيارات الدينية ذاتيا عمى الموارد المادية والروحية،
وتشمؿ قائمة العوامؿ الخارجية ظيور الصييونية وحرمة التنوير ،وما طرحتو مف تحد أماـ الجميور
الديني ،قياـ اسرائيؿ كدولة قومية عممانية وصبغة الطابع الرسمي لمؤسساتيا ،وطابعيا الثقافي ،ومف
ضمف العوامؿ التي أجبرت القوى الدينية عمى الرد والتعامؿ بطرؽ مختمفة وبمستويات اندماج متفاوتة،
فبعد تأسس الدولة واالعتراؼ بييمنتيا في العديد مف المجاالت واألوجو الحياتية ،انطمؽ الصراع الداخمي
فييا ،مثؿ محاولة السيطرة عمى المؤسسات الدينية وتمويميا أو ميزانيتيا ،وعمى الصبلحيات والمرجعيات
المختمفة في شؤوف القضاء وتسجيؿ المتدينيف ،ومحاولو السيطرة عمى قطاع التعميـ ،كؿ ىذه العوامؿ التي
تـ ذكرىا تندرج تحت الممارسات واالعماؿ التي تقوـ بيا القوى السياسية الدينية(غانم ،2005 ،ص.)126

في ىذا المبحث سنسعى الى مسح ساحة السياسة الدينية في اسرائيؿ بالتعريج بداية عمى األحزاب الدينية
التي عممت ،وال تزاؿ تعمؿ ،في الحمبة البرلمانية ،ومف ثـ القوى العاممة خارج البرلماف والتي تقوـ بدور
وكبلء تجنيد ومجموعات ضغط في السياسية الدينية ،فاألحزاب الدينية ليست ظاىرة اسرائيمية خاصة،
تعرؼ نفسيا كأحزاب مسيحية وبروتستنتية أو كاثوليكية ،بيد أف
فيناؾ في الكثير مف الدوؿ أحزاب َ
االنقساـ والتشرذـ الممموس بيف األحزاب التي تدعي تمثيؿ نفس العقيدة الدينية ،يعداف سمة مميزة لمنظاـ

السياسي االسرائيمي.
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المطمب األول :حزب البيت الييودي -المفدال الجديد(االتحاد الوطني)
البيت الييودي _ المفداؿ الجديد :ىو حزب ديني ،صييوني ،متطرؼ قوميا في عدائو لمعرب
والفمسطينييف ،يحتؿ في الخريطة الحزبية موقعا في أقصى اليميف ،وينظر إليو ،ىو واالتحاد الوطني،
باعتبارىما اشد األحزاب اإلسرائيمية تطرفا مف الناحية السياسية ،تأسس ىذا الحزب في عاـ  ،2008عشية
انتخابات الكنيست الثامف عشر عاـ 2009مف اندماج الحزب الديني القومي المفداؿ واألحزاب الثبلثة
التي كاف يتكوف منيا ائتبلؼ االتحاد الوطني موليدت وتكوما وأحي ،وحظى بتأييد حاخامي الصييونية
الدينية الكبار ورعايتيـ ،وكاف اليدؼ مف تأسيسو توحيد أحزاب اليميف لتحسيف فرصيا في االنتخابات،
لكف ىذا االندماج لـ يعمر طويبل ،إذ سرعاف ما دبت الخبلفات بيف قادتو قبيؿ االنتخابات في شاف عدة
أمور أساسية أبرزىا اختيار رئيس الحزب وقائمة مرشحيو لمكنيست ،وتحديد ىوية الحزب ،ىؿ ىو حزب
ديني أـ ال وقد تسبب ذلؾ إلى انسحاب معظـ أعضاء موليدت وأحي ونصؼ أعضاء تكوما تقريبا مف
البيت الييودي"(خميفة،2011،ص.)217

ويعد حزب البيت الييودي ىو الوريث الشرعي لحزب المستوطنيف المتدينيف "المفداؿ" الذي تفكؾ في عاـ
 ،2008وىو حزب قائـ عمى الدفاع عف مبادئ الحركة الصييونية الدينية التي أسسيا الحاخاـ كوؾ األبف
والتي تدافع عما يعرؼ بػأرض اسرائيؿ الكاممة وحؽ االستيطاف في األراضي المحتمة ،وتقوـ عمى كوف
الدولة العبرية ىي تعبير ديني عف الخبلص األرضي وضرورة الدفاع عنيا مف منطمؽ ييودي(مواسي،
 ،2013ص.)15

تأسس حزب المفداؿ مف اتحاد حزبيف دينييف صييونييف وىما ىمزراحي وىبوعيؿ ىمزراحي ،المذيف
طمعا في نفوذ وتأثير أكبر ،وتـ التوحيد أوالً خارج إسرائيؿ عاـ  ،1955وفي عاـ  1956تـ تنظيـ مؤتمر
في إسرائيؿ وتقرر تشكيؿ حزب المفداؿ(أنوار ،2010 ،ص)446؛ وقد عرؼ عف المفداؿ المشاركة في
معظـ الحكومات التي شكميا حزب العمؿ حتى عاـ  ،1977وحتى بعد وصوؿ الميكود إلى الحكـ استمر
المفداؿ بالمشاركة في الحكومات اإلسرائيمية المختمفة ،وكاف اليدؼ األساسي مف مشاركتو في الحكومات
اإلسرائيمية ىو االىتماـ وتقديـ الخدمات لجميوره مف خبلؿ توليو و ازرة الداخمية واألدياف مع عدـ التركيز
عمى السياسات الخارجية واألمنية واالقتصادية داخؿ الحكومة ،وىذا سيؿ مف عممية انضمامو ليذه
الحكومات ،وقد تعرض الحزب إلى العديد مف االنشقاقات واالنقسامات منذ تأسيسو ،فحزب ميماد الذي
أسس عاـ  ،1988ىو انشقاؽ عف المفداؿ ،وقد خاض ميماد انتخابات الكنيست لعاـ  ،1988و ،1992
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إال أنو لـ يتمكف مف تجاوز نسبة الحسـ ،في الوصوؿ لمكنيست مما جعمو يتحالؼ مع العمؿ في خوض
االنتخابات التي تمت ذلؾ ،خاض حزب المفداؿ انتخابات الكنيست الثامنة عشرة ،وحصؿ عمى تمثيؿ لـ
يتجاوز ألربعة مقاعد(جابر ،حسين ،2011 ،ص.)36:37

يتبني البرنامج االنتخابي لحزب البيت الييودي ،و الذي لو في الكنيست الحالية ثبلثة نواب ،أجندة
سياسية متطرفة ،حددىا في إعبلنو عف معارضتو إخبلء أي مستوطف حتى مف البؤر االستيطانية
العشوائية ،ويقوؿ أف ترحيؿ أي ييودي مف بيتو ،يعتبر عمبلً فظيعاً ومخزياً ويعمؿ مف أجؿ استمرار
البناء االستيطاني ،حتى في المنطقة " "E1التي تربط بيف القدس ومستوطنة معاليو ادوميـ ،ويتضمف
برنامجو االنتخابي فرض السيادة اإلسرائيمية عمى منطقة "ب" وفقاً التفاؽ أوسمو ،التي يتواجد فييا ""350
ألؼ مستوطف ،وىذا يضمف إلسرائيؿ تواصبلً جغرافياً ،ويعارض إقامة دولة فمسطينية ،ويريد أف يصؿ
عدد المستوطنيف إلى مميوف ،ويعتبر أف قياـ دولة فمسطينية يشكؿ خط اًر عمى مصادر المياه في
إسرائيؿ(السعدي.)2013 ،

المطمب الثاني :حركة أغودات إسرائيل
اغودات إسرائيؿ ،جمعية إسرائيؿ ،حزب سياسي ديني معاد لمصييونية ،أسس عاـ  1922في
بولندا عمى يد زعامات دينية تقميدية مف المانيا ولتوانيا وىنغاريا وبولندا ،وىى تنتمي الي التيار
األرثوذكسي في الييودية ،كانت بينيا خبلفات بشأف أمور كثيرة جوىرية وثانوية ،ولكف جمعيا العداء
لمصييونية ،وىى عقيدة وحركة برنامجيا سياسي واجتماعي ،وقد اعتبر أغودات يسرائيؿ العقيدة
الصييونية ،القائمة عمي فكرة القومية العممانية ،ودعوتيا لمييود بالتخمي عف العيش في المنفي واليجرة
ر ومروقاً مف الدين(خميفة،2011 ،
الي فمسطيف واقامة دولة ومجتمع عصري فييا عمي أسس جديدة كف اً
ص.)221

وتمسؾ الحزب ،في المقابؿ بالتوراة والشريعة الييودية أساسا وحيداً وحصرياً لتنظيـ حياة وسموؾ األفراد
والجماعات الييودية ،كما تمسؾ بالقيـ وأنماط الحياة والسموؾ التقميدية لمييود في المجتمعات التي يعشوف
فييا ،وبفكرة الخبلص المسيحاني القائمة إف خبلص الشعب الييودي والعالـ ،وعودة الييود المنفييف إلي
األرض المقدسة ،وقياـ مممكة الرب عمي األرض لف تتـ إال مع عودة المسيح المنتظر ،الذي سيظير
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عندما تشاء العناية اإلليية ذلؾ ،وال تتـ عمي يد الحركة الصييونية أو مف خبلؿ أى مسعى بشري (السعيد،
بدون سنة نشر ،ص.)274:275

