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  عزيز حيدر

 :التعليم احلريدي يف إسرائيل
  "جمتمع الدارسين" تطور ظاهرة

  مقدمة
يميز احلريـديم، يف جميع أمـاكن وجودهم، االنعزال اإلرادي عن العـامل احلـديـث يف 

ومدن خاصـــــة بهم؛ جهاز تعليم  ومســـــتعمراتخمتلف جماالت احلياة: الســـــكن يف أحياء 
خاص بهم؛ حد أدنى من املعامالت االقتصادية مع العامل اخلارجي، وخصوصاً العمل 
يف وظائف ال يقوم بها العلمانيون اليهود، كاخلدمات الدينية خاصــــــــة؛ جهاز قضــــــــائي 

  .خاص بهم
حياء يف يتركز احلريديم يف إســـــرائيل يف مدينتي القدس وبني براك، ويف بعض األ

مســـــــــتعمرات صـــــــــغيرة أو يف مســـــــــتعمرات حريدية خاصـــــــــة بهم. وهي ظاهرة ذات أهمية 
كبيرة يف فهم خصـــــــــائصـــــــــهم الديموغرافية واالقتصـــــــــادية واالجتماعية والســـــــــياســـــــــية 

  .والثقافية، وضمن ذلك جهاز التعليم اخلاص بهم
إضــــــــــافة إىل االنعزال، يتميز احلريديم بأن لديهم تصــــــــــورات ســــــــــلبية عن الشــــــــــعوب 
الغريبة واألديان والثقافات األُخرى. وهذه التصــــــورات مرتبطة بعدم الثقة بغير اليهود، 
ومواقف العزلة، وحتى العداء لهم. عززت هذه املواقف االســــــــتراتيجيا التقليدية املتمثلة 

كمـــا أنهم    )1(يف العزلـــة والبعـــد والنفور من قيم حيـــاة اجملتمعـــات األُخرى وأنمـــاطهـــا.
رين نظرة تعالٍ، ويعتبرونهم يعيشـــــــــون حالة من احليرة ومرائين. وهم ينظرون إىل اآلخ

يتحفظون من دولة إســــرائيل وال يعترفون بســــلطة مؤســــســــاتها، ذلك بأنهم يرون أن الله 
هو اخمللّص، وكل ما يمكن أن يفعله البشـــــر هو الصـــــالة واالســـــترحام واإلكثار من تعلم 

  )2(.التوراة والقيام بالفرائض كي يستحقوا اخلالص
هذه اخلصـــــــائص املميزة للمجتمع احلريدي تشـــــــكل خلفية لفهم نظرة احلريديم إىل 
التعليم وأهــــدافــــه، ولفهم تطور إحــــدى الظواهر اخلــــاصــــــــــــــة بهــــذا اجملتمع، وهي ظــــاهرة 

، وإلقاء مهمة العمل وكســـــــــــب لقمة العيش "توراتهم مهنتهم"، الذين "جمتمع الدارســـــــــــين"
  .على عاتق النساء والدولة

يتفق اخملتصـــــــــــون بــالتعليم على أن هــذه احلــالــة فريــدة يف نوعهــا يف العــامل، إذ ال 
يوجد دولة أُخرى يحظى فيها تيار يرفض منهاج التعليم الرسمي بتمويل من احلكومة، 

                                                            
   أســـــــتاذ علم االجتماع يف مركز دراســـــــات املنطقة التابع جلامعة القدس، القدس الشـــــــرقية، وزميل أبحاث يف معهد أبحاث

  .هاري ترومان يف اجلامعة العبرية
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وحتى بامتيازات. وقد أصبح تعليم احلريديم من أبرز املؤشرات إىل استقالل اجلماعات 
يتها للدولة يف إدارة مؤســــــــســــــــاتها التعليمية وتخطيط احلريدية شــــــــبه املطلق، وعدم تبع

أورثوذكسية، يمكن اإلشارة إىل  -	براجمها ومناهجها. ومن وجهة نظر حريدية ودينية
إجنازات غير مســــبوقة: بحســــب عدد الطالب يف اليشــــيفوت من كل األنواع واملســــتويات، 

