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  إسرائيليات

  

   املتدينون والعلمانيون يف "إسرائيل":
  جدل الوحدة والصراع

  

  خالد عايد
حدث مؤخراً ازدياد ملحوظ يف وتيرة نشاط احلركات الدينية يف "إسرائيل"، وال 

سيما منها احلركة احلريدية (أي املتزمتة، أو األصولية). وتمثّل هذا النشاط، فيما تمثل، 
 إيان يف القدس ـيف: إغالق الشوارع أيام السبت واألعياد الدينية، وخصوصاً شارع بار 

يف مؤسسات "التائبين" و "الييشِفوت" (مدارس التوراة الغربية؛ ازدياد أعداد الطلبة 

والدراسات التلمودية)؛ إقامة مهرجان حاشد يف تل أبيب، العلمانية، صرح فيه منظموه 

  "أننا نقلنا احلرب إىل أرض العدو."

نقالب حريدي"، وعن إمكان وأثارت هذه التطورات جدالً علنياً واسعاً حتدث عن "ا

نشوب "حرب أهلية" على قاعدة الشرخ الديني، وعن مغادرة العلمانيين القدس، وعن 

خطر حتول هذه املدينة إىل مدينة للحريديين والعرب يف املستقبل غير البعيد. وتم، 

بطلب من حمكمة العدل العليا، تأليف جلنة خاصة لدراسة العالقة بين املتدينين 

  يين، لكن اللجنة انتهت إىل الفشل يف "تربيع الدائرة"، على حد تعبير رئيسها.والعلمان

يتضمن هذا املقال نظرة عامة إىل خلفية العالقة بين الطرفين، وواقعها املتوتر 

يف جتلياته اجلديدة. كما يشتمل على نصوص متنوعة مترجمة عن الصحافة العبرية، 

  القديم/اجلديد. تلقي مزيداً من الضوء على هذا املوضوع
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  نظرة عامة
  اخللفية

جتسد املواجهة بين املتدينين والعلمانيين تطلعات منفصلة يف األطر 

االجتماعية، لكنها جتسد أيضاً تطلعاً نحو الوحدة والتمأسس يف إطار سياسي يدور 

النقاش ضمنه. والقطيعة بين الطرفين هي األعمق واألقدم تاريخاً بين سائر حاالت 

القطيعة يف صفوف اليهود. فهي بدأت منذ أواسط القرن الثامن عشر، حين بدأ الشقاق 

ج من أسوار "الغيتو" إىل الثقافة الرأسمالية العلمانية بين اليهود الذين اختاروا اخلرو

األوروبية وبين اليهود الذين اختاروا مواصلة االنغالق خلف هذه األسوار. وقد نشأت، 

ضمن هذين اخليارين، حركات عديدة ومتنوعة، تصادمت هي األُخرى فيما بينها. ومل 

نات حتديد هذه الهوية. وسعى يكن اخلالف يدور بشأن الهوية املشتركة، بل بشأن مكوِّ

شتى التيارات داخل احلركة الصهيونية جلَسر الهوة بين جميع االجتاهات، ذلك بأن 
  اعتبرت نفسها تمثل اليهود أجمعين. ـوإن كانت تمثل أقلية بين اليهود  ـالصهيونية 

ـ "الستاتيكو" ("الوضع القائم")، الذي يجمع بي  نعلى هذه اخللفية، نشأ ما يعرف بِ

وجود املؤسسات اليهودية واحلفاظ يف إطارها على الفرائض التي ال يجوز انتهاكها، 

وبين عدم التدخل يف نمط احلياة الشخصية لألفراد ويف نمطي احلياة والتعليم اللذين 

يطبقهما كل "قطاع" يف اإلطار التنظيمي اخلاص به. كما تبلور بين الطرفين اتفاق على 

واالستعاضة عنه بعدد من "القوانين األساسية". لكن االتفاق  عدم وضع دستور للدولة،

على "الستاتيكو" مل يوقف سعي خمتلف احلركات لتجسيد معتقداتها بصورة كاملة. ومع 

مرور الزمن، برز يف صفوف املتدينين اجتاهان متقاطعان يعزز كل منهما اآلخر: 

معات سكنية ومؤسسات االجتاه إىل االنفصال على املستوى االجتماعي (ضواح وجت
كلها منفصلة)، واالجتاه، يف الوقت نفسه، إىل تويل دور قيادي ـ تعليمية وأنشطة ثقافية 
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على املستوى السياسي العام من أجل التأثير يف اجملتمع العلماين بواسطة القيم 

  ١الدينية.

، بنتائجها ١٩٦٧ويرى بعض احملللين اإلسرائيليين أن حرب حزيران/يونيو 

املعروفة، كانت معلماً بارزاً يف تعاظم قوة املتدينين، على قاعدة التمسك بـ "أرض 

إسرائيل" الكاملة. لكن لواء الرأي السائد ينعقد على اعتبار الثمانينات الفترة التي برزت 

سة. ففي الشارع، بدأ احلريديون منذ أواسط تلك الفترة فيها هذه القوة، وبصورة ملمو

يشنون "املناوشات"، يف حماولة لفرض معتقداتهم على اجلميع. وكان عنوان هذه 

احملاولة نزع اللوحات اإلعالنية اخلالعية أو طمسها باأللوان أو حتطيمها. ويف النصف 

كنهم من شن ما يشبه "حرب ، كان احلريديون بلغوا من القوة ما يم١٩٩٦الثاين من سنة 
إيالن) أيام  ـشوارع"، تمثلت يف اإلغالقات املتكررة للشوارع (وال سيما شارع بار 

بيب أالسبت واألعياد الدينية. وأكثر من ذلك، فإنهم حاولوا نقل "املعركة" إىل مدينة تل 

  العلمانية.

ز قائمة من جهة أُخرى، كانت انتخابات الكنيست احلادي عشر قد أسفرت عن فو

شاس، احلريدية اجلديدة لليهود الشرقيين، بأربعة مقاعد. وأنبأت تلك االنتخابات 

بإعادة تشكيل اخلريطة احلزبية اإلسرائيلية على نحو حتتل األحزاب الدينية فيه مساحة 

، أصبحت هذه األحزاب، حقًا، ١٩٨٨متزايدة االتساع. ويف االنتخابات التالية، سنة 

. وارتفع تمثيل القوائم  ١٨ان"؛ إذ إنها حصلت جمتمعة على بمثابة "بيضة القب مقعداً

مقعداً،  ٢٣، ما جمموعه ١٩٩٦الدينية يف الكنيست إىل أن حصدت، يف انتخابات سنة 

                                                            
لالطالع على تفصيالت هذه اخللفية، أنظر: أليعيزر شفايد، "العالقات بين املتدينين والعلمانيين يف دولة إسرائيل"،  ١

  .٣ ـ ٢، العدد ٣٣"سكيراه حودشيت"، اجمللد 
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مقاعد  ٤مقاعد للحزب الديني القومي (املفدال)؛  ٩مقاعد لشاس؛  ١٠تتوزع كاآلتي: 

  ليهدوت هتوراه.
الديني، ولصعود القوى  ـلصراع العلماين بعد هذا العرض املقتضب جلذور ا

الدينية اليهودية، وال سيما احلريدية منها، يف جمتمع ذي أكثرية علمانية، ننتقل إىل 

  تناول أبرز قضايا وأشكال املواجهة بين الطرفين.