وعند اعبلف دولة اسرائيؿ ،كاف حزب اغودات يسرائيؿ قد قطع شوطاً طويبلً في عممية تقبؿ فكرة االندماج
في اطار الدولة بعد سنيف طويمة مف النيج اإلنعزالي عف مؤسسات اليشوؼ الييودي في فمسطيف ،ففي
عاـ  ، 1948تحوؿ اغودات يسرائيؿ الي حزب اسرائيمي يعمؿ في اطار مؤسسات الدولة الجديدة ،عبر
موافقة عمي المشاركة في مجمس الدولة المؤقت ،وقد تـ ذلؾ ،بعد مناقاشات داخمية طويمة بشأف الموقؼ
مف الدولة الييودية وبعد التوصؿ الي تسوية مع باقي االحزاب الدينية الي اتفاؽ مع االحزاب الصييونية
االخرى ،بشأف بعض الشروط المتعمقة بتمكيف التيار الييودي االرثوذكسي مف الحفاظ عمي أنماطو
الحياتية في إطار الدولة الجديدة (عبداهلل،1981،ص.)131:132

ويركز الحزب في نشاطة السياسي عمي شئوف العبلقة بيف الديف والدولة ىي المجاؿ الوحيد لنشاطات
الحزب فيو يسعى لتعزيز الطابع الديني لمدولة وفرض الطابع الديني لمتوراه حسب رؤيتو ويدعو لحؿ كؿ
المشاكؿ التي تجابو الدولة وفؽ روح ومبادئ التو اره وال يوجد دليؿ فكري أو عممي عمى اعتراؼ الحزب
بدولة إسرائيؿ بؿ أف ممارسات الحزب اليومية ثبتت عداء ىذا الحزب لمصييونية والدولة ،فيو ال يحتفؿ
بعيد االستقبلؿ ،وال ينشد أتباعو النشيد الوطني إلسرائيؿ ،وال يرفعوف عمـ الدولة (الزرو ،1990 ،ص :340
.)345

وقد حافظ الحزب عمى نيجو االنعزالي عف بقية فئات المجتمع ومؤسساتو وذلؾ مف خبلؿ مؤسساتو
التعميمية ،واالجتماعية المستقمة ،ىذا وقد انصب اىتماـ الحزب عمى تأميف

المخصصات المالية

لمؤسساتو المستقمة تمؾ ،ومف الناحية االقتصادية ،كاف الحزب بسعي الي تغيير سياسة اإلسكاف حيث
توفر بيوتاً بأسعار مناسبة لؤلزواج الشابة ،كما نادى الحزب بربط األجور بجدوؿ غبلء المعيشة،
وتخصيص منح مالية لتشجيع عمميات اإلنجاب (عبد اهلل،1980 ،ص .)147 :141

أما عمى الصعيد الخارجي فمـ يكف لمحزب مواقؼ واضحة المعالـ حيث حدد موعده دوماً بمدى استجابة
الحكومات المتعاقبة بشؤوف العبلقة بيف الديف والدولة وعمى الرغـ مف ذلؾ فإف الحزب لـ يعارض
السياسات التوسعية لمحكومة اإلسرائيمية المختمفة وتعامؿ معيا كما تعامؿ مف قبؿ مع قرار التقسيـ وىو
االعتراؼ باألمر الواقع المفروض ،ونظ اًر ألف الحزب ليس لو حركة استيطانية تابعة لو فمـ يكف لو أي
نشاط استيطاني في األراضي التي احتمت عاـ ( 1967الدويك ،2004 ،ص .)331 :330
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المطمب الثالث :حزب شاس
حزب شاس تأسس عاـ  ،1983عندما انشؽ األعضاء السفاردييف عف كتمة أغودات يسرائيؿ
احتجاجا عمى ما تـ وصفو بالتيميش ضدىـ ،إذ ينظر إلييـ عادة بازدراء وانتقاص ،فقد تـ تيميشيـ
اقتصاديا واجتماعيا طواؿ العقود الماضية ،وتـ استبعادىـ مف المراكز القيادية ،ألف النظرة السائدة تجاه
الييود الشرقييف سمبية ،فيـ كما يصفيـ بف غوريوف نفسو عاـ  ،1950أنيـ "رعاع وحثالة دوف لغة ودوف
ثقافة ودوف جذور أو رابطة بتقاليد األمة وحمميا ،أناس أميوف جيمة يفتقروف ألي مممح مف مبلمح التربية
الييودية أو اإلنسانية" ،وقد عزز ىذا الوضع التبايف الثقافي المتأصؿ أصبل بيف الشرائح األشكنازية
والسفاردية ،مع العمـ أف الييود الشرقييف اتجيوا لبلنخراط بمعسكرات األحزاب اليمينية المعادية لمعرب في
سبيؿ التأكيد عمى إثبات ىويتيـ الييودية عف طريؽ العداء الشديد لمعرب (جابر ،2011 ،ص.)38

ُيذكر أف شاس حصؿ في انتخابات العاـ  ،1984عمى  4مقاعد فقط في أوؿ مشاركة ليا في االئتبلفات

العامة ،إال أف ىذه النسبة سرعاف ما أخذت تتصاعد في دورات الكنيست البلحقة ،وقد بمغت ذروتيا في
انتخابات عاـ  ،1999عندما حصؿ الحزب عمى  17مقعدا ،مع اإلشارة إلى أف الحزب حصؿ عمى 11
مقعدا في انتخابات الكنيست عاـ  ،2009كذلؾ حصؿ الحزب عمي  11مقعداً في انتخابات الكنسيت
ً
عاـ (2013شحادة ،2009 ،ص)8؛ وقد تعرض الحزب الي قفزة استثنائية ،أثرت عمي قوتو في االنتخابات

عاـ  1999بسبب محاكمة زعيـ الحزب أرييو درعي آنذاؾ ،و يتبنى الحزب سياسة نفعية خالصة فيما
معا لمحصوؿ عمى التمويؿ
يتصؿ بعممية التسوية ،ويتخذ مف ىذه العممية ورقة مساومة مع اليميف واليسار ً

البلزـ لمؤسساتو ،وقد أصدر قادة الحزب فتوى فضفاضة تقضي بأنو إذا ثبت بما ال يدع مجاالً لمشؾ أف
التمسؾ باألراضي المحتمة سيؤدي إلى حرب ،وأف إعادة ىذه األراضي ستؤدي إلى سبلـ فإنو تجب إعادة
األراضي ،ألف حياة اإلنساف مقدمة عمى التمسؾ باألرض(ابراىيم.)2006 ،

جاء في الخطوط األساسية لمبرنامج السياسي لمحزب ،أنو "يؤمف بكوف دولة إسرائيؿ دولة الشعب الييودي
تقوـ عمى مبادئ ديمقراطية بما يتفؽ مع توراة شعب إسرائيؿ" ،كما ويطمح الحزب إلى "تجميع الجاليات
الييودية مف كؿ بقاع األرض بغية بناء البيت الييودي في دولة ييودية كبيرة وقوية في جميع أرجاء أرض
إسرائيؿ" ،وتطمعنا خط وط الحزب عمى أنو يحترـ الشواذ في المجتمع ويدعو إلى التسامح معو ،بحيث بأف
ندية مع
السبلـ يبدأ مف الداخؿ ،مف خبلؿ المحبة بيف المجموعات المختمفة في المجتمع ،وفي عبلقة ّ

أبناء الديانات األخرى واحتراـ حقوقيـ(بشير.)2006 ،
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وتضيؼ ىذه الخطوط بأف حزب شاس يسعى ويطمح إلى العيش بسبلـ وأمف مع جيرانيا الدوؿ العربية
عمى استناداً إلى أركاف أمنية تيدؼ إلى الحفاظ عمى كؿ نفس في شعب إسرائيؿ ،ال يعترؼ بالشعب
الفمسطيني وال بوجوده في الضفة الغربية وقطاع غزة ،كما وال يعترؼ بوجود أقمية فمسطينية أو عربية بيف
ظيراني الدولة ،وانما يرى أنيـ أقميات دينية يتوجب التسامح معيـ ،كذلؾ فقد ربط سبلـ مع الدولة العربية
بشرط يستحيؿ تطبيقو أال وىو أف ىذا السبلـ مرىوف بعدـ قتؿ أي ييودي(شمحت ،2009 ،ص.)52:53

يتوجو
توجياتو وخطابو السياسي الديني واالجتماعي ،فيو ّ
ولكف حزب شاس يعمؿ في ثبلث جيات في ّ

التقميدييف مف الشرقييف والفقراء والطبقة الدنيا في المجتمع اإلسرائيمي عبر خطاب
العممانييف و
إلى
ّ
ّ

اجتماعي اقتصادي ،يقوؿ بواجب تحقيؽ مكاسب رفاه اجتماعي لمطبقات الدنيا في المجتمع ،كما أنو
المتدينة في المجتمع اإلسرائيمي ،مف خبلؿ خطاب عودة الماضي التميد ،أي إعادة
يتوجو إلى الشريحة
ّ
ّ
مكانة مرموقة لمشريعة الييودية بحيث تعود إلى سابؽ عيدىا كالحاكـ الفصؿ في أمور الدنيا والديف

قييف منيـ(بشير،
أخيرا ،فيي
تتوجو إلى الشريحة اليمينية في المجتمع اإلس ارئيمي ،وبخاصة إلى الشر ّ
ّ
و ً

 ،2006ص.)78:79

المطمب الرابع :حزب ييووت ىتوراة
ييدوت ىتوراه ،ييود التوراة" ،جبية التوراة الموحدة" كتمة انتخابية برلمانية دينية أُلِّفت عشية
انتخابات عاـ  1992مف حزبي أغودات يسرائيؿ وديغؿ ىتوراه ،ممثمي الطوائؼ األشكنازية الحريدية،
وىي التسمية الدارجة حالياً في إسرائيؿ لوصؼ المتزمتيف أو األصولييف الدينييف ،وقد اتفؽ الحزباف عمى
المشرفيف عمييما ،لكف عممية التوحيد لـ تتـ بعد(خميفة،
السعي لتوحيد الحزبيف ومجمسي كبار عمماء التوراة ُ