ـــــــــــــــ ية حياتهم، كغا "التوراة لذاتها"		وعدد من يحصـــــلون على فرصـــــة تخصـــــيص وقتهم لـ
وكمية املنشورات يف القضايا الدينية، أو بحسب امليزانيات اخملصصة للتعليم الديني، 
يمكن احلســـــــــــم أن التعليم اليهودي التقليدي مل يزدهر يوماً يف إســـــــــــرائيل كما هو اليوم، 

  ).نظر املعطيات الحقاًا(   )3(على األقل من الناحية الكمية
ريديم جمرد أداة فعالة لتحقيق االنعزال عن احمليط، مل يعد التعليم بالنســبة إىل احل

وهو هدف مهم بحد ذاته، وإنما حتول إىل أداة مهمة للحصــول على املوارد االقتصــادية 
ومراكمة القوة الســــياســــية، ومن هنا حتويل احلريديم إىل عامل رئيســــي نشــــيط يف مركز 

ذلك كان لهذه الظاهرة اتخاذ القرار يف الشـــــــــــؤون الداخلية واخلارجية يف إســـــــــــرائيل. ل
  .نتائج اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة يف اجملتمع اإلسرائيلي

من هنــا أهميــة دراســــــــــــة تطور التعليم احلريــدي يف إســـــــــــرائيــل ومكــانتــه وإجنــازاتــه، 
والبحــث يف آثــاره يف اجملتمع اإلســـــــــــرائيلي منــذ قيــام الــدولــة إىل اليوم، والتركيز على 

  ".جمتمع الدارسين"ظاهرة 

  والً: أهداف التعليم احلريديأ
  يف إسرائيل

ينتمي الطفل منذ والدته إىل حلقة تدريس معينة تابعة حلاخام معين، يف شـــــــــــكل 
اب. يتعلم الطفــل أن يقــدر احلــاخــام ويعتبره قــدوة، وأن يتقبــل أفكــاره، وأن يســـــــــــلــك  كتــّ

ذلك بأن    )4(بحســـب العادات والتقاليد من دون التفكير فيها أو التســـاؤل عنها أو نقدها؛
  .احلقيقة غير مهمة بذاتها، إنما األهم هو اإليمان

تختص اليشــيفاه بتعليم التوراة والتلمود والشــريعة والفقه اليهودي. وكانت واحدة 
من أهم وســـــــــــــائــل الــدفــاع عن النفس التي اســـــــــــتخــدمهــا اليهود يف أوروبــا يف مواجهــة 

ن احمليط. كذلك شـــــــــكلت، العلمانية والتحديث، وقامت بدور أســـــــــاســـــــــي يف عزل اليهود ع
الحقـــاً، أهم قالع اجلمهور احلريـــدي يف معـــارضـــــــــــتـــه الصـــــــــــهيونيـــة العلمـــانيـــة وحربـــه 

  )5(ضدها.
كان تعليم التوراة يف اليشـــيفاه التقليدية األســـاس الوحيد الذي حاز شـــرعية رجال 
الدين وموافقتهم، على اعتبار أنها الهدف والوســــــــــيلة يف آن واحد. وبحســــــــــب وجهة نظر 

ومقرري أيديولوجيتها ال يوجد مكان للعلوم الدنيوية أو للنقد، وال مكان  مؤســـــــــــســـــــــــيها
لتعليم اإلنـــاث يف اليشـــــــــــيفـــاه، وال مكـــان للتـــدريـــب العملي إلتقـــان أيـــة مهنـــة. فـــالتعليم 
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مناقض للعمل الدنيوي، وهدفه عدم وجود هدف حمدد، أي تعليم التوراة لذاتها كفرض 
عليم احلريدي تربوياً يف األســاس، وهو صــنع جيل بهذا املعنى يكون هدف الت   )6(ديني.