  

  الصراع بشأن طابع الدولة
 الإن اخلالف يف املوقف من الدين يف "إسرائيل" خالف مركب ومعقد ومتنوع، و

يمكن اختزاله بالتقسيم الدارج لإلسرائيليين إىل متدينين وعلمانيين. ومن أجل فهم 

  أفضل لهذا اخلالف، ال بد من أخذ الوقائع التالية يف االعتبار:
يمكن تقسيم اجلمهور اإلسرائيلي، بناء على تعريفه لنفسه، إىل أربع  ـ١

هد "داحف". وجاءت جمموعات، بحسب ما جاء يف استطالع خاص للرأي أجراه مع

 %٣١يعتبرون أنفسهم علمانيين، و %٥٢نتائج هذا االستطالع على النحو اآلتي: 

  ٢حريديين. %٧متدينين، و %١٠حمافظين على التقاليد الدينية، و
سامًا االجتماعي، انقـ ينقسم جمهور العلمانيين نفسه، على الصعيد السياسي ـ ٢

واضحاً؛ إذ جند أن والء هذا اجلمهور يتوزع على حزب ميرتس، املدافع عن إقامة دولة 

)، مرورًا  فلسطينية وعن العالقات اجلنسية الشاذة (بين املتماثلين أو املتماثالت جنسياً

ي نبحزب تسومت املتآلف مع الليكود (بل بالليكود نفسه)، وحتى املفدال، احلزب الدي

  ألفاً من أصوات العلمانيين. ٥٠الذي نال يف االنتخابات األخيرة 

                                                            
أُجري االستطالع حلساب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التي نشرته ضمن مقال: عنات ميدن، "علمانيون، لكن"،  ٢

  .١٤، ص ٢٢/٩/١٩٩٦الغفران،  ملحق عيد
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ينقسم املتدينون أنفسهم انقساماً عميقًا، بناء على أكثر من تصنيف. فهم  ـ٣

يتوزعون أيديولوجياً بين "حريديين" متزمتين، و"حمافظين" على التقاليد، وجمرد 

فيمكن تمييز أربع جمموعات بينهم "متدينين" وإصالحيين. وأمّا من الناحية العرقية، 

على األقل. فقد توصلت دراسة أُجريت مؤخراً على األشكناز والسفارديم واإلثيوبيين 

القدامى واملهاجرين اجلدد من اإلثيوبيين، إىل "أن عالقة القربى واجلوار اجلغرايف يف 

السياسي لألحزاب أمّا التمثيل  ٣بلد املنشأ أوثق من عالقة التشابه يف التعبير الديني."

الدينية يف الكنيست، فإنه يتوزع حالياً على املفدال (الصهيوين الديني)، وشاس 

  (احلريدي الشرقي الالصهيوين)، ويهدوت هتوراه (احلريدي األشكنازي الالصهيوين).
 العلماين، جند صورة بالغة ـوهكذا، فبدًال من الصورة التبسيطية للنزاع الديني 

املمتد بين احلريدية اخلالصة التعقيد والتداخل. كما جند، حقًا، أن ثمة "على القوس 

وقد أوضحنا هذا األمر، لكننا  ٤والعلمانية اخلالصة، ألواناً وتداخالت ألوان ال حصر لها."
 ـي الدين يمكننا العودة إىل تركيز الضوء على اللونين الرئيسيين من ألوان الطيف

  العلماين.

يدور اخلالف بين املتدينين والعلمانيين اليهود، يف جوهره، بشأن طابع الدولة: 

أتكون دولة قوانين وضعية أم دولة الشريعة اليهودية ("الهاالخاه")؟ ويتناول هذا 

اخلالف، فيما يتناول: قانون العودة/من هو اليهودي؛ قوانين األحوال الشخصية 

الدفن، اإلجهاض، التهوّد...)؛ قانون اآلثار؛ صالحيات حمكمة العدل العليا: (الزواج، 

)؛ إعفاء الفتيات وخريجي "الييشِفوت" من اخلدمة  "الكشيروت" (األطعمة احملللة دينياً

                                                            
٣ The Maintenance and Transmission of Ethnic Identity: A Study of Four Groups Linda Begley Sorrof, 

of Religious Jews in Israel (Lanham, Md.: University Press of America, 1995), pp. 1 & 3. 

  ميدن، مصدر سبق ذكره. ٤
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العسكرية؛ حرمة أيام السبت واألعياد الدينية؛ نوعية التعليم (ديني أم علماين)، وما إىل 

  ذلك.

ين الطرفين على مستوى خمتلف القطاعات السكانية، كما وتتجلى القطيعة ب
أي قبل احتدام  ١٩٩٠،٥إيالن منذ سنة  ـيتضح من جمموعة أبحاث نشرتها جامعة بار 

  الصراع يف اآلونة األخيرة:
على مستوى الضاحية اخملتلطة: "يرافق السكن معاً مادياً حياة اجتماعية تكاد ـ 

العلمانيون بعضهم بعضاً يف العمل وخدمة تكون منفصلة. ويلتقي املتدينون و

  ٦االحتياط واجملمّع التجاري، لكن قليالً ما يلتقون يف املنزل."
على مستوى الشبيبة: توصل أحد األبحاث إىل "نتيجة بارزة جداً هي عدم  ـ

رغبة... الشباب العلماين والشباب املتدين يف التزاوج فيما بينهما." فقد تراوحت نسبة 

(لدى  %٥(لدى الشباب الكيبوتسي املتدين) و %١دون هذه العالقات بين الذين يري

  ٧الشباب املديني العلماين).
على مستوى اجليش: ال مشكلة تعترض خدمة اجلندي املتدين. واجليش يوفر  ـ

"فرصة ممتازة، تكاد تكون وحيدة، للقاء بين املتدينين والعلمانيين"، "ومع ذلك... ال 

  ٨ر يتعلق بمجموعتين، تختلف إحداهما عن األُخرى."ننفي حقيقة أن األم

                                                            
ليف (حمرر)، "املتدينون والعلمانيون يف اجملتمع اإلسرائيلي" (بالعبرية)، ([رامات غان]: جامعة  ـمردخاي بار  ٥

  ).١٩٩٠إيالن،  ـبار 
  .٧أفرايم تفوري، املصدر نفسه، ص  ٦
  .٤٠ليف، املصدر نفسه، ص  ـبار  ٧
  .١٣ ـ ٩أنظر: إيهود غروس، املصدر نفسه، ص  ٨
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على املستوى العام: يختار املرء الصداقات، أساساً، من بين جمموعة املتدينين ـ 

. وهذا  أو العلمانيين التي ينتمي إليها، يف حين يكاد يكون االختيار من خارجها معدوماً

  ٩األمر يبرز يف أوساط العلمانيين بصورة خاصة.

وإىل هذه القطيعة، يحتدم اجلدل بين الطرفين يف مناسبة أو أُخرى، بشأن جانب 

أو آخر من موضوعات اخلالف املذكورة أعاله، ثم تخف حدته يف انتظار مناسبة جديدة. 

فقد تكرر اخلالف فيما يتعلق بقانون العودة، مثالً، أكثر من مرة، كان من أبرزها عرض 
 ـالثمانينات. أمّا مؤخراً، فقد انفجرت قضية شارع بار هذا القانون على الكنيست يف 

إيالن التي حملنا إليها. كما أن عرض مشروع امليزانية اجلديدة على الكنيست كان 

مناسبة الحتدام اجلدل يف شأن خمصصات املدارس الدينية، ومسألة إعفاء طلبة هذه 

  املدارس من اخلدمة العسكرية.