 ،2011ص.)221

وقد فازت الكتمة في االنتخابات التي أُجريت في السنة المذكورة بػ  4مقاعد في الكنيست ،ورفضت
االشتراؾ في حكومة يتسحاؽ رابيف التي ألفت في إثر االنتخابات ،وفازت في االنتخابات عاـ 1999
بالعدد نفسو مف المقاعد ،وفي انتخابات عاـ 1999عاـ  2003بػ  5مقاعد في كؿ منيما ،وشاركت في
جميع الحكومات التي أعقبت تمؾ االنتخابات حكومة بنياميف نتنياىو ،حكومة إييود براؾ ،حكومتي أريئيؿ
شاروف األولى والثانية (البطة.)2011 ،
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مف أبرز زعاماتو الحاخاـ شاخ والحاخاـ أبراىـ شابي ار  ،ويعرؼ الحزب باعتدالو اتجاه الصراع العربي
االسرائيمي  ،وال يمانع مف التخمي عف بعض مف أجزاء أرض إسرائيؿ في الوقت ،الراىف ،باعتبار أ نو ال
توجد إشارة إلى أف عممية الخبلص الييودية

قريبة(الشرعة وبركات  ،2006 ،ص .)195

وربما تجدر اإلشارة

إلى أف الحزبيف انفصؿ أحدىما عف األخر في عاـ  ، 2004لخبلؼ بينيما بشأف توقيت االنضماـ إلى
حكومة شاروف في تمؾ العاـ  ،لكنيما عادا إلى االئتبلؼ قبيؿ انتخابات عاـ  ،2006وشاركت كتمة
الحزب في الحكومات جميعيا  ،ما عدا حكومة يتسحاؽ رابيف عاـ  ، 1992ومف المعروؼ أف ييدوت
ىتوراة ترفض تولي منصب وزاري  ،وتشارؾ في الحكومات االئتبلفية مف خبلؿ تولي منصب نائب وزير
 ،ورئاسة لجنة برلمانية .ميمة (خميفة ، 2011 ،ص .)221

مف المبلحظ أف تشكيؿ كتمة " ييدوت ىيتوراة" ،جاء في إطار تصاعد الصراع الطائفي واالثني بيف
المتدينيف االشكناز مف جية و المتدينيف السفارديـ مف جية أخرى  ،في محاولة مف المتدينيف االشكناز
لمنافسة المتدينيف السفارديـ في االنتخابات بعد أف تفوقوا عمييـ في االنتخابية

المطمب الخامس :ديغل ىتوراه
حزب ديني متشدد قريب مف المتوانييف ظير خبلؿ انتخابات الكنيست الثانية عشر عاـ 1988
بقيادة الحاخاـ أبراىاـ رابيتس ،وقد انشؽ عف األغودات عقب الخبلفات بينو وبيف الحاخاـ اليعازر
شاخ(شومر ،2006 ،ص .)67

رئيس يشيفاه بونيباج

في بني براؾ والزعيـ الروحي األعمى لمطوائؼ الميتوانية آنذاؾ ،في أعقاب

االنشقاؽ عف حزب أغودات يسرائيؿ وانشاء حزب جديد  ،ليمثؿ أغمبية الطوائؼ الميتوانية مف الحريديـ ،
وذلؾ بعد أ ف ثار شاخ عمى زعامة أغودا الحسيدية في أ غمبيا بسبب عبلقتيا الوثيقة مع طائفة حباد
الحسيدية ،والتي أوشؾ أتباعيا عمى اإلعبلف عف أ ف زعيميـ الديني المقيـ في نيويورؾ المعمـ الحاخاـ
لوبافيتش مف احيـ مندؿ شنيورسوف

ىو المسيح المنتظر  ،ورفضيا تكفيرىـ وتكفير زعيميـ(شمعة،

 ،2012ص.)75

وقد فاز ديغؿ ىتوراه في انتخابات التي اجريت عاـ  1988بمقعديف في الكنسيت ،ولكنة لـ يواصؿ
االنشقاؽ وعاد فاتحد مع اغودات يسرائيؿ في إطار كتمة ييدوت ىتوراه ،عمي اف يتـ االندماج الكامؿ بيف
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الحزبيف بعد االنتخابات ،وقد ادت الحاجة الي توحيد العالـ الحريدي األشكنازي دو اًر كبي اًر في دفع الحزبيف
إلي رأب الصدع بينيما في ضوء المنافسة القوية مف جانب شاس ،الممثؿ لمطوائؼ الحريدية الشرقية،
ورفع نسبة الحسـ في االنتخابات مف  %1الي  %135أنذاؾ ،وساعد في التغمب عمي عقدة المشيح
المنتظر المزعوـ حيث اشتد المرض عمي الحاخاـ حتي وفاتو عاـ  ،1994وموقؼ ييووت ىتوراه مف
جميع القضايا عف اغودات اسرائيؿ والتي يعتبر ايضاً مواقؼ ييدوت ىتوراه(خميفة،2011 ،ص .)225

وأبرز القادة  :الحاخاـ "اليعازر مناحيـ شاخ" ،والسيد المعمـ مف فيشنتس "موشي ييوشع ىاجر " ،و"مائير
باروش " و "شموئيؿ ىمبرت" وىما مف أغودا  ،و"وابراىاـ رابتس " و "موشيو جنفي " وىما مف ديغيؿ
ىتوراه(ماضي ، 1999 ،ص .)266

لمحزب مجمس روحي أعمى يقوده ،يسمى مجمس حكماء التوراة ،تكوف مف الحاخاـ "شاخ" رئيسا وأحد
عشر عضوا كميـ مف رؤساء المدارس الدينية المقربيف مف "شاخ" ،وقد رأس ىذا الحزب الحاخاـ "افرىاـ
سات " ،والشخصية الثانية في الحزب ىي "موشيو جنفي"(أنوار ،2010 ،ص.)449

ويعتبر اليدؼ الرئيسي لمحزب ىو ترسيخ دور الديف في المجتمع ،وانطبلقا مف ىذا اليدؼ ،آمف الحزب
عمى الصعيد السياسي بأف "أرض إسرائيؿ " ىي حؽ لشعب إسرائيؿ ،وألجؿ تجنب سفؾ الدماء ووقؼ
تزويد المنطقة بالسبلح  ،وافؽ الحزب عمى قياـ سبلـ مع العرب واعادة أراض ليـ ،كما طالب الحزب
بإقامة عبلقات متوازنة مع الكتمتيف الشرقية والغربية ،أما عمى الصعيد االجتماعي واالقتصادي فقد نادى
الحزب بالعدالة االجتماعية ،وبناء االقتصاد حسب روح التوراة ،وانصاؼ الحريديـ في المجتمع ،واالىتماـ
بالتعميـ التوراتي وتوفير منح لمتربية الميتوانية وتمويؿ شبكة تعميمية خاصة بالحزب(الزرو،1990 ،
ص.)370

المطمب السادس :حركة حراس المدينة ناطوري كارتا
جماعة دينية انشقت عف حزب أغودات اسرائيؿ عاـ  ،1935و تعني باألرمية "حراس المدينة" و
تمتاز الحركة أنيا معادية لمصييونية و تنعزؿ عف اسرائيؿ كونيا تمثؿ قمة الغطرسة ،كونيا انتيكت
العيود التي قطعوىا مع الرب قبؿ الخروج ،وىي أف أال يسببوا ألمـ األغيار الذيف يقيموف بينيـ الضرر
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وأال يحاولوا احتبلؿ أرض اسرائيؿ ،وأال يتعجموا الخبلص ،وقد برزت الحركة بقوة بعد توجيو رسالة إلى
الوسيط الدولي الكونت برنادوت حممت نفحة دينية تعارض إنشاء دولة إسرائيمية(ماضي ،1999 ،ص.)523

نشطت الحركة عمي الصعيد السياسي

بعد اإلعبلف عف قياـ دولة اسرائيؿ فرفضت ىذه الحركة

االعتراؼ باستقبل ؿ دولة إسرائيؿ ،ورفضت االعتراؼ بالقوانيف التي وضعيا و أعمنت أف أعضائيا لف
يدافعوا عف الدولة اذا ما تعرضت لميجوـ ،كما أبدت الحركة رغبتيا بتدويؿ القدس و العيش مع دولة
فمسطينية و اعتبروا منظمة التحرير الفمسطينية ممثؿ شرعي ووحيد لمشعب الفمسطيني ،كما أرسمت الحركة
وفدا لتقديـ التعزية بوفاة اإلماـ خاميني لمواقفو المعادية مف الحركة الصييونية(الزرو،1990 ،
ص.)392:393

يعد الحاخاـ موشيو ىيرش مف أشير رجاالت ىذه الطائفة وسكرتيرىا ويقوؿ أف الصييونية تتعارض
تماما مع الييودية ،فالصييونية تعرؼ الشعب الييودي باعتباره وحدة قومية وىذه ىرقطة ،وقد تمقى الييود
مف الرب ال لكي يفرضوا عودتيـ إلى األرض المقدسة ضد إرادة سكانيا وأف ىـ فعموا ذلؾ فإنيـ يتحمموف
نتائج فعمتيـ ،والتممود يقوؿ أف ىذا االنتياؾ سوؼ يجعؿ مف لحمكـ فريسة لمسباع في الغابة و لذلؾ فاف
المذبحة الكبرى ستكوف نتيجة حتمية مف نتائج الصييونية ،ويعتقد ىيرش أف في وسع الييود أف يعيشوا
في ظؿ الدولة الفمسطينية حسبما يريدوف(الشامي ،1994 ،ص.)320

وتتركز عقيدة الحركة في عدـ اإلعتراؼ بالصييونية ،ومقاطعة الدولة بشكؿ نيائي ،فالصييونية واحدة مف
أخطر المؤامرات الشيطانية عمى الييودية ،وتمثؿ عصياناً لمرب الذي ينيى الييود عف إقامة دولة ليـ في
فمسطيف قبؿ ظيور المسيح المنتظر ،وتعتبر الحركة نفسيا امتدادا لمتراث والتقاليد الييودية ،وانيا ىي
التي تمتزـ بالتعاليـ الدينية الييودية دوف بقية التيارات والفرؽ والجماعات الييودية األخرى ،وترى الحركة أ
ف الييود في المنفى منذ أكثر مف ألفي عاـ تحت حكـ األغيار كعقاب مف اهلل عمى خطاياىـ وذنوبيـ(عبد
الدائم ، 2001 ،ص.)93