وإنســـــــــــان بحســـــــــــب معتقدات كبار رجال الدين يف التاريخ اليهودي، الذين جســـــــــــدوا يف 
شــخصــياتهم ونمط حياتهم ونشــاطهم الروحاين منجزات هذا التعليم. من هنا فالتعليم، 

ن أُخريات، من وجهة نظر املربي واألهايل واجملتمع احلريدي كله، ليس جمرد مهمة بي
لذلك فالتعليم    )7(وإنما هو املهمة األوىل، وال يوجد ســـــــــــبب يمكن أن يؤدي إىل إهماله.

ليس وســــيلة وإنما هو هدف بحد ذاته، وال يوصــــل إىل أي لقب أو شــــهادة. فاللقب مالزم 
  )8(للتعلم، أي أنه املعرفة بذاتها.

 الختالف األســــــاســــــي يفينبع االختالف بين التعليم احلريدي والتعليم الغربي من ا
تعريف احلياة ودور اإلنســــــــان فيها. فبينما يحاول اآلخرون صــــــــوغ شــــــــخصــــــــية الطالب 
بهدف مساعدته يف أن يعيش، وأن يكون إنساناً نافعاً، وأن يتمتع يف حياته، وأن يقوم 
بــاملهمــات امللقــاة على عــاتقــه، فــإن اليهوديــة تربي اإلنســـــــــــــان من خالل إدراك أن هــذا 

يف احلياة لفترة قصـــيرة جداً من جممل وجوده، ويجب االهتمام به يف  اخمللوق موجود
فترة حيــاتــه هــذه ومــا بعــدهــا. فــاإلنســــــــــــان ليس حلظــة عــابرة، واحليــاة ليســــــــــــت مغــامرة 
عرضــــــــــية. معنى حياة اإلنســــــــــان يتعدى كثيراً وجوده على األرض، التي هي نفســــــــــها مل 

جملتمع احلريدي تعلم جميع وعلى هذا األســــاس يعارض ا   )9(تتكون مصــــادفة وبذاتها.
  )10(أنواع العلوم بدعوى أنها تفسد اإلنسان.

بناء على هذا الفهم ال توجد حاجة إىل العالمة أو الشــهادة. الشــهادة ضــرورية فقط 
يف صـــــــــــفوف املدارس االبتدائية، إذ يجب أن يكون هناك معيار ملموس لتقويم التقدم 

اإلنـــاث ألن التعليم يختص بمهن  واحلصـــــــــــول على نتـــائج تربويـــة، وكـــذلـــك يف مـــدارس
حمددة. أمّا يف اليشـــــــيفوت فال معنى للشـــــــهادة ألن األهمية تعطى للحوافز، ومنها ينتج 

  )11(اجلهد يف التعليم.
كـــان هـــذا هو املفهوم التقليـــدي للتعليم لـــدى احلريـــديم. لكن اتفـــاقهم مع احلكومـــة 

من منهــاج التعليم العلمــاين يف مقــابــل اعتراف وزارة التعليم  %75نص على أن يتبنوا 
بمؤســســاتهم وتمويلها من امليزانيات احلكومية، وهو شــرط نص عليه القانون بالنســبة 
إىل جميع مؤســــــــســــــــات التعليم يف البلد. لكن االتفاق نص أيضــــــــاً على أن من حق الوزير 

زراء التعليم الواحد تلو اآلخر. إعفاءهم من ذلك بحســــــــــــب ما يرى. وفعالً، هذا ما قرره و
وقد أعلنت ممثلة النيابة العامة، يف ردها على القضـــــــــــية التي رفعها عضـــــــــــو الكنيســـــــــــت 
باريتســـــــكي من حزب شـــــــينوي إلجبار الوزارة على إعالن منهاج أســـــــاســـــــي، أن املدارس 

 شاحلريدية تقدم تقارير يستدل منها على أنها تعلم املنهاج العام غير أنه ال يوجد تفتي
  )12(عليها، وال رقابة.