فت حمأة النقاش العلني أمرين مترابطين: تصاعد يف هذه املناسبة األخيرة، كش

قوة األقلية الدينية/احلريدية وازدياد خماوف األكثرية العلمانية. فقد ارتفع عدد طلبة 

طالب يف  ٣٧٫٢٠٠إىل  ١٩٩٢طالب يف أيار/مايو  ٢١٫٧٠٠املدارس احلريدية من نحو 

ع هذا العدد يف يف أقل من خمسة أعوام. وارتف %٧١، أي بزيادة ١٩٩٦أواخر سنة 

. كما ازداد %١٦آالف طالب، أي ما نسبته  ٥النصف الثاين فقط من السنة األخيرة بنحو 

يف األعوام اخلمسة األخيرة (بلغت  %٥٦٫٥عدد الطلبة يف مؤسسات "التائبين" بنسبة 

خالل الشهور الستة األخيرة من سنة  %٢٨)، وبنسبة %١٠٣الزيادة يف عدد البنات 

وثيقة أعدها "مركز التعددية اليهودية"، التابع لـ "حركة اليهودية وبحسب  ١٩٩٦.١٠

خمصصات امليزانية املرصودة للشؤون الدينية ارتفعت من التقدمية" اإلصالحية، فإن 

                                                            
  .١٥ ـ ١٤بيري كيدم، املصدر نفسه، ص  ٩

  .١٩/١٢/١٩٩٦شاحر إيالن، "هآرتس"،  ١٠
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، أي بزيادة نسبتها ١٩٩٧مليارات شيكل لسنة  ٥٫٢٥إىل  ١٩٩١مليار شيكل سنة  ١٫٧

  ١١خالل ستة أعوام. %٧١

ية الليبرالصت الصحافة العبرية، وال سيما "هآرتس" ويف املناسبة ذاتها، خص

املستقلة، حيزاً واسعاً من صفحاتها لكشف مدى النفوذ الذي بلغه احلريديون يف أكثر 

من جمال: املؤسسات املوازية البديلة التي أقاموها يف جتمعاتهم السكنية يف بِنِي براك 

" و "حماكم" و "عشرات والقدس ومستوطنتي كريات سيفر وبيتار، من "ميليشيات

املنظمات اخليرية" ومستشفيات ومؤسسات تمريض "على مستوى خمسة جنوم" ... 

 ١٣الصحف احلريدية املتعددة بفعل رواجها من دون سواها بين احلريديين؛ ١٢إلخ؛

وصول احلريديين، يف سياق مواجهتهم الثقافية مع العلمانيين، إىل حماولة كتابة 

تاريخ خاص بهم يسبقون فيه احلركة الصهيونية يف كل شيء (من حماولة استيطان 

!). ٩٠، أي قبل مؤتمر بازل بنحو ١٨٠٦فلسطين، حتى "مؤتمر" عقدوه سنة    ١٤عاماً

على القدس املظهر األبرز بين  ومع ذلك كله، يظل الصراع من أجل السيطرة

  مظاهر املواجهة بين العلمانيين واملتدينين يف "إسرائيل".

  

  املعركة بشأن القدس وبدء التربص بتل أبيب
"معركة" بين املتدينين  ١٩٩٦تدور يف القدس الغربية منذ صيف سنة 

إيالن، يف حين أن هدفها الفعلي  ـوالعلمانيين، يمكن اعتبار اسمها الرمزي شارع بار 

حسم السيطرة على املدينة ملصلحة أحد الطرفين. ولئن كان احلريديون هم الذين شنوا 
                                                            

  املصدر نفسه. ١١ 
  .٢/١٢/١٩٩٦أفيرما غوالن، "ال إحساناً وال رحمة"، "هآرتس"،  ١٢
  .٣٨، ٣٦ ـ ٣٥، ص ٦/٩/١٩٩٦أمنون أريئيلي، "نقطة دم واحدة"، "هآرتس"، امللحق األسبوعي،  ١٣
"، "هآرتس"، امللحق األسبوعي،  ١٤   .٤٤ ـ ٤٢، ص ٦/١٢/١٩٩٦أنظر: رمي روزن، "نحن األوائل دائماً
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معركة مبادأة، فإن تطورات املواجهة الالحقة أدت إىل استنفار قطاعات سكانية 

خمتلفة، متدينة وعلمانية، من داخل املدينة وخارجها، وزجها طاقاتها يف الصراع 

  كشوف واملفتوح حتى اآلن.امل

تشرين  ١٢كان من جتسيدات هذا الصراع املواجهة التي حدثت يف 

امرأة ينتمين إىل جمموعة "نَشوت هكوتِل"  ٧٧الثاين/نوفمبر املاضي بين احلريديين و

نشبت املواجهة يف ("نساء احلائط")، وحولت باحة حائط املبكى إىل "ساحة حرب". وقد 

املكان وتأدية الصالة بصوت مرتفع، وهو ما أثار غضب املصلين  إثر وصول النساء إىل

احلريديين بحجة أن "صوت املرأة عورة"، فراحوا يشتمونهن ويرمونهن بالكراسي. ومن 

اجلدير ذكره أن النزاع بين الطرفين، الذي رُفع إىل احملكمة العليا، تعود جذوره إىل 

االشتباك تأليف اجملموعة النسوية  . وقد تم عقب ذلك١٩٨٨اشتباك حدث بينهما سنة 

منهن  ١٠٨من النساء،  ١١٠(املعروفة أيضاً باسم "نساء أول الشهر")، التي ضمت 

أميركيات األصل. وأثارت املواجهة األخيرة ردات فعل متناقضة لدى بعض الوزراء 

  ١٥وأعضاء الكنيست.

عريضة إىل ويف تطور آخر، رفع خريجو املدرسة الثانوية العبرية يف القدس 

رئيس احلكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يناشدونه فيها "إنقاذ القدس من حتولها 

إىل حريدية." وقد رفع هذه العريضة اليساريون واليمينيون من رفاق يوين نتنياهو 

) بعد أن اتضح أن ١٩٧٦(شقيق رئيس احلكومة، وكان قد قُتل يف عملية عِنتيبي سنة 

                                                            
ساعة،  ٢٤إيتمار آيخنر ورمي حزوت، "نساء احلائط: املعركة التي بدأت بصالة"، "يديعوت أحرونوت"، ملحق  ١٥

  .١٥، ص ١٣/١١/١٩٩٦
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، ال يزالون يعيشون يف ٢١٠ن جمموع اخلريجين البالغ عددهم خريجاً فقط، م ٨٩

  ١٦القدس، وأن اآلخرين غادروها إىل أماكن أُخرى.