المطمب السابع :حركة حباد الحسيدية.
ظيرت ىذه الطائفة خبلؿ القرف الثامف عشر و أسيمت في إعداد بعض قطاعات الجالية
الييودية في شرؽ أوروبا لتقبؿ أفكار الصييونية ،وذلؾ بعزليا عف الحضارات والحركات الفكرية الجديدة
السائدة في مجتمعيا عف طريؽ اشاعة أفكار صوفية حمولية شبو وثنية ،وقد أفرزت الحسيدية اتجاىات
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متعددة مف أشيرىا حسيدية حبد



وىي حركة دينية رئيسية في فمسطيف منذ فترة اليشوؼ  ،يقدر أتباعيا

بمميوف ييودي و أتباعيا مف الممتزميف بنحو مئة و خمسيف ألؼ شخص ،و ىناؾ مف يقوؿ أف لحبد
مميونيف و نصؼ مف األتباع ،وليا فروع في كؿ مكاف في العالـ (الشامي ،1994،ص.)211:212

كما تعتبر حركة متطرفة لدييا مصادر تمويؿ ال حصر ليا ،وتمارس أنشطة معادية لئلسبلـ والعرب ،كما
ترفض ترؾ الييود لممستوطنات ميما كمفيـ األمر ،وىو ما تجمى مثبل في رفضيـ التاـ لخطة شاروف
لئلنسحاب مف غزة ،معتبريف أنو خالؼ اوامر اهلل(الزرو ،1990 ،ص.)384

وقد انتقمت قيادة حبد إلى الواليات المتحدة حيث يترأسيا في الوقت الحالي الحاخاـ لوبافيتش في بروكميف
بالواليات المتحدة االميركية ،وحبد منظمة ثرية لمغاية إذ تبمغ ميزانيتيا نحو مائة مميوف دوالر ويقدرىا
البعض بثمانمائة مميوف دوالر ،ويبمغ أتباعيا  130ألؼ  30ألؼ في بروكميف و 100ألؼ في أنحاء
ويقاؿ أ ف عدد مؤيدييا وأتباعيا يصؿ إلى ما يزيد عف مميونيف ،وتتبع حركة حبد دار لمنشر طبعت
العالـُ ،
مبلييف الكتب بعدة لغات وليا مكتبة وأرشيؼ يضـ مجموعة فريدة مف الكتب والمنشورات والوثائؽ

الييودية ،كما تمتمؾ الحركة صحيفة خاصة بيا ،وقد بدأت الحركة تمارس نشاطيا مؤخ اًر في روسيا
وأوكرانيا ،ويتبعيا آالؼ الذيف يعمموف في كثير مف دوؿ العالـ التي توجد فييا جماعات ييودية ،ولحبد
بلحظ انتشار أفكارىا العنصرية في اآلونة
وي َ
فرع في إسرائيؿ ،ويتبعيا بعض المستوطنات الزراعيةُ .

األخيرة (عبد الدائم ،2001 ،ص.)88:89

ومف أىـ أتباع حبد اثناف مف رؤساء دولة إسرائيؿ السابقيف ىما زلماف شازار وأفرايـ كاتزير ،كما أف عدداً
كبي اًر مف أعضاء جماعة جوش إيمونيـ مف أتباع حبد ،ويبدو أف حزب أجودات إسرائيؿ يمثؿ حبد ضد
أعدائيـ مف الميتوانييف المذيف يمثميـ حزب ديجيؿ ىاتوراه .وقد سئؿ الحاخاـ إليعازر شاخ ،األب الروحي
ليذا الحزب ،عف أقرب عقيدة لمييودية ،فقاؿ حبد ،أنيا ال تنتمي إلى الييودية أساساً مف وجية نظره،
وقاؿ إف أتباع حبد قوـ ال يختمفوف عف آكمي لحـ الخنزير .ويرى شاخ أف زعيـ حبد شنيرسوف عنده
تطمعات مشيحانية ميرطقة ،وموقؼ حبد مف الصييونية ىو موقؼ ُدعاة الصييونية اإلثنية الدينية ،وىو
موقؼ يتسـ بالرفض المبدئي في البداية باعتبار أف الصييونية ىي تعجيؿ بالنياية ،ورفض لمشيئة اإللو.

 كلمة حباد كلمة عبرٌة تمثل اختصارا للكلمات الثالث :الحكمة والفهم والمعرفة.
 منذ تؤسٌس الحر كة تعاقب على زعامتها حتى اآلن سبعة من "االدمورائٌم" وهم :الحاخام شنٌور زلمان من الدي (  ،) 1827-1745الحاخامدوف بر (  ،)1866 -1773الحاخام مناحٌم مندل شنٌورسون(  ،) 1882-1789الحاخام شموئٌل مندل (  ،) 1950-1834الحاخام ٌوسف
إسحاق (  ،)1866-1920الحاخام مناحم مندل شنٌورسون ( ( .) 1950ماضً ، 1999 ،ص .)516
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ثـ تدريجياً بدأ يتغيَّر الموقؼ بحيث يتـ تأييد الدولة مف خبلؿ ديباجات دينية خاصة ،وقد أصبحت حركة
حبد مف أكثر الحركات تطرفاً في التوسعية والعنصرية الصييونية ،عمى عكس حركة ناطوري كارتا(ماضي،
 ،1999ص.)517:518

وىكذا فإنو عمى الرغـ مف أف حباد حركة حسيدية معارضة لمصييونية ،وال تعترؼ بالدولة فإنيا لـ تقاطع
الدولة ،كما أف أنصار الحركة يتقربوف دوما مف العممانييف بغية توبتيـ ،بإعتبار أف ىذا شرط لقدوـ
المسيح المخمص في نظرىـ ،والحركة متشددة ومتعصبة جدا إزاء الفمسطينييف والعرب عموماً ،لذلؾ يمكف
القوؿ أف حباد حركة معتدلة الصعيد الداخمي ،ومتطرفة متشددة عمى الصعيد الخارجي.
المطمب الثامن :حركة الطائفة الحريدية
وىي تيار داخؿ المجتمع الحريدي ،أي الييود الورعيف أو المتشدديف دينياً ،في إسرائيؿ ،وتأسس
في العاـ  ،1921ويتميز ىذا التيار بأنو يعارض الصييونية وأي تعاوف مع دولة إسرائيؿ ومؤسساتيا ،كما
يعارض الثقافة العممانية في إسرائيؿ بشكؿ مطمؽ ويرفض التحاور معيا ،ويبمغ تعداد ىذه الجماعة قرابة
تسعة آالؼ عائمة ،وىي الجية األساسية التي تنظـ المظاىرات ضد تدنيس يوـ السبت في القدس وضد
تدنيس القبور ،وبذلؾ تؤخر إنشاء مشاريع بناء كبيرة عمى أنقاض قبور قديمة ،تعتبر ىذه الجماعة أنو قد
يكوف دفف فييا ييود(الزرو ،1990 ،ص.)385
وتشتير الطائفة الحريدية بأف لدييا ىيئة خاصة لممصادقة عمى الطعاـ والشراب الكاشير ،أي الحبلؿ مف
الناحية الشرعية الييودية ،وىي أكبر ىيئة خاصة في إسرائيؿ ،ويمتنع أفراد ىذا التيار عف المشاركة في
االنتخابات العامة لمكنيست ،وتعتبر ىذه الطائفة أف المشاركة في ىذه االنتخابات أمر محظور بالمطمؽ،
كذلؾ ترفض الحصوؿ عمى المخصصات المالية التي تدفعيا الدولة ،ويتحدث أبناء ىذه الطائفة فيما
بينيـ بمغة اليديش وليس بالعبرية ،التي يعتبرونيا لغة الصياينة الكفرة ،وتدار الحركة عف طريؽ عدد مف
اليياكؿ التنظيمية ،أىميا مجمس الواحد والسبعيف ،ومجمس الثبلثة والعشريف ،والمجمس التنفيذي ،ومحكمة
الطائفة ،وىي تساوي مجالس حكماء الثوارة في الحركات واالحزاب االخرى(الشامي،1994 ،
ص.)303:304

مف الناحية السياسية ،تعارض الطائفة الحريدية الصييونية وقياـ دولة إسرائيؿ ،بسبب عممانيتيا ،والتزاـ
ىذه الطائفة بمقولة دينية ييودية قديم ة بأف التوراة تحظر تبني عادات وتقاليد جديدة ،وأنو "ال يمكننا تغيير
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أي شيء مف تراث آبائنا ،الذيف لـ يناضموا مف أجؿ استقبلؿ الييود" ،كذلؾ يرى قسـ في ىذه الطائفة أف
إقامة دولة قبؿ مجيء المسيح المنتظر تشكؿ تمرداً عمى الرب ،ومف جية أخرى ،فإف "الطائفة الحريدية"
تعارض أي تقارب تجاه الفمسطينييف ،أو المشاركة في مظاىرات داعمة ليـ والتقاء زعمائيـ(ماضي،1999،
ص.)522