وبحســــــب االتفاق األســــــاســــــي، يتعلم الطالب يف املرحلة االبتدائية احلســــــاب واللغة 
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العبرية، ويتعلمون يف املرحلة الثانوية خمســـة موضـــوعات تؤهل المتحانات البغروت، 
ا يف  (التيــــار التــــابع  "نبع التعليم التوراتي"لكن الطالب ال يتقــــدمون لالمتحــــانــــات. أمــــّ

  .شاس)، فيتعلم الطالب من أصل شرقي التكنولوجيا ولغات أجنبيةحلزب 
ويف مقابل الدعم الذي يحصل عليه احلريديم تفرض وزارة التعليم رقابة وتفتيشاً، 
لكن املفتشـــــــــين هم من اجلماعات احلريدية نفســـــــــها. من الناحية العملية ال يوجد رقابة 

يم، وتعيين املعلمين، وشـــــــــــمــل على تطبيق شـــــــــــروط الوزارة بــالنســـــــــــبــة إىل منهــاج التعل
لهذا الســـبب مارســـت األحزاب الســـياســـية ضـــغوطاً شـــديدة لفرض    )13(موضـــوعات عامة.

جزء من املنــاهج العــامــة على احلريــديم، كمــا نص االتفــاق األســـــــــــــاســـــــــــي معهم. وأمــام 
أن جميع تيارات التعليم،  2002تصـــاعد االحتجاج والضـــغط أعلنت وزيرة التعليم ســـنة 

يار احلريدي، ســوف تلزم بتدريس منهاج أســاســي مشــترك ضــروري لتأهيل بما فيها الت
ويف إطــار هــذا املنهــاج يلزم  "مواطنين مســـــــــــؤولين يف اجملتمع اإلســـــــــــرائيلي احلــديــث."

التعليم احلريدي بتدريس الرياضـــــــــــيات، واللغة اإلنكليزية، واللغة العبرية، واملدنيات. 
يهودي موضوعين إجباريين للجميع. ومن هذه املوضوعات ستكون املدنيات والدين ال

وقد تمت بلورة اخلطة بالتشـــــــــــاور مع شـــــــــــبكات التعليم احلريدي. واحلقيقة أن شـــــــــــبكات 
(التابع  "نبع التعليم التوراتي"التعليم احلريدي املســـــــــتقل (التابعة ألغودات يســـــــــرائيل) و

لشـــــاس) تدرس الطالب موضـــــوعات غير الدين، لذلك فإن إضـــــافة موضـــــوع أو اثنين لن 
تغير شــــيئاً. لكن كثيرين من أبناء احلريديم يتعلمون يف الشــــبكة الثالثة (املعفاة)، وهي 

  )14(، وال ينطبق عليهم ما ينطبق على اآلخرين."تعاليم التوراة"

  :ثانياً: التعليم احلريدي
  تاريخ اليشيفوت وتطورها

 ارتبط تأســـــــيس اليشـــــــيفاه وصـــــــوغ مضـــــــمونها ببدايات التعليم الديني يف الشـــــــتات
يف معظم  -  اليهودي يف أوروبا. كان هذا التعليم حريدياً يف أســــــــــــاســــــــــــه، وكان تعزيزه

ردة فعــل على خطر االنخراط واالنصـــــــــــهــار يف اجملتمعــات األوروبيــة ودول  - احلــاالت
املهجر األُخرى، وحتى يف فلسطين. ويف البالد العربية استمر التعليم اليهودي احلريدي 

ديثــة، لكن أهميتــه يف كــل من العراق وتونس كــانــت على الرغم من تــأســـــــــــيس مــدارس حــ
  )15(ضئيلة نسبة إىل التعليم احلديث.

يف القرن التاســـــــع عشـــــــر حتولت الدراســـــــة يف اليشـــــــيفاه إىل قيمة اجتماعية عالية، 
وانتشـــــــــــرت معــايير اجتمــاعيــة داعمــة لهــا تفضــــــــــــل الزواج بــالطــالــب الــذي يكرس حيــاتــه 

ؤسسات تعليمية كثيرة من اليشيفوت والكوليل لدراسة التوراة. ويف أعقاب ذلك نشأت م
  )16((معاهد للطالب املتزوجين)، وخصوصاً يف شرق أوروبا.