لكن التجسيد األهم للصراع الدائر بين املتدينين والعلمانيين منذ عدة شهور هو، 
إيالن يف القدس.  ـربما، املواجهة التي ملّا تكتمل فصوالً بشأن إغالق/فتح شارع بار 

بعد أن تكررت حماوالت احلريديين إغالق الشارع بأنفسهم يف أيام السبت واألعياد ف

الدينية، تم، بطلب من احملكمة العليا، تأليف جلنة لفض النزاع بين الطرفين عُرفت باسم 

"جلنة تسميرت"، نسبة إىل رئيسها تسفي تسميرت. وعين وزير املواصالت اإلسرائيلي 

، التي ضمت، باإلضافة إىل رئيسها العلماين، كالً من: يتسحاق ليفي أعضاء اللجنة

البروفيسورة غاليا غوالن والبروفيسور أليعيزر شفايد وإلياهو حسون (من العلمانيين)، 
 ـوالبروفيسور دانئيل شفربر واحلاخامين تسفي فينمان وشموئيل يعقوبوفيتش وشآر 

رة مهمة اللجنة بـ "االستناد يشوف هكوهين (من املتدينين). وقد حددت احملكمة املذكو

"، و وخارجها وسبل تطورهإىل نظرة بعيدة املدى فيما يتعلق بالتركيب السكاين للقدس 
إيالن أيام السبت، وإنما  ـ"عدم التركيز فقط على ما إذا كان ينبغي إغالق شارع بار 

بين أيضاً تناول الدينامية االجتماعية املتوقعة من زاوية تأثيرها يف العالقات 

  ١٧العلمانيين واملتدينين يف القدس خالل األعوام القليلة املقبلة.

وضعت اللجنة تقريرها املكوّن من مئات الصفحات، بعد أن أقرت توصياته 

بأكثرية خمسة أعضاء، أربعة منهم علمانيون، ورفعته إىل الوزير ليفي يف الرابع من 

  ة:تشرين الثاين/نوفمبر املاضي. وجاء يف توصيات اللجن

                                                            
: "يديعوت أرونوت"، ١٧/١١/١٩٩٦إيتمار آيخنر، "يديعوت أحرونوت"،  ١٦   .٢٠/١١/١٩٩٦. أنظر أيضاً
  .٥، ص ٧/١١/١٩٩٦ساعة،  ٢٤أنظر: تسفي تسميرت، "ملاذا أنا قلق"، "يديعوت أحرونوت"، ملحق  ١٧



١١٤)، ص ١٩٩٧(ربيع  ٣٠، العدد ٨المجلد مجلة الدراسات الفلسطينيةإسرائيليات  

 

11 

 

إيالن أمام حركة املرور أيام السبت واألعياد الدينية يف  ـإغالق شارع بار  ـ

أثناء ساعات الصالة، "شريطة تأمين ترتيبات تنقل للجمهور العلماين بما 

 يتالءم مع حاجاته يف إطار الستاتيكو القائم."

 تقليص البناء السكني املدعوم مالياً يف القدس (وهو البناء الذي يستفيد ـ

)، وإجراءات أُخرى فُسرت، فيما بعد، بأنها تهدف إىل  احلريديون منه أساساً

 احليلولة دون حتويل املدينة إىل مدينة حريدية.

إقامة جملس للعالقات بين املتدينين والعلمانيين، مهمته إدارة احلوار بين  ـ

 ١٨الطرفين "وحماولة بلورة ميثاق اجتماعي جديد."

ب غامض من أجل التوصل إىل اتفاق واسع بشأنها، لقد صيغت التوصيات بأسلو

فأعطاها كل من العلمانيين واملتدينين تفسيراً يتضارب مع تفسير الطرف اآلخر. ومما 

زاد طين الغموض بلة التفسيرات، الرسالة الشخصية التي أرفقها رئيس اللجنة بالتقرير، 

  ملذكورة:والتصريحات التي أدىل بها فيما بعد. إذ جاء يف الرسالة ا

إذا مل يطرأ تغير جوهري على سياسات االستثمار والتخطيط والبناء يف القدس، 

وإذا مل تتغير سياسة التطوير الشامل حمليط القدس املتروبويل ... فإن مستقبل مدينة 
اليهودية سيكون موضع خطر عظيم ... وإذا تواصلت املسارات  ـالعاصمة الصهيونية 

عوام األخيرة، حيث سكان علمانيون راسخون وسكان اجلارية يف القدس منذ األ

القدس ... فإن من شأن املدينة، حاشا وكالّ، أن متدينون قوميون ميسورون يهجرون 

  ١٩تضمحل، وربما أن تندثر أيضاً.

                                                            
  .٥/١١/١٩٩٦شاحر إيالن، "هآرتس"،  ١٨
  تسميرت، مصدر سبق ذكره. ١٩
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أطلق رئيس اللجنة تصريحات جاء فيها أنه إذا مل تغير احلكومة عالوة على ذلك، 

 ٢٠١٠سكان املدينة الثمانمئة ألف نسمة سنة سياستها حيال القدس، فسيكون بين 

خمسمئة ألف من غير الصهيونيين، نصفهم من العرب ونصفهم اآلخر من احلريديين. 

وجاء يف التصريحات أيضاً أنه ينبغي جتديد نقاش االتفاقات التي أُبرمت يف األيام 

املعفين من  ألفًا، وكان عدد ٣٠األُوىل لقيام الدولة، حين كان عدد احلريديين نحو 

فقط من طلبة املدارس الدينية، يف حين أن هذا العدد األخير  ٤٠٠اخلدمة العسكرية 

وخلص تسميرت نتائج أعمال اللجنة التي رأسها  ٢٠١٠.٢٠ألفًا بحلول سنة  ٥٠سيبلغ 

  ٢١بـ "أننا مل ننجح يف تربيع الدائرة."

بعد إعالن توصيات "جلنة تسميرت"، وتصريحات رئيسها التي أشرنا إىل 

أبرزها، انطلقت ردات الفعل من شتى االجتاهات. فوزير املواصالت أعرب عن اعتقاده 

أن تقرير اللجنة هو تقرير "ال غالب وال مغلوب"، ودعا احلريديين إىل وقف تظاهرات أيام 
وزير "رجال اليسار الذين بدأوا حتى قبل تقديم إيالن. وهاجم ال ـالسبت يف شارع بار 

التقرير شحذ سيوفهم والتهديد بالتظاهر والتوجه إىل حمكمة العدل العليا." وأعلن 

العلمانيون الثالثة الذين كانوا رفعوا قضية الشارع إىل احملكمة العليا (وهم: عضوا 

م القدس) أنه الكنيست يوسي سريد وأوفير بينْس، ورئيس كتلة ميرتس يف بلدية

ذاتها لنضمنوا تطبيق التوصيات اخلاصة بتنقل سيستأنفون القضية أمام احملكمة 

العلمانيين والنشاط الثقايف أيام السبت. ويف املقابل، صرح النشيط احلريدي يهودا 

زهاف أن احلريديين سيحاولون إغالق الشارع موضع اخلالف طوال أيام السبت بإقامة 

اعات الصالة. واعتبر الناطق باسم "حسيدوت بعلز" التقرير احلواجز أو بإطالة س

                                                            
  .٥/١١/١٩٩٦"هآرتس"،  ٢٠
  .٢ ـ ١، ص ٥/١١/١٩٩٦ساعة،  ٢٤أنظر: إيتمار آيخنر، "املعركة بشأن القدس"، "يديعوت أحرونوت"، ملحق  ٢١
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"عنصرياً"، يف إشارة منه إىل التوصية باحلؤول دون حتويل القدس إىل مدينة حريدية. 