تعتبر الطائفة الحريدية أكثر الحركات تطرفا سواء عمى الصعيد الداخمي في عبلقتيا مع الحركة
الصييونية مف جية ،والدولة ومؤسساتيا مف جية أخرى ،أو عمى الصعيد الخارجي ،فيي عمى الصعيد
الداخمي تكفر الحركة الصييونية والدولة ،وترفض التعاوف معيما وتعتبر ىما خارجيف عف طاعة الرب ،
كما أنيا تحارب كؿ مف يتعامؿ مع الحركة الصييونية أو الدولة ،حتى لو كاف تعاونا عمى أساس
المصمحة.
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خالصة
الصييونية حركة أيديولوجية سياسية ،سعت إلى إقامة وطف لمييود بغض النظر عف المكاف
وقدسيتو بقدر ما أرادت حؿ المسالة الييودية ،وتحويؿ الييود مف جماعات تعيش في جيتوىات منعزلة
عف الشعوب التي ىي وسطيا ،إلى جماعة قومية موحدة تعيش عمى أرض واحدة بغض النظر عف
المعتقدات الدينية التي تؤمف بيا ،ال بؿ سخرت المعتقدات الدينية لخدمة أىدافيا السياسية ،واستعطاؼ
العالـ الغربي في مساعدتيا لقياـ دولتيا وتيجير الييود إلى ارض الميعاد واألرض التي وعدىـ بيا الرب،
ورغـ ظيور تيارات معارضة لمفكر الصييوني الديني ،إال أنو كاف متفؽ معو في مسالة إقامة وطف قومي
لمييود عمى أرض فمسطيف ،التي بيا جبؿ صييوف حيث يسكف الرب ،ىذا االعتقاد الذي أوجد التيار
الصييوني المتديف الذي أطمقت مفاىيمو مف إنكار فكرة انتظار المسيح المخمص والعودة بيـ إلى أرض
فمسطيف ،واإليماف بالجيود البشرية لمييود عف طريؽ تيجير الييود مف أوطانيـ التي يعيشوف بيا
واالستيطاف في فمسطيف.
ومع قياـ دولة إسرائيؿ عمى حساب األرض والشعب الفمسطيني ،برز الصراع السياسي بيف المتدينيف
والعممانييف وتجمى في العديد مف الممارسات والسموؾ االجتماعي في الحياة االجتماعية والسياسية
اإلسرائيمية فقد حاوؿ المتدينوف فرض القوانيف والتشريعات الدينية عمى الدولة وصبغ اليوية اإلسرائيمية
بالدينية وفى نفس الوقت حاوؿ العممانيوف فرض الصبغة العممانية عمى الدولة ومؤسساتيو االمر الذي
أدى إلى غياب اليوية الواضحة لمدولة اإلسرائيمية واستم ارريو الخبلؼ والصراع القائـ عمى اليوية في
المجتمع

اإلسرائيمي.
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نتائج الدراسة
خمصت الدراسة الي جممة مف النتائج التي جأت عمى النحو التالي.
-1

اتخذت الحركة الصييونية العممانية مف الديف ركيزة أساسية لمطالبة بدولة قومية خاصة بالييود

في فمسطيف ،فمقد مثؿ الديف أنجع وسيمة أماـ الحركة الصييونية لتحقيؽ أىدافيا في توحيد صفوؼ
الجماعات الييودية ،كالصييونية الدينية مف اجؿ تيجير أكبر عدد ممكف مف الييود الي فمسطيف.
-2

لـ يستطيع المجتمع االسرائيمي بكافة قياداتة ومثقفيو وتياراتو السياسية االجتماعية مف التمكف مف

ارساء تعريؼ محدد لمف ىو الييودي ،أو وضع تصور واضح لميوية االسرائيمية
 -3شكؿ الديف الييودي أحدا الدوافع لجمب المياجريف الييود مف مختمؼ أنحاء العالـ ،ومنذ عقد
السبعينات في القرف الماضي أعتبر التمثيؿ الديني مكوناً اساسياً في المؤسسات والحكومات المختمفة
والمتعاقبة في اسرائيؿ.
 -4أدت حالة الصراع بيف العممانييف والمتدينيف ،إلى شرخ عميؽ في اليوية الييودية في المجتمع
االسرائيمي ،وىذا انعكس عمى حالة االنغبلؽ لدى التيارات الدينية الحريدية ،والذيف يعشوف في أحياء
منغمقة ،مف اجؿ الحفاظ عمى ثقافتيـ وتراثيـ الديني ،حتى ال تندمج انماط حياتيـ مع النمط العمماني
التي يعيشيا المجتمع االسرائيمي.
 -5فشمت نظرية بوتقة الصير التي اعمنيا بف غوريوف ،واليادفة إلى صير كافة الثقافات والتناقضات
التي يعيشيا المجتمع االسرائيمي في بوتقة واحدة.
 -6تعاني اسرائيؿ مف ازمة ىوية واضحة ،بسبب سياسية الييمنة األشكنازية عمى مؤسسات الدولة ،والتي
انتجت مجتمعات عديدة ومتنافره وغير موحده ،ويظير ذلؾ مف خبلؿ ،المجموعات االثنية لمييود
الشرقييف والييود الغربييف والييود الروس وييود الفبلشاه والفمسطينيوف العرب
 -7أف اليجرات الييودية غير المنظمة لعبت دو اًر ىاماً في زيادة الصراع في المجتمع االسرائيمي بكافة
مكوناتو عمى مستقبؿ اليوية االسرائيمية.
 -8يعد المتدينوف االرثوذكس الطائفة االكثر تأثي ار مف بيف الحركات والمذاىب الييودية الدينية ،في
المجتمع االسرائيمي.
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 -9ىناؾ جماعات غير حزبية ،ال تشارؾ في الحياة السياسية ،وترفض التعامؿ مع الدولة ،وتعتبرىا غير
شرعية ،وتتمثؿ ىذه الجماعات في ،حركة حبادالحسيدية ،وحركة ناطوري كارتا.
-10

كاف لمخبلفات االثنية والطائفية مف جية والخبلفات التنظيمية والفكرية مف حية ثانية دور كبير

في منع ىذه األحزاب أى الدينية في تكويف قائمة موحدة مثؿ حزبي العمؿ والميكود ،لمنافستيا عمى
تشكيؿ الحكومة.
 -11سيشيد المجتمع االسرائيمي مستقببلً ،تنافساً وصراعاً بيف الطوائؼ والجماعات االثنية المكونو
لبنيانو واليادفو إلى تعزيز وبمورة ىويتيا الخاصو ،ويعود ذلؾ لجية التبايف والخبلؼ في الرؤى
والثقافة ليذه الجماعات ،مما سيضع عبلمات استفياـ كبرى اماـ تشكيؿ ىويو اسرائيمية موحده.
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الذات،سمسمة عالـ المعرفة ،يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،الكويت ،العدد.326



الزبف ،سمير ،2006 ،كيف تصنع الجماعات البشرية ىويتيا ،صحيفة المستقبؿ ،رأي وفكر.



الزرو ،صبلح ،1990 ،المتدينون في المجتمع االسرائيمي ،دار الجميؿ لمنشر والدراسات ،عماف ،االردف.



زىرة ،عطا ،2012 ،ييودية اسرائيل رؤية مستقبمية ،مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية،
ابوظبي ،دولة االمارات المتحدة.



ساند ،شمومو ، 2010 ،اختراع الشعب الييودي ،ترجمة المركز الفمسطيني لمدراسات االسرائيمية مدار



السعدي ،غازي ،1989 ،االحزاب والحكم في اسرائيل ،دار الجميؿ لمنشر والدراسات واالبحاث الفمسطينية،
عماف



سعيد رياف ،محمد ،2005 ،التمركز حول الذات والغاء اآلخر في الفكر الغربي.



السعيد ،جودت ،بدوف سنة نشر ،االحزاب الدينية الييودية والصييونية.



سيغؼ ،توـ ،1986 ،اإلسرائيميون االوائل  ‘1949مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيروت لبناف.



شابيرا ،انيتا ،ترجمة ،ابو غدير ،محمد ،1998 ،الصييونية الدينية مدخل تاريخي ،مركز دراسات الشرقية
جامعة القاىرة.



ابو شومر ،توفيؽ ،2006 ،الصراع في اسرائيل دراسة في المجتمع االسرائيمي وفسيفسائو الدينية والحزبية
والعرقية والطبقية ،دار فمسطيف لمطباعة والنشر ،فمسطيف.



الشامي ،رشاد ،1995 ،القوي الدينية في اسرائيل ،عالـ المعرفة المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب-
الكويت



الشامي ،رشاد ،1997 ،إشكالية اليوية في إسرائيؿ ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،الكويت



شرقي ،باىر ،2002 ،اسرائيل من الداخل ،االنقسامات والصراعات في المجتمع االسرائيمي ،الطباعة ،2
مركز دراسات الغد العربي ،دمشؽ.
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الشريؼ ،ريجينا ،1978 ،الصييونية غير الييودية دراسة في التاريخ الغربي ،عالـ المعرفة المجمس
الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،الكويت.



شمحت ،أنطواف ،2009 ،المشيد السياسي والحزبي االسرائيمي ،تقرير مدار االستراتيجي ،مدار المركز
الفمسطيني لمدراسات االسرائيمية ،راـ اهلل ،فمسطيف.



شاحاؾ ،إسرائيؿ؛ ميزفينسكي ،ونورتف؛ ترجمة :الفقعاوي ،إسماعيؿ ،2003 ،األصولية الييودية في
إسرائيل ،مكتبة القادسية ،خانيونس ،فمسطيف.



صالح ميدي ،حبيب ،2005 ،دراسة في مفيوم اليوية ،مركز الدراسات اإلقميمية ،العدد.13



عايش ،خميؿ ،2006 ،الصييونية االرثوذكسية ،غزة.



عبد الدائـ ،عبد اهلل ،2001 ،اسرائيل وىويتيا الممزقة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبناف.



عبد العالي ،عبد القادر ،2010 ،التصدعات االجتماعية وتأثيرىا في النظام الحزبي االسرائيمي ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبناف



عبد الغني ،عاطؼ ،2002 ،صدام األصوليات نياية إسرائيل ونياية العالم ،دار الخياؿ ،القاىرة ،مصر.



عبداهلل ،ىاني ،1981 ،االحزاب السياسية في اسرائيل ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيروت ،لبناف.



العموجي ،عبد الكريـ ،1999 ،االحزاب االسرائيمية بين العممانية والدين والدولة ،مكتبة جزيرة الورد ،القاىر،
مصر.