منذ بداية القرن العشـــــرين، وخصـــــوصـــــاً منذ الثالثينات، بدأ التمييز بين نوعين من 
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اليشـــــيفوت: يشـــــيفوت التيار األورثوذكســـــي احلديث التي تدمج بين تعليم التوراة وتعليم 
ديثة واملهن، ويشــيفوت التيار احلريدي التي تفصــل بين تعليم التوراة وتعليم العلوم احل

هذه العلوم. كان النوع األول منتشـــــــــــراً بصـــــــــــورة خاصـــــــــــة يف الواليات املتحدة. أمّا بعد 
احلرب العــامليــة الثــانيــة فقــد انتشـــــــــــر أســـــــــــلوب اجلمع بين نوعي التعليم حتى يف التيــار 

ى أالّ يــدمج بينهمــا حتــت ســـــــــــقف واحــد، أي أّال احلريــدي املتشـــــــــــــدد، لكن مع احلرص عل
يدرســــــــــان يف املؤســــــــــســــــــــة نفســــــــــها، وإنما يســــــــــمح للطالب بأن يدرس العلوم العامة يف 

  )17(مؤسسات غير اليشيفاه.
خالل احلرب العاملية الثانية، جتدد يف الواليات املتحدة نمط اليشــــــــــيفاه اللتوانية، 

التوراة، وال تســـــــــمح بدراســـــــــة العلوم التي جتبر الطالب على تكريس جل وقتهم لدراســـــــــة 
العامة. وشـــــــــــكل هذا النمط قدوة إلقامة اليشـــــــــــيفوت يف البلد منذ ذلك الوقت. إىل جانب 
اليشيفوت اخملصصة للذكور أقيمت يشيفوت جديدة لتعليم اإلناث، وهذه ساهمت كثيراً 

 ىيف نشـــــــــر قيمة تكريس الرجال وقتهم لدراســـــــــة التوراة من خالل تنشـــــــــئة الطالبات عل
.   )18(تفضيل الزواج بهؤالء والقبول بحياة متقشفة مادياً

ا يف فلســـــــــــطين، فتعود بــدايــات التعليم احلريــدي إىل مــا قبــل مئتي عــام عنــدمــا  أمــّ
أقيمت مؤســـــــــســـــــــات التعليم يف صـــــــــفد وطبرية والقدس. وكانت مؤســـــــــســـــــــات التعليم يف 

بعد  التغيير بدأاملوشـــــــــــافوت األوىل حريدية على نمط التعليم احلريدي يف اخلارج. لكن 
بداية نشـاط البارون إدموند دو روتشـيلد ومبعوثيه يف املسـتعمرات، األمر الذي أدى إىل 
صـــــــراع بشـــــــأن طبيعة التعليم ومضـــــــامينه. ثم انتشـــــــر أســـــــلوب احلياة العلماين والتعليم 

ذات األغلبية احلريدية، مثل  "احملميات"العلماين، واســـــــــــتمر التعليم احلريدي يف بعض 
  )19(وبعض األحياء يف املدن الكبيرة واملستعمرات الزراعية. بني براك

قبــل احلرب العــامليــة األوىل، تم االتفــاق بين احلركــة الصـــــــــــهيونيــة وحزب أغودات 
يســـــــــــرائيل على أن يدعم هذا األخير خطط احلركة وحتقيق وعد بلفور يف مقابل وضـــــــــــع 

، قرر مؤتمر 1920ويف سنة    )20(التعليم مستقبالً، أي بعد قيام الدولة، يف يد احلريديم.
لندن منح التعليم الديني االســـتقاللية. وشـــكل هذا القرار أســـاســـاً لالتفاقات الالحقة بين 
احلركة الصـــــهيونية، ثم دولة إســـــرائيل بعد قيامها، وبين املتدينين، والتي تم تشـــــريعها 

  )21(.1953يف قانون التعليم احلكومي سنة 
ين تيار املزراحي (تيار الصــهيونية املتدينة) وتيار ، بدأ التمييز ب1920ومنذ ســنة 