أمّا رئيس بلدية القدس الليكودي إيهود أوملرت، فعلّق بأن اللجنة استغرقت يف عملها 

رم" اتخذته، والقاضي بإغالق شارع شهوراً وعادت بالقرار نفسه الذي كانت "جلنة شطو
  ٢٢إيالن. وأضاف: "لقد عدنا إىل النقطة التي كنا فيها." ـبار 

ويف الوقت الذي تتواصل "املعركة" بشأن القدس، "عيرْ هكودِش" (مدينة 

" (مدينة  القداسة)، بدأت أنظار األصوليين اليهود تتجه نحو تل أبيب، "عيرْ هحوفِشْ

بق له مثيل، تدفق نحو عشرة آالف حريدي على مدينة تل أبيب احلرية). ففي حترك مل يس

كانون األول/ديسمبر املاضي، وأقاموا مهرجاناً حاشداً من أجل احلفاظ على  ٤يف 

حرمة أيام السبت فيها ويف غيرها، وإخراج كل من ينتهك هذه احلرمة من "إسرائيل 

يل، كل من رئيس حركة جمعاء". وحتدث يف املهرجان، الذي نظمه حزب أغودات يسرائ

شاس احلاخام عوفاديا يوسف، ورئيس جملس حكماء التوراة احلاخام موشيه 

يسرائيل الو، وغيرهم. وعلّق منظمو املهرجان على يهوشواع هغر، واحلاخام الرئيسي 

يس طمأن رئعقده يف تل أبيب بالقول: "لقد نقلنا احلرب إىل أرض العدو." ويف املقابل، 

بلدية تل أبيب روين ميلو سكان املدينة، ووعد بالوقوف "كجدار منيع أمام هذا الضغط، 
كما تظاهر املئات من نشيطي  ٢٣وسنحافظ على تل أبيب مدينة حرة." ـولن نتنازل 

ميرتس وسكان تل أبيب أمام مكان انعقاد املهرجان ضد "حماولة حتويل املدينة إىل 

هاتفين: "جئنا لنطرد الظالم". وقد قام عشرات من رجال الشرطة بِنِي براك" حريدية، 

  ٢٤بالفصل بين الطرفين.

                                                            
: رمي حزوت، "يديعوت ٥/١١/١٩٩٦التفصيالت املتعلقة بردات الفعل هذه وغيرها يف: "هآرتس"،  ٢٢ . أنظر أيضاً

  .٢، ص ٥/١١/١٩٩٦ساعة،  ٢٤أحرونوت"، ملحق 
  .٥/١٢/١٩٩٦أنظر: دوف ألبويم، "التربص بتل أبيب"، "يديعوت أحرونوت"،  ٢٣
  .٥/١٢/١٩٩٦"يديعوت أحرونوت"،  ٢٤
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هذا ما جاء يف نبأ الصحف العبرية. لكن أغلب الظن أن رجال الشرطة أولئك 

كانوا أنفسهم يتوزعون على "القوس املمتد بين احلريدية اخلالصة والعلمانية 

ين تواجهوا، يف القدس وتل أبيب، على جانبي اخلالصة"، شأنهم شأن اليهود أجمعين، الذ

املتراس ـ على نحو ما كانوا يتواجهون دائماً منذ مئات األعوام حتى مشارف القرن 

  احلادي والعشرين.

  

  اخلالصة
خالفاً لتجربة جمتمعات املهاجرين االستيطانية األُخرى (يف أميركا 

وافدين إليها، بعد جناحها يف إبادة وأوستراليا، مثالً) التي جنحت، إىل حد ما، يف دمج ال

السكان األصليين أو احتوائهم يف معازل بشرية، فإن التجربة االستيطانية الصهيونية 

يف فلسطين فشلت حتى اآلن يف أن تكون "بوتقة الصهر" للمهاجرين اليهود القادمين 

من كل حدب وصوب. لكن هذه التجربة أفلحت، حتى اآلن أيضاً، يف إنتاج جتمع 

استيطاين فسيفسائي األصول العرقية واملنابت األيديولوجية. وإذا وضعنا جانبًا 

املبالغات الصحافية املعتادة بشأن "حرب أهلية" وشيكة بين املتدينين والعلمانيين، 

فإن ال شيء يبرهن يف هذه التجربة عن أن املستقبل سيكون مغايراً، بصورة جوهرية، 

لعالقة بين الطرفين: انقسام يف إطار "الهوية املشتركة". ملا كان عليه املاضي يف أمر ا

وال تزال "الديمقراطية" اخلاصة التي ينطوي النظام السياسي اإلسرائيلي عليها قادرة 

على ضبط إيقاع التيارات املتعددة يف إطار الثكنة الصهيونية ودورها اإلمبريايل. ومما 

ين واملتدينين نحو خيارات "التعددية" يؤكد ذلك، النزوع املتعاظم يف صفوف العلماني

وفصل الدين عن الدولة والتوصل إىل "ميثاق اجتماعي"، وغير ذلك مما يرد يف آراء 

الطرفين (أنظر أدناه عينة من اآلراء يف هذا الصدد). ويؤكد ذلك أيضاً وجود العنصر 
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ل، املقابالديني اليهودي يف األيديولوجيا الصهيونية، التي تدعي العلمانية، ويف 

  التصهين املتزايد لبعض التيارات الدينية يف "إسرائيل".

ومع ذلك كله، فإن االجتاه نحو اتساع مساحة البقعة الدينية/احلريدية يف 
، قد الصهيوين ـاجلغرافيا السياسية اإلسرائيلية، وإمكان تغير شروط الصراع العربي 

يؤديان على هذا الصعيد إىل نتائج شتى ال يمكننا التكهن بها اآلن. لكن أغلب الظن أن 

  جدل الوحدة والصراع سيظل يحكم العالقات بين املتدينين والعلمانيين.

  
      

  
وفيما يلي ثالثة نصوص خمتارة منقولة عن العبرية، تضيء جوانب خمتلفة 

العلماين  ـشتمل هذه النصوص على: آراء يف االنقسام الديني مما تناولناه أعاله. وت

لعدد من أساتذة اجلامعات والكتّاب واحلاخامين والشخصيات؛ مقال عن "ثقافة 
القطبين: القدس وتل أبيب؛ استطالع للرأي فيما يتعلق  ـالتقاطب" ممثَّلة يف املدينتين 

  بإمكان نشوب حرب أهلية على أرضية الشقاق الديني.

 

  

  

  

  

  

  



١١٤)، ص ١٩٩٧(ربيع  ٣٠، العدد ٨المجلد مجلة الدراسات الفلسطينيةإسرائيليات  

 

16 

 

  *املتدينون والعلمانيون على اخلط الفاصل
  [آراء يف املسألة ألكاديميين وحاخامِين وكّتاب]

  إعداد: عيريت هميئيري

هل يؤدي التقاطب احملتدم بين املتدينين والعلمانيين إىل نشوء شعبين 

  وثقافتين؟ [....]

 
  علماين ـالدكتور دافيد أوحنا، مؤرخ، زميل كبير يف معهد فان لير 

. بالعكس، ينبغي  ال يمكن حلّ التوتر بين املتدينين والعلمانيين، ويجب أالّ يُحَلّ

تشجيع ثقافة االختالف مع قبول قواعد لعبة متفق عليها، تكون الديمقراطية يف رأسها. 