العموي ،محمد ،2006 ،االحزاب واثرىا في رسم السياسة االسرائيمية ،مركز الدراسات االقميمية ،جامعة
الموصؿ ،العراؽ



عمي ،جبلؿ ،1999 ،الصراع الداخمي في اسرائيل ،مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية.



عودة ،يحيي ،2011 ،جدلية العالقة بين الديني والسياسي في اسرائيل اتجاه عممية التسوية ،مكتبة افاؽ،
غزة ،فمسطيف



العيد التجاني ،ثريا ،2011 ،دور التنشئة االجتماعية في تشكيل اليوية ،جامعة الجزائر



غانـ ،اسعد ،2005 ،اليامشيون في اسرائيل تحدي الييمنة االشكنازية ،المركز الفمسطيني لمدراسات
االسرائيمية ،مدار



غانـ ،اسعد ،مصطفي ،ميند ،فمسطينيو في اسرائيل سياسة االقمية االصمية في الدولة االثنية،2009 ،
المركز الفمسطيني لمدراسات االسرائيمية ،مدار.



غانـ ،اسعد ،واخروف ،2003 ،اليويات والسياسية في اسرائيل ،المركز الفمسطيني لمدراسات االسرائيمية،
مدار.



فمنر ،ماير ،1976 ،دراسات في الصييونية ،منشورات صبلح الديف القدس



القصاص ،ميدي محمد ،2005 ،اليوية الثقافية والعولمة دراسة سوسيولوجية ،المجمس األعمى لرعاية
الفنوف واآلداب والعموـ االجتماعية ،دمشؽ ،سوريا.
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كريسي ،ميري ،امارة ،محمد ،2002 ،المغة واليوية في اسرائيل ،المركز الفمسطيني لمدراسات االسرائيمية
مدار.



كيمرلنغ ،باروخ ،ترجمة عثامنة ،نواؼ ،2002 ،نياية الييمنة االشكنازية ،المركز الفمسطيني لمدراسات
االسرائيمية ،مدار



لبيض ،سالـ ،2010 ،اليوية :اإلسالم ،العروبة ،التونسية ،مركز دراسات الوحدة العربية.



ماضي ،عبد الفتاح ،1999 ،الدين والسياسية في اسرائيل ،مكتبة مدبولي ،القاىرة ،مصر،



محمد ،إمارة ،2003 ،السموك السياسي لمييود الشرقيين في اسرائيل ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت ،لبناف.



مركز لمغات الترجمة ،2009 ،الياجس الديمغرافي ومأزق اليوية الييودية مميون مياجر ييودي غير
قانوني في إسرائيل ،حركة الجياد االسبلمي.



المريني ،ندى ،2011 ،الكيان الصييوني بين ييودية الدولة وانييارىا ،باحث لمدراسات الفمسطينية
واالستراتيجية



المسيري ،عبد الوىاب ،1982 ،االيديولوجيا الصييونية ،عالـ المعرفة ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف
واآلداب -الكويت.



المسيري ،عبد الوىاب ،1983 ،االيديولوجية الصييونية ،عالـ المعرفة المجمس الوطني لمثقافة والفنوف
واآلداب -الكويت.



المسيري ،عبد الوىاب ،1997 ،مف ىو الييوي ،دار الشروؽ ،القاىرة.



المسيري ،عبد الوىاب،2003 ،الصييونية والحضارة الغربية ،دار اليبلؿ ،القاىرة ،مصر.



المسيري ،عبد الوىاب ،2004 ،من ىم الييود وما ىي الييودية ،دار الشروؽ ،القاىرة ،مصر.



المسيري ،عبد الوىاب ،2003 ،الخطاب والمصطمح الصييوني ،دراسة نظرية تطبيقية ،دار الشروؽ لنشر
والتوزيع ،القاىرة



معموؼ ،أميف ،1999 ،اليويات القاتمة ،دار النيار ،بيروت.



ميكشيممي ،اليكس ،1993 ،اليوية ،دار النشر الفرنسية ،ترجمة عمي وظفو



ىيرتزؿ ،تيودور ،2007 ،الدولة الييودية ،ترجمة فاضؿ ،محمد ،مكتبة الشروؽ الدولية ،القاىرة



وىولبورف ،ىارلمبس ،حميد محسف ،حاتـ ،2010 ،سوشيولوجيا الثقافة واليوية ،دار كيواف لمطباعة والنشر
والتوزيع ،دمشؽ.
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ثانياً :المجالت والدوريات:


المسيري  ،عبد الوىاب ،2000 ،العرب في مواجية اسرائيل..االمكانات االيدلوجية االسرائيمية ،مجمة المستقبؿ
العربي ،العدد  ،2584مركز الدراسات الوحدة العربية ،بيروت.



الوجيو ،مجد ،1997 ،مشروع قانون من ىو الييودي ،سمسة دراسات وتقارير ،عدد.39



النجار ،صبحي ،2000 ،اثر الصراع بين العممانيين والمتدينين في اسرائيل عمي السالم واالستقرار في الشرق
االوسط ،مجمة صامد تصدر عف مؤسسة صامد ،العدد.120

 النعيـ ،مشاري عبدا هلل ،2007 ،العمارة في منطقة مكة المكرمة،مجمة البناء ،العدد.2007 ،195


الشرعة ،محمد ،بركات ،ونظاـ  ،القوى الدينية ودورىا في الحياه السياسية في إسرائيل ،المنارة ،المجمد
،12العدد2005 ،1ـ.



الحاج ،ماجد ،لشيـ ،العزار ،2001 ،الييود السوفيات بيف اإلنصيار والتميز اإلثني والثقافي ،مجمة قضايا



أديب ،أودي ،2005 ،الييود الشرقييف بيف الوطنية الفمسطينية نقد التوجو متعدد الثقافات ،مجمة قضايا اسرائيمية،

اسرائيمية ،العدد ،1المركز الفمسطيني لمدراسات االسرائيمية ،مدار.
العدد  ،18-17المركز الفمسطيني لمدراسات االسرائيمية ،مدار.


أروياف ،داف ،2006 ،المسرح االسرائيمي والمشكمة االسرائيمية ،مجمة قضايا إسرائيمية ،العدد ،21المركز
الفمسطيني لمدراسات االسرائيمية ،مدار.



اغبارية ،مسعود ،2007 ،حرب الخامس مف حزيراف وتأثيرىا عمى العرب الفمسطينييف داخؿ الخط الخضر ،مجمة
قضايا اسرائيمية ،العدد  ،26المركز الفمسطيني لمدراسات االسرائيمية ،مدار.



ابو بكر ،تامر ،2004 ،العممانيوف في اسرائيؿ ،مجمة العربي ،العدد  ،543تصدرىا و ازرة اإلعبلـ بدولة الكويت.

 طو ،مصطفي محمد،اليوية بين الشكل والمضمون ،مجمة التسامح ،العدد ،4و ازرة األوقاؼ سمطة عماف.2004 ،
 باعباد ،سعيد عبد الرحمف محمد ،اليوية الثقافية في كتب الدراسات االجتماعية مرحمة التعميم األساسي العميا في
اليمن من خالل تحميل محتواىا ووجية نظر معممييا ،جامعة حضرموت رسالة غير منشورة.2007 ،
 بشارة ،عزمي ،1998 ،بعض جوانب جدلية العولمة اسرائيمياً ،مجمة المستقبؿ العربي ،العدد  ،231مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت.
 بيمغ ،مولي ،2005 ،مختمفوف ومعادوف ..نشوء العقمية القبمية في اسرائيؿ ،مجمة قضايا اسرائيمية ،العدد ،16
المركز الفمسطيني لمدراسات االسرائيمية ،مدار


بشير ،نبيو ،2006 ،نظرة سريعة عمي االحزاب االسرائيمية ومشاريعيا الفكرية وااليديولوجية ،حؽ العودة ،العدد
 ،16بدايؿ المركز الفمسطيني لمصادر حقوؽ المواطنة لبلجئيف.



ابو حسنة ،نافذ ،1999 ،المتيدنون والعممانيون في اسرائيل ،قضايا النزاع ،شؤوف االوسط ،مركز الدراسات
االستراتيجية والبحوث والتوثيؽ.



حسيف ،محمد ،2005 ،الحرب االىمية في اسرائيل بين المتدينين والعممانيين متي والي اين ،مجمة عالـ الفكر،
المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،الكويت ،المجمد  ،22العدد 4ابريؿ يونيو.
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حيدر ،عزيز ،1996 ،دور الثقافة ،العدد  ،205مجمة المستقبؿ العربي ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،بيروت.



سموحا ،سامي ،2008 ،ىل اسرائيل غربية ،مجمة قضايا اسرائيمية ،عدد  ،30مركز الفمسطيني لمدراسات
االستراتيجية ،مدار.



سفيرسكي ،شمومو ،2003 ،ييود اثيوبيا في اسرائيؿ ،سمسمة اوراؽ إسرائيمية ،العدد ،18المركز الفمسطيني
لمدراسات اإلسرائيمية مدار.



شحادة  ،امطانس " ،2009 ،قراءة في نتائج االنتخابات لمكنيست ال  18عن الثابت والمتغير في مفاىيم
ومواقف الجميور اإلسرائيمي " ،مجمة قضايا إسرائيمية ،العدد  ، 33السنة التاسعة.



صراص ،سمير ،2009 ،انتخابات الكنيست الثامن عشر البرامج السياسية لألحزاب االسرائيمية ،مجمة الدراسات
الفمسطينية ،بيروت لبناف.



عفروف ،بوعز ،ترجمة ،ظاىر ،ببلؿ ،2002 ،المجتمع اإلسرائيمي ...حالة انسجام أم تناقضات ومواضيع
أخرى ،قضايا إسرائيمية ،عدد  ،8المركز الفمسطيني لمدراسات االسرائيمية ،مدار



عبداهلل ،عمر ،2011 ،اسرائيؿ والقدس وأزمة اليوية ،المجمة الدولية لمدراسات غرب أسيا.