أغودات يســـــــــــرائيل احلريدي. وقد اعترفت حكومة االنتداب بالتيار األول، إضــــــــــــافة إىل 
التيــار العــام والتيــار العمــايل، وحتول الحقــاً إىل احلزب الــديني القومي (املفــدال). وبعــد 

، على االعتراف والتمويل. صــــــــراع اســــــــتمر أعواماً حصــــــــل تيار أغودات يســــــــرائيل، بدوره
التابع ألغودات يســـــــــــرائيل يف أوروبا،  "صـــــــــــندوق التوراة"وتطور هذا التيار بمســـــــــــاعدة 

، أسس احلاخام 1935والذي ساهم يف إقامة مدارس يف مستعمرات متعددة. ويف سنة 
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يف تل أبيب. وقد عالج هذا املركز مســــــــــــألة  "مركز التوراة يف أرض إســـــــــــرائيل"كارلتس 
إقامة املدارس احلريدية للذكور واإلناث يف كل مكان توجد فيه جالية حريدية. وبناء 
على قرار منه حتول التعليم من لغة الييديش إىل اللغة العبرية، وذلك يف إطار التنافس 

ســـــــــــــاهم املهــاجرون مع تيــار املزراحي. كمــا أدخــل إىل اليشـــــــــــيفوت تعليم املهن. كــذلــك 
الناجون من الكارثة، بعد احلرب العاملية الثانية، يف إقامة مدارس حريدية، مثل شــبكة 

 "بيــــت يعقوب"ومعــــاهــــد  "اليشـــــــــــيفوت املقــــدســــــــــــــة"و "يســـــــــــودي هتوراه"و "بيــــت يعقوب"
  )22(لإلناث.

  ثالثاً: التعليم احلريدي يف إسرائيل
، الذي "الوضــــــــع الراهن"اق عشــــــــية إعالن إقامة دولة إســــــــرائيل تم التوصــــــــل إىل اتف

ضــــــمن اســــــتقالل جهاز التعليم التابع ألغودات يســــــرائيل. وبناء على هذا االتفاق انضـــــم 
) دخل ممثلوه 1949احلزب إىل احلكومة املوقتة وجملس الشــــــعب. ويف الســــــنة الالحقة (

 %60الكنيســت، وانضــم إىل احلكومة، واعتُرف بمؤســســاته كتيار مســتقل تمول احلكومة 
ته. وبهذا يكون أغودات يســـــــــــرائيل اختار االندماج يف الدولة عملياً، واالعتراف من نفقا

بمؤســـــــــــســـــــــــاتها وقوانينها ضـــــــــــمناً، شـــــــــــرط أالّ تتناقض مع روح التوراة. غير أنه رفض 
الصــــــــبغة العلمانية للدولة ومنهاج التعليم احلكومي، وبقي اخلالف األســــــــاســــــــي بشــــــــأن 

صــل إىل هذا االتفاق يكون احلزب قد أجبر صــبغة التعليم ومضــامينه وأهدافه. ومع التو
غوريون على التراجع عن فكرة توحيد جميع تيارات التعليم، وتم االعتراف  -  دافيد بن

بالتعليم احلريدي، الذي كان يعرف بالتيار الرابع، كتيار مســـــــــــتقل مع امتيازات كثيرة. 
افظـــــة على وتنـــــازل هـــــذا التيـــــار عن جزء من امليزانيـــــات احلكوميـــــة يف مقـــــابـــــل احملـــــ

. أّما العجز يف النفقات فقد "معترف به غير رســـــــــــمي"اســـــــــــتقالليته. واعتُرف به أنه تيار 
تمت تغطيته من تبرعات اليهود يف الشــــــــتات، وخصــــــــوصــــــــاً يف الواليات املتحدة، ومن 
أهــــايل الطالب. هكــــذا اختــــار املتــــدينون احلريــــديم، بمحض إرادتهم، االنعزال والبقــــاء 

. أمّا تيار املزراحي فبقي تياراً مســـــــتقالً داخل وزارة التعليم خارج اإلجماع الصـــــــهيوين
. وعلى هذا