فجميع املساهمات اليهودية التي قدمها أفراد أو جمموعات للتاريخ العاملي نبعت من 

[....]. لذلك، فإن أي حديث عن إجماع فيما يتصل بالقيم أنواع شتى من االختالف 

اليهودية هو، يف نظري، "غير يهودي" بجالء. لكن يجب أالّ يقدَّم أي تنازل بشأن األعراف 

الديمقراطية. وعندما ننظر إىل املتدينين جند أن عدم اطمئنانهم إىل لقاء العامل احلديث 

ة الذاتية. وردة فعلهم على غياب احلدود يف يخلق اجتاهات أصولية، خمافة فقدان الهوي

القرية التكنولوجية واإلعالمية مزدوجة: نزوع إىل حياة الغيتو من جهة، وحماولة 

فرض أنماط حياتهم على جمهور علماين كامل من جهة أُخرى. وبدالً من أن يؤدي اللقاء 

للقاء إىل فرض مع العامل احلديث إىل مبارزة فكرية تثمر نتاجاً ثقافياً، يتحول ا

التحريمات [....]. والعلمانيون، من جانبهم، تنازلوا عن القيم اليهودية منذ زمن. فالقيم 

املواطن ومساعدة اليتيم واألرملة، يجري اليهودية، من مثل منح املتهود حقوق 

اختبارها اليوم إزاء العاطلين عن العمل بيننا، وإزاء العمال األجانب الذين يبنون بيوتنا 

                                                            
  .٢٨ ـ ٢٦، ص ١٣/٩/١٩٩٦"يديعوت أحرونوت"، ملحق عشية رأس السنة العبرية،  *
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....]. ويف االنتقال من إسرائيل "جمنّدة" و "أيديولوجية" إىل جمتمع ذي اجتاهات فكرية [

اخلط الفاصل بين احلمائم والصقور. واآلن، ويف املستقبل  ١٩٦٧أُخرى، برز منذ سنة 

القريب، يبرز اخلط الفاصل بين املتدينين والعلمانيين. وأحد اإلمكانات هو أن ينشأ على 

وشل اإلبداع. واإلمكان ثقافتان متعاديتان ومشبعتان بخطر العداء جانبي هذا اخلط 

اآلخر هو أن ينشأ إغناء متبادل وجديل. ويصعب عليّ أن أحدد أيهما أكثر واقعية من 

  اآلخر، وكل ما أعرفه هو أي واحد منهما أريد.

 
  احلاخام يسرائيل آيخلر،

  رئيس حترير اجمللة األسبوعية "همحانيه هحريدي"

نظرياً، نحن شعب واحد. وعملياً، نحن لسنا شعباً عامةً؛ إذ ليس ثمة أساس شامل 

للشعب اليهودي كشعب. ليس لدينا لغة واحدة وال عقلية واحدة وال منشأ واحد. واألساس 

الوحيد الذي أبقى الشعب اليهودي آلالف األعوام هو اإليمان بتوراة سيناء بوصفه 

. ومنذ اللحظة  التي بدأ التشكيك بدستورية التوراة، باعتبارها الدستور دستوراً ملزماً

الوحيد امللزم، بدأ الشعب ينشطر إىل شعوب عديدة ومتعددة. الصهيونية هي حركة 

واحدة يف صفوف شعب إسرائيل، مثلما كان الشيوعيون حركة واحدة يف روسيا. واليوم، 

دون دين ومن دون قومية فإن الصهيونية أيضاً ال توحد الشعب كله. وهكذا بقينا من 

كعنصر توحيد. وطريقة العيش املشترك الوحيدة هي طريق السالم بين خليط الشعوب 

الذي يقطن هذه األرض، حيث تعيش [الشعوب] بسالم أحدها إىل جانب اآلخر ال أحدها 

  مع اآلخر، يف ظل عالقات من االحترام املتبادل واإلرادة الطيبة.

هو العودة إىل دستور التوراة، الذي سيجعل منا الطريق البديل الذي نعرضه 

. وأنا أرى أن ليس للدولة، كجسم مستقل، أي معنى.  جمدداً شعبًا واحداً موحَّداً ومتكتالً

 . ن إن وجود جزء موللشعب معنى كبير يف نظري، وأريد أن يعود الشعب ويصبح يهودياً
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معنى من دون التوراة الشعب الذي يعيش هنا هو غير حمدد، إذ ليس لليهودية أي 

واإليمان. كما أن السلطة هنا غير حمددة. إنها سلطة تتحدث باسم اليهودية، لكنها ليست 

سلطة يهودية، ألنها ال تتصرف وفقاً لدستور التوراة. إن دولة دستورها بريطاين وتركي 

، إذ ليست دولة يهودية. إنها يف أحسن األحوال دولة يهود. وحتى هذا األمر ليس واضحاً 

مليون عربي ومئات اآلالف من املهاجرين األغيار والعمال يعيش هنا أكثر من 

األجانب.... كيف ستتطور األمور، هذه مسألة سياسية. وأنا أصلي من أجل أال تنشب هنا 

حرب إخوة، إذ إن املنتصرين لن يكونوا املتدينين وال العلمانيين وإنما العرب. يف نهاية 

  كما أعتقد، فصل بين الدولة والدين، وكذلك بين الدولة والقومية.املطاف، سيكون هنا، 

[.......]  

 

  األستاذ يورام بيلو، عامل نفس وأنثروبولوجيا، اجلامعة العبرية. علماين

إن واقع العالقات بين املتدينين والعلمانيين معقد ومتعدد األصوات وجديل. 

رمزياً عن جتاربهما من خالل أنساق فمن جهة، يتعلق األمر بمجموعتين تقدمان تعبيراً 

دالالت ثقافية يختلف بعضها عن بعض بشدة، ويفصل بينها شبكة متفرعة من 

احملظورات. وإن الفجوة القائمة بينهما، من الناحية األيديولوجية والشعورية والقيمية، 

 خرى،أعمق من الفجوة الطائفية ومن الفجوة بين القدماء واملهاجرين، مثالً. ومن جهة أُ

فإن حقيقة أن احلريديين يواصلون واقع عيش خرج معظم العلمانيين منه حتى منذ 
كـ "نموذج نقي" لليهودية، هي عنصر اعتدال،  ـبحق أو بغير حق  ـبضعة أجيال، ويبدو 

وكذلك األمر بالنسبة إىل حقيقة أن احلريدية املتطرفة والعلمانية غير القابلة للتنازل 

هما قطبان يشغل املسافة الفاصلة بينهما تدرج أقل حدة يف املواقف من هذا القطب أو 

من االرتباط بالدين،  ذاك؛ إذ إن معظم اجلمهور اليهودي يحافظ على درجات خمتلفة

  وإن كان ارتباطاً رمزياً أيضاً.
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إن تعاظم قوة املعسكر احلريدي ال يقود بالضرورة إىل مسار من التصادم مع 

اجملتمع العلماين. فمن جهة، فإن هذا اجملتمع كبير ونشيط، وقوي بثقته بنفسه، ومنظم 

ارة الذاتية وإمكانات بصورة نموذجية يف أطر مؤسسية، وهو يوسع بالتدريج تخوم اإلد

التقوقع اخلاصة به، ويتمتع بازدهار تعليمي مل يسبق له مثيل يف التاريخ التوراتي. 