عيد ،اماؿ ،2010 ،اليوية عند الالجئين الفمسطينيين بالجزائر من خالل عممية التوافق النفسي واالجتماعي،
عدد خاص عف الممتقي الدولي االوؿ حوؿ اليوية والمجاالت االجتماعية في ظؿ التحوالت السوسيو ثقافية في
المجتمع الجزائرى ،مجمة العموـ االنسانية واالجتماعية.



عوز ،عاموس( )2006تأمل الممارسة الييودية في الفن السائد ،يعقوب ممخيف الثقافة الييودية الدينية ،تاج
،القدس.
עוז עמרם( )6002התמחות ההגות ביהדות החילונית ואומנות הרווחות בה ،בתוך :יעקב מלין ،תרבות
יהדותהחילונית ،כתר ،ירושלימ.

 غندير ،نو الديف ،عباسي ،بوبكر ،2011 ،اليوية االجتماعية ورياضة النخبة بين الروح الوطنية وفعالية
التسويق الرياضي الجزائر نموذجاً ،مجمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية ،عدد خاص الممتقي الدولي األوؿ حوؿ
اليوية والمجاالت االجتماعية في ظؿ التحوالت السوسيو ثقافية في المجتمع الجزائري.


غانـ ،اسعد ،2001 ،شروخ في اليوية االسرائيمية ،مجمة قضايا اسرائيمية ،العدد  ،2المركز الفمسطيني لمدراسات
االسرائيمية ،مدار.



كوىف ،آشر()2005ما وراء القمنسوة ،مجمة مقدمات ،العدد .15



كوىف ،اشر( )2003االنتياء مف التصعيد :التطورات الدينية  -منذ إنشاء دولة عممانية بعد االنتخابات في



عام  ،2003الجسر،المعيد مجمة الشئوف الييودية الييودية،المعيد الييودي العالمي ،العدد.148،
כהן ،אשר ( )6002בין השלמה להסלמה :התפתחויות בשסע הדתי  -חילוני מאז קום המדינה ובעקבות
בחירות לכניםת ב، 6002-גשר-כב עת עניינימ יהודיימ ،מכון הקונגרם היהדי העולמי ،גליון .841



كيالي ،ماجد ،1999 ،االحزاب الدينية في اسرائيل وتناقضات السياسة والمجتمع  ،العدد  ،86-85مركز
الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثي.
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كمرلنغ ،باروخ ،2001 ،الثابت والمتحوؿ في المجتمع والثقافة االسرائيمية ،مجمة قضايا اسرائيمية ،العدد،1
المركز الفمسطيني لمدراسات االسرائيمية ،مدار.



نجٌب ،ادٌب ،2003 ،موقف الٌمٌن المسٌحى والكنائس األمرٌكٌة من قضاٌا الشرق األوسط ،كراسات
استراتٌجٌة ،العدد  ،122مركز للدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة



ىوؿ ،ستيورات ،2008 ،حول اليوية الثقافية ،مجمة اضافات ،العد الثاني ،مركز دراسات الوحدة العربية.



ىدار ،ياعيؿ ،وآلخروف( )2008من نحن؟ اليوية الوطنية في اسرائيل ،مجمة البرلماف ،معيد اإلسرائيمي
لمديمقراطية ،العدد  .58הדר ,יעל ,ואחרים ( )6001מי אנחנו? זהות לאומית בישראל ,מגזין פרלמנט ,
המכון הישראלי לדמוקרטיה ' ,גיליון 81

ثالثاً :الرسائل الجامعية


ابتساـ ،كوسي ،2013 ،المضامين الثقافية لممجاالت االجتماعية وعالقتيا بتشكيل واعادة تشكيل ىوية
البطالين "دراسة ميدانية لعينة من البطالين بوالية ورقمة ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،جامعة قاصدى مرياح
ورقمو.



بوحميدة ،منصورة ،بوحادة ،عمورة ،2012 ،دور الثقافة التنظيمية في تشكيل ىوية العامل بمركز التكوين،
ورسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة قاصدى مرياح ورقمو



شمعة ،سييؿ ،2012 ،ايديولوجيا القوي الصييونية الرافضة لمصييونية ودورىا في الحياة السياسية في
اسرائيل  ،2010-1984رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة االزىر ،فمسطيف

رابعاً :الموسوعات


المسيري ،عبد الوىاب ،2005 ،موسوعة الييود والييودية والصييونية ،المجمد،2الطباعة الثانية ،دار
الشروؽ لمنشر ،القاىرة ،مصر.



مجمع المغة العربية،2000 ،معجم الوجيز ،الييئة العامة لشؤوف المطابع األميرية ،القاىرة ،مصر



منصور ،جوني ،2009 ،معجم االعالم والمصطمحات الصييونية والييودية ،المركز الفمسطيني لمدراسات
االسرائيمية ،مدار



الشامي ،رشاد ،2003 ،موسوعة المصطمحات الدينية الييودية ،المكتب المصري لتوزيع المطبوعات،
القاىرة.
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خامساً :الكتب العبرية.


ميمخيف ،يعقوب( )2003الييودية من دون اهلل ،تاج ،الييودية الحرة لمنشر ،القدس.
מלכין ،יעקב( )3002יהדות ללא אל ،כתר ،הוצאת יהדות חופשית ،ירושלים.



ىوريفتش ،نير( )2005الدين والقومية فى إسرائيل والشرق الوسط ،مركز إسحاؽ رابيف لمبحوث
االسرائيمية،הורוביץ ،ניר( )3002דת ולאומית בישראל ובמזרח התיכון ،מרכז יצחק רבין לחקר
ישראל.



غورانى ،يوسؼ( )1990البحث عن اليوية القومية ،مكتبة افكيـ ،تؿ أبيب ،إسرائيؿ .גורני ،יוסף
()0990חיפוש הזהות הלאומית ،ספריית אופקים ,תל אביב.



ىاركابى ،ييوشفاط()1986الق اررات المصيرية ،دار ىاربر لمنشر ،تؿ ابيب ،اسرائيؿ .הרכבי،יהושפט()0991
הכרעות גורליות،הוצאת עם עובד ،תל אביב ،ישראל.



ميخائيؿ ،سامى( )2001تجربة إسرائيل ،مكتبة معاريؼ .סםי מיכאל ( )3000החוויה הישראלית،
ספריית מעריב.



ىارمف ،تامر ،ياعر ،افرايـ()1997العالقات الدينية العممانية في اسرائيل ،مركز تامى شطاينس لبحوث السبلـ،
جامعة تؿ ابيب.
תמר הרמן ،ו אףרימ יער (  )0991יחסי דתיים -חילונים בישראל ،מרכז תמי שטינמצ למחקרי
שלום באוניברסיטת תל אביב.



ستريكوفسكي ،اريا( )1991الدولة في الفكر الييودي ،و ازرة التعميـ ،القدس.
סטריקובסקי ،אריה()0990המדינה בהגות יהודית ،משרד החינוך ،ירושלים



أشر كوىيف ،2005 ،القبعة المنسوجة وماخمفيا،
כהן ،אשר( )6008הכיפה הסרוגה ומה שאחוריה ،אקדמות ،כתב עת ،גליון ، 88מרחשון.



يشعياىو ،ليفيفتس( )1979ييودية الييود ودولة إسرائيل ،كتب شوكف ،القدس.
ליבוביץ ،ישעיהו ( )8191יהדות יהודי ומדינת ישראל ،הוצאת שוקן ،ירושלים ותל אביב.



مركز االحصاء االسرائيمي( )2011הלשכה לסטטיסטיקה של ישראל.

سادساً :الصحف والجرائد.


افيشاي ،بف حاييـ( )2002محو جنيسة المياجريف ،يديعوت احرنوت.2002/3/11 ،



אבישי בן חיים " השר ישי" סעיף הלאום ימחק רק אץל גרימ" ידיעות אחרונות.



صحيفة معاريؼ العبرية(  )2013مؤتمر معاريؼ متداخموف .מעריב( )6082כנס מעריב "מעורבים"
http://www.nrg.co.il/online/48/ART2/532/764.html



عاموس هرئٌل ،عاموس ،2012 ،اإلعفاءات فً الجٌش للحرٌدٌم ،هآرتس2012-7-11،
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تشافشٍاُ ،افٞشا ،2012 ،ٛسبل دمج الحريذيم في المجتمع اإلسرائيليٝ ،غشائٞو اى2012- 3-2 ،ً٘ٞ



مواسي ،حسيف ،2013 ،أبرز األحزاب المتنافسة لالنتخابات اإلسرائيمية ،جريدة المستقبؿ المبنانية ،العدد
.4582

 صٗىذُ ،دٝفٞذ ،2012 ،ال تخافوا مه توصيات بلسىرٕ ،آستظ2012-6-26 ،
 جرٌدة الحٌاة ،2013 ،االحزاب المتنافسة فً اسرائٌل ،العدد 6181

سابعاً :مواقع االنترنت:


صحيفة معاريؼ العبرية(  )2013مؤتمر معاريف متداخمون.

מעריב( )3002כנס מעריב "מעורבים"

http://www.nrg.co.il/online/48/ART2/532/764.html



نحشونى،كوبى( )2008يوجد  %51متدينين ،جريدة يديعوت احرنوف.2008/3/2،
נחשוני ،קובי( )3009יש  20%חילונים ،ידיעות אחרונות.2008/3/2 ،
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3513804,00.htm



مجمة المعرفة ،2009 ،الرؤية التزال ناقصة :القدس  ..الييكل  .حائط المبكى ،العدد ،66و ازرة التربية والتعميـ
السعودٌة.
http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=3326



التصدع الديني العمماني من خالل الحالة اإلسرائيمية ،انسانيات المجمة
عبد العالي ،عبد القادر،2007 ،
ّ
الجزائرية في االنثروبولوجيا والعموـ االجتماعية ،العدد  .38اخر اطبلع 2014-1-14
http://insaniyat.revues.org/3167.