ومن جهة أُخرى، فإن اإلدارة الذاتية واإلجنازات ليست ناجمة عن اقتصاد إنتاجي، بل 

عن تبعية متزايدة للميزانيات احلكومية وعن انخراط متعاظم يف املؤسسات ويف قواعد 

لعبة السياسية. وإن تضافر التبعية واالنخراط من ناحية، واالنعزال واالغتراب من ال

يؤدي إىل نشوء وضع مائع ومفتوح. إذ كلما قوي احلريديون ناحية أُخرى، كل هذا 

أصبحوا ـ رغماً عنهم ـ جزءاً من الواقع اإلسرائيلي. ولهذه "األسرلة" املتوترة تعبيرات 

املبالغ فيه أن نرى يف هذه املسارات "صهينة" للحريديين، كثيرة [....]، وسيكون من 

  لكن ينبغي عدم إغفال "النتائج غير املقصودة" لهذا املسار [....]

 
  عامي، مؤرخ وعضو كنيست. علماين ـاألستاذ شلومو بن 

ثمة تفتت يف اجملتمع اإلسرائيلي يبعث على القلق؛ إذ ينمو هنا جمتمع جمزأ 

احلريدي إالّ إحداها. وخالفاً ملا يجري يف ة، ليس اجلمهور يتكون من أقليات كثير

اجملتمع األميركي، فإننا مل جند روح الشعب التي تضم اجلميع، وهذه مأساتنا. إن 

صورة الدولة التي نريد تختلف من شطر يف الشعب إىل شطر آخر. فاحلريديون يرون إىل 

اتلون من أجل طابعها اليهودي، الدولة أن ال لزوم لها. وبما أنها قائمة، فإنهم يق

ويستخدمونها أداة لتعزيز قوتهم [....]. ويمكن للدين أن يجزئ اجملتمع ويؤدي إىل 

نشوب حرب إخوة. ومن جهة أُخرى، فإن تعمق الهوة بين املتدينين والعلمانيين قد 

يكون أمراً جيداً، بمعنى أنه يشحذ احلاجة الفورية إىل العمل والتوصل إىل تسوية. 

تفجرات. ويف اعتقادي أن الطريق الصحيح إىل ذلك يكون عبر وينبغي احلذر من وقوع 
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ميثاق اجتماعي وشبكة اتفاقات بين سكان املدن واملناطق، ال عبر سن القوانين. وهذا 

النوع من احلل سيؤدي إىل نشوء غيتوات متعددة، لكنه سيمكّن من العيش معاً يف وضع 

  قية.ال يمكّن من إقامة جسور حقي

 
آشر، اجلامعة العبرية، رئيس أكاديمية اللغة العبرية.  ـاألستاذ موشيه بار 

  متدين

إن اخلالفات الثقافية بين العلمانيين واحملافظين بشأن الفرائض تنظِّم 

االنقسام بين اجلمهورين بطرق متنوعة وفقاً ملوضوع اخلالف. ففي موضوع اإلعفاء 

الواسع ألبناء الييشِفوت من اخلدمة العسكرية، فإن خط الفصل ال يمر بين املتدينين 

 املتدينين وبين احلريديين (قلة من العلمانيينوالعلمانيين، بل بين العلمانيين ومعظم 

بزيجات املتماثلين جنسياً، باعتبارها تنتبه لهذا اإلعفاء). ويف املقابل، فإن االعتراف 

عمالً شرعياً تعترف الدولة به، يجعل خط الفصل يمر بين أقلية ضئيلة من اجلمهور 

اين وجميع احملافظين على العلماين [....] وبين األكثرية الساحقة من اجلمهور العلم

التقاليد الدينية (وال حاجة إىل القول: واملتدينين واحلريديين). وعندما يتعلق األمر 

باحلفاظ على حرمة أيام السبت جهاراً، وبحرية احلركة للجميع، فإنه ال يمكن المرئ أن 

  يقول أين تقع نقطة الفصل بدقة.

. وحتى عندما وبناء عليه، فإن السؤال بشأن وجود شعبين هن ا يبدو يل سطحياً

يدور احلديث عن خالفات شديدة وهُوى شاسعة، فإن معظم اجلمهور العلماين واملتدين 

ال يزال يبحث عما يوحِّد. وجمموعات صغيرة فقط من هنا وهناك تبحث عما يفرِّق [....]. 

خيرة: ومنذ ظهور احلداثة والعلمانية، تتربص بنا مشكلة صعبة احتدمت يف الفترة األ

غياب القدرة على اإلصغاء، وعدم الرغبة يف االعتراف بشرعية املفاهيم اخملتلفة. إن 

ليبراليين منفلتي العقال، ومَنْ ينشرون مقوالت حمقاء وأقواالً كاذبة مثل: "احلريديون 
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. والقضية املعقدة  بدائيون"، أو "العلمانيون ال قيم لهم"، يؤججون نار اخلالف جمدداً

ي إيجاد التوازن بين دولة قانون ديمقراطية، هي روح كل جمتمع سوي، وبين األُخرى ه

دولة يهودية؛ ذلك بأنها إذا مل تكن كذلك، فماذا نفعل نحن هنا؟ وبأي حق نقيم هنا 

عامةً [....]. إن الهوة شاسعة، لكنني مقتنع بأن القوى الالزمة لزيادة ما يوحِّد ستنوجد. 

إذا عرفت األقلية احلريدية واألقلية التي تسمي نفسها وسيكون مّد اجلسور ممكناً، 

  "مستنيرة" حدود قوتيهما، وتذكرتا أن لألكثرية حقوقاً هي األُخرى.

[.......]  

 
  إيالن. متدينة ـهليفي، عاملة اجتماع، جامعة بار  ـاألستاذة حافا عتسيوين 

تان ان قوميال نزال غير منقسمين إىل شعبين، لكن تتطور هنا أكثر فأكثر هويت

منفصلتان، دينية وعلمانية، وذلك ألن العوامل التي أدت إىل إنتاج هوية قومية مشتركة 

آخذة يف الضعف أكثر فأكثر. أوالً، إن الذكريات التاريخية املشتركة، وال سيما ذكرى 

احملرقة النازية، تتبدد أكثر فأكثر من جيل إىل جيل [....]. ثانياً، إن أية عالقة بالدين 

املتدين ومعظم اجلمهور العلماين، آخذة يف الوهن ليهودي، كانت مشتركة بين اجلمهور ا

املتزايد [....]. اليوم ثمة أعداد متزايدة من الذين هم جيل ثالث أو جيل رابع من 

العلمانيين ليس لديها مثل هذه الذكريات [من بيت األب أو اجلد]، وتتعزز رؤيتها للدين 

وانين وقواعد السلوك الغامضة. ويف املقابل، هناك ازدياد يف على أنه سلسلة من الق
دين القومي أو املتـ التطرف الديني يف أوساط واسعة من اجلمهور املتدين، سواء املتدين 

احلريدي. والقاسم املشترك بين العلمانيين واملتدينين يزداد ضموراً، والفجوة بينهم  ـ

. ثالثاً، إن التضامن املشترك مع املشروع الصهيوين ينهار باطراد. ففي  تزداد اتساعاً

أوساط املتدينين القوميين يتعزز االلتزام الديني جتاه أرض إسرائيل، وهو التزام غير 

ر العلماين، يف حين تتعزز يف أوساط اجلمهور العلماين مقاربة "ما مقبول لدى اجلمهو



١١٤)، ص ١٩٩٧(ربيع  ٣٠، العدد ٨المجلد مجلة الدراسات الفلسطينيةإسرائيليات  

 

22 

 

بعد الصهيونية"، التي تشدد على احلياة الطبيعية للفرد وعلى إجنازاته الشخصية. وهنا 

أيضاً تتقلص بصورة متزايدة التخوم التي عليها إجماع قومي. ويف وضع يتميز بوجود 

والدينية وبين الهويات القومية والعلمانية،  جتزئة وفجوات كبيرة بين الهويات القومية

. نحن اآلن بحاجة إىل منعطف. ويجب  تزداد التوترات، لكن "احلرب" كلمة قاسية جداً

العمل من أجل توسيع القاعدة املشتركة. ويمثل املتدينون املعتدلون، واحملافظون على 

 سيما الذين هم من منشأ التقاليد الدينية من غير املتدينين، أحد عناصر االعتدال، وال

شرقي وقد تبنوا ألنفسهم التزاماً دينياً أو تقليديًا معتدالً ومتساحماً أكثر مما لدى جزء 

  كبير من اجلمهور املتدين أو العلماين ذي املنشأ األشكنازي.

 

  احلاخام مناحم فرومان، حاخام [مستوطنة] تِكُّوّاع

أكثر فأكثر يف مصادره (منذ أعوام ما نراه اآلن هو أن اجلمهور املتدين يتعمق 

طويلة يجري املسار األساسي لِـ "التوبة" يف أوساط اجلمهور املتدين الصهيوين 

 . واحلريدي)، وأن اجلمهور العلماين يحقق باطراد فكرة التحرر الشخصي، خيراً أو شراً

كثر أ وتتمثل االنعكاسات االجتماعية لهذا املسار يف أن كل جمهور يتخندق يف مواقعه

فأكثر، وأن جزأي الشعب يبتعد أحدهما عن اآلخر. لكن الواقع التاريخي واملشكالت 

القائمة (األمنية واالجتماعية واالقتصادية) تدفع كالً من اجلزأين إىل اآلخر، وربما 

  سيكشف ذلك منطقاً روحانياً أيضاً.

ن القول إإذا أخذنا بالصيغ التي تصل إلينا من ثقافة الشرق األقصى، يمكننا 

جزأي اجلمهور يعبران عن مبدأين متكاملين للحياة اإلنسانية (كما الشهيق والزفير هما 

جزآ التنفس، أو كما اجلذور واإلغصان التي تمتد يف جميع االجتاهات احمليطة بشجرة 

حية). ولئن كان اإلحساس باحلرية والشعور باإليمان هما الوجهان الضروريان لعملة 

، فإنه سيكون من املمكن أن يثبت تطور الثقافة اإلسرائيلية مرة أُخرى احملبة الواحدة
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أن التباعد كان مباركاً [....]. وأنا آمل أالّ ينتصر أي من الطرفين، وأن تكون ثمرة النزاع 

  بين اجلمهورين املتدين والعلماين كمثل ثمرة النزاعات بين زوجين: أطفال جميلون.

 

  لوبي النساء يف إسرائيل. متدينة األستاذة أليس شليفي، رئيسة

يتكون اجملتمع اإلسرائيلي من شطور متعددة؛ إذ يوجد بيننا يهود وعرب، وثمة 

بين اليهود متدينون وأشخاص ال يؤدون الفرائض، أشكنازيون وشرقيون، مهاجرون 

جدد ومهاجرون قدامى، أغنياء وفقراء، حمائم وصقور، يساريون ويمينيون. وكان 

املتنوعة، الشديدة التناقض غالباً، أن تتفاعل إيجابياً لو كنا يف دولة  يمكن لآلراء

تعددية. اآلن نحن لسنا يف مثل هذه الدولة. وأقصد بالتعددية وضعاً تُمنح شرعية 

متساوية فيه لكل رأي ولكل نمط من أنماط احلياة، شريطة أالّ يُلحِق العيش بحسب وجهة 

ظر أُخرى، وأّال يحول دون احلرية التي يطلبها نظر ما الضررَ بالعيش بحسب وجهة ن

اآلخرون ألنفسهم، وأن يتم كل شيء يف نطاق القانون والقضاء. ملثل هذه التعددية، 

  علينا أن نسعى [....]

إن مصدر جميع املشكالت القائمة بين املتدينين والعلمانيين هو تسييس الدين. 

تأليف حكومة من دون األحزاب  إن هذا التسييس، الذي مغزاه الفعلي عدم إمكان

احلريدية، يؤدي إىل تمكين جمموعة من السكان، هي بمثابة أقلية بين الشعب، من 

حتسين شؤونها بوسائل ابتزازية. وكي نحول دون ذلك، علينا أن نتوصل إىل فصل كامل 

بين الدين والدولة، وال سيما يف اجملال السياسي، بحيث ال يكون هناك أحزاب دينية. 

قيام مؤسسة دينية يجب أن توجد التعددية على الصعيد الديني أيضاً، وأن يُمنع و

  وحيدة، وأن تُمنح الشرعية للحركات احملافظة على التقاليد الدينية واإلصالحية.
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  األستاذة أنيتا شابيرا، مؤرخة للصهيونية، جامعة تل أبيب. علمانية

إن التيارات احلريدية، التي ترفض التسليم باملبادئ األساسية للعامل احلديث، 

مثل حرية الفرد ومبادئ الديمقراطية واملساواة أمام القانون، كشفت إمكان استخدام 

دولة إسرائيل ال يختلف الدولة أداة يف خدمة أهدافها. حقاً، إن موقف احلريديين من 

مستبد" غير اليهودي: يجوز خداعه، ومرغوب يف الـ "يف جوهره عن موقفهم من 

استغالله، ويكون أيضاً موضع سخرية من وراء الستار بسبب سذاجته وغبائه [....]. لقد 

تعلموا استغالل نقاط القوة ونقاط الضعف املوجودة يف بنية الديمقراطية، على نحو 

ائق التكنولوجيا ودق ما تعلموا استخدام التكنولوجيا احلديثة. إن تضافر السيطرة على

النظام، إىل جانب اإلنكار املطلق لعامل القيم احلديث ورفض التسامح بوصفه قيمة 

رئيسية تمكّن من العيش املشترك يف إطار دولة واحدة، هو ما يحوّل احلرب الثقافية 

  إىل موضوع حقيقي.

ا ميف مقابل جمهور حريدي مل يعد يكتفي بالسماح له بممارسة نمط حياته، وإن

هو يطمح إىل احلصول على حصة متزايدة من الدولة، توجد أكثرية علمانية كبيرة تعاين 

فقدان ثقتها بنفسها وغياب األيديولوجيات التي شكلت يف املاضي بؤر الهوية الفكرية 

واخللُقُية. والشعور باإلحباط يف تزايد مستمر لدى هذه األكثرية، ألنها تشعر بأن 

واعد األساسية للعبة الديمقراطية، وينظرون إليها (إىل األكثرية) احلريديين ينقضون الق

وما دام احلريديون يحتكرون اليهودية على أنها جماعة حطّابين وسقّائين [....]. 

ألنفسهم، فإنهم بذلك يسببون تمزيق النسيج الثقايف املشترك، املكوَّن من إدراك أهمية 

حلفاظ على التراث. إن املستقبل رهن بحكمة الصلة باملاضي اليهودي، ومن الرغبة يف ا

قيادات األقلية واألغلبية، والسؤال هو: هل تنتصر احلكمة، أم تنتصر غريزة فرض 

  [.......].  املواقف بالقوة؟
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