حجازي ،أكرـ ،2005 ،الموجز في النظرية االجتماعية المعاصرة ،الجزء الثاني ،مجمة العموـ اإلنسانية ،العدد
 20ابريؿ
. http://www.almoraqeb.net/main/mobiles-action-show-id-15.htm



الحفياف ،فيصؿ ،2009 ،العالقة بين المغة واليوية ،شبكة االلوكة ،اخر مشاىدة 2013-10-26
http://www.alukah.net



بف عوف ،الزبير ،2011 ،اليوية بين مجاالت التفكير العممي ،الثقافي والحضاري ،إشكالية اإلجرائية والتجريد،
موقع مقالتي ،أخر مشاىدة 2013-10-25
http://www.maqalaty.com/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%9B%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%8C171

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A--%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%E2%80%93-41004.



نجـ ،السيد ،2007 ،نظرية اليوية االجتماعية ،موقع الغربية ثقافتنا ،تاريخ المشاىدة.2013-10-28 ،
http://www.thgaftna.com/vb/showthread.php?p=51141



سمطاف ،المعاني ،2012 ،العنف المجتمعي وتصنيف الذات ،صحيفة الدستور ،العدد ،16629اخر مشاىدة
2013-10-30

http://www.addustour.com/16362/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%A7%D9
%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%20%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%86%
D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA.html



سعيد رياف ،محمد ،2005 ،التمركز حول الذات والغاء اآلخر في الفكر الغربي ،أخر مشاىدة 2013-11-1
https://sites.google.com/site/maeke3eladab/100-1 .



الجريبيع ،محمد عبد اهلل ،2012 ،مدخل لدراسة اليويات الوطنية ،دراسة سوسيولوجية لحالة األردن ،اخر
مشاىدة2013-10-10 ،

http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=126:-identite&catid=9:2010-12-09-22-52-31



مركز التأصيؿ لمدراسات والبحوث ،2013 ،الصييونية المعتقدات واألىداف ،اخر اطبلع.2013-11-8 ،
http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=1815&ct=4&ax=6



بنياميف ،نويبرغير ،1995 ،الصييونية ،موقع و ازرة الخارجية االسرائيمية ،اخر اطبلع .2013-11-15
http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheHistoryOfTheJewishPeople/TheHist
oryInBrief/Pages/herzl%20and%20zionism.aspx



زريقة ،نجدة ،2006 ،األيديولوجية الصييونية الورقة التي تمعبيا الصييونية دائما ىي الخمط في أذىان الرأي
العام العالمي بين الييودية والصييونية ،جريدة الوحدة ،يومية تصدر عف مؤسسة الودة لمصحافة والطباعة
والنشر والتوزيع ،البلذقية،
.http://wehda.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=36139057720061022090441
1102-00-01



وكالة االنباء والمعمومات الفمسطينية وفا ،2011 ،شؤوف اسرائيمية ،األحزاب السياسية في اسرائيل ،اخر اطبلع،
.2013-11-23
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4872



الجزيرة نت ،2004 ،األحزاب اإلسرائيمية ..تعكس االنقسام في المجتمع اإلسرائيمي ،اخر اطبلع -11-23،
2013
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/85c580e9-46ad-49dd-849e-4b8820e8d578..
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جودة ،ىالو ،2009 ،حول األحزاب ونظاميا داخل إسرائيل مع نظرة متفحصة لتجربة حزب العمل اإلسرائيمي
الماباي ،موقع دنيا الوطف ،اخر اطبلع2013-11- 23،
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/27/181095.html،



موقع حوب العمؿ ،2013 ، ،البرنامج االنتخابي ،اخر اطبلع.2013-22-23



مدار ،2009 ،عمى أعتاب االنتخابات اإلسرائيمية العامة ،اخر اطبلع .2013-11-22

www.avoda.org.il
http://www.madarcenter.org/pub-details.php?id=255



مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،2009 ،حزب كديما ،اخر اطبلع.2013-11-25 ،
http://www.alzaytouna.net/permalink/4473.html



مدار ،2005 ،برنامج حزب شارون يستخدم خريطة الطريق لضم مساحات من الضفة ،اخر اطبلع-27 ،
.2013-11
http://www.madarcenter.org/mash-had-details.php?id=2842،



تحدي زىافا غمئون في زعامة ميرتس ،جريدة المستقبؿ ،العدد  ،4254اخر اطبلع
بيميف ،يوسيّ ،2012 ،
.2013-11-29
http://almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=508178



وكالة االنباء والمعمومات الفمسطينية وفا ،2011 ،شؤوف اسرائيمية ،األحزاب السياسية في اسرائيل ،اخر اطبلع
.2013-11-30
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4873



مواسى ،حسف ،2013 ،ابراز االحزاب المتنافسة االنتخابات االسرائيمية ،جريدة المستقبؿ ،العدد  ،4582اخر
اطالع .2013-11-30
http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=555897



مدار ،2009 ،على أعتاب االنتخابات اإلسرائٌلٌة العامة فً  10شباط  ،2009اخر اطالع 2013-12-1
http://www.madarcenter.org/pub-details.php?id=255



شاشة نٌوز ،2013 ،هناك مستقبل الحزب المنتصر من هو وما هً خٌاراته ،اخر اطالع .2013-12-2
http://www.shasha.ps/more/52590#.Up-q9eITSZQ



المنار ،2013 ،لبٌد من الفشل االقتصادي الى الحدٌث فً السٌاسة ،اخر اطالع 2013-12-2
http://www.manar.com/page-11713-ar.html..



مدار ،2006 ،البرنامج االنتخابً لحزب ٌسرائٌل بٌتٌنو -إسرائٌل بٌتنا  ،2006اخر اطالع.2013-12-3 ،
http://www.madarcenter.org/mash-had-details.php?id=2956&catid=34



موقع الجوالن االكترونً ،2009 ،توقعات واسعة بفوز الٌمٌن فً انتخابات إسرائٌل الٌوم،

اخر اطالع.2012-12-3،
http://www.jawlan.org/openions/read_article.asp?catigory=128&source=1&link=2601



مركز التؤصٌل للدراسات والبحوث ،2013 ،الٌهودٌة المحافظة ،اخراطالع .2013-12-2
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http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=3021&mot=1



الجبوري ،عبد الوهاب ،2007 ،دراسة شاملة عن الفرق الدٌنٌة الٌهودٌة القدٌمة والمعاصرة ،المعهد العربً
للبحوث والدراسات االستراتٌجٌة ،اخر اطالع .2013-12-5
http://www.airssforum.com/showthread.php?t=175793 ،



السعدي ،غاري ،2013 ،فً إسرائٌل ٌ ..وزعون المناصب قبل االنتخابات ،حركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً
فتح ،مفوضٌة العالقات الوطنٌة .،اخر اطالع .2013-12-5
http://www.fatehwatan.ps/page-44164-ar.html



ابراهٌم ،احمد ،2006 ،األحزاب الدٌنٌة وموقعها فً الخرٌطة السٌاسٌة 'اإلسرائٌلٌة ،موقع مفكرة االسالم،
اخر اطالع 2013-12-6
http://islammemo.cc/2006/03/25/2526.html#2.



البطة ،ناجً ،واقع األحزاب الدٌنٌة بٌن األحزاب السٌاسٌة اإلسرائٌلٌة ،موقع ناجً البطة ،اخر اطالع -6
.2013-12
http://www.naji-albatta.com/?show=newsDetails&id=23



البنيوية والموضوعية ،موقع الجيش البناني
مجمة الدفاع الوطني ،2002 ،أزمة النظام الصييوني وتجمّياتيا
ّ

اخر اطبلع .2014-1-2

.http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?1290#.UsTQB7QTSZQ



عمى ،وليد ،2011 ،األزمة البنيوية في الفكر الصييوني العنصري ،مركز يافا لمدراسات واالبحاث ،القاىرة ،اخر
اطبلع .2014-1-2
http://yafacenter.com/TopicDetails.aspx?TopicID=1375



عيسى ،حنا ،2013 ،دولة إسرائيل :أساسيا القانوني ،أىدافيا وقوانينيا االساسية ،موقع دنيا الوطف ،اخر
اطبلع .2014-1-2
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/298765.html



كريؼ ،موشيو ،2010 ،اليوية ..ما ىو الييودي ىنا عمى االطالق؟ ،جريدة الحياة ،العدد ،5384اخر اطبلع
.2014-1-3
http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=8&id=122654&cid=2032



غانـ ،ىنيدة ،2012 ،عن االعتراف بإسرائيل دولة ييودية ،موقع عرب  ،48اخر اطبلع 2014-1-4
http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=91573



بشارة ،عزمي ،2014 ،دولة ييودية وديموقراطية ،اخر اطبلع .2014-1-4

http://www.fikrwanaqed.net/site/topics/printArticle.asp?cu_no=1&item_no=854&version=1&te
mplate_id=17&parent_id=13



السويسي ،محمد ،2010 ،قانون العودة في اسرائيل ،المعرفة ،اخ ار اطبلع .2014-1-4
http://blog.marefa.org/node/579



موقع الكنيست االسرائيمي ،1970 ،احداث مختارة ،اخر اطبلع .2014-1-4
http://www.knesset.gov.il/review/ReviewPage2.aspx?kns=7&lng=2
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مصطفي ،ميند  ،2013 ،المؤرخون الجدد :خارج المنظومة أم جزء منيا؟ ،فمسطيف ،العدد  ،43اخر اطبلع
.2014-1-4
http://palestine.assafir.com/article.asp?aid=1479

جرايسي ،برىوـ ،2008 ،عكا واإلكراه الديني في إسرائيل ،جريدة العرب ،اخر اطبلع .2014-1-4
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=59600&issueNo=388&secId=15



عبود ،محمد ،2009 ،إسرائيل من الداخل  ..معارك الدينيين والعممانيين في إسرائيل تيديدات بالقتل ..وفضائح
جنسية ..ومصادمات عنيفة مع الشرطة ،صحيفة المصري اليوـ  ،اخر اطبلع .2014-1-3
.http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=218255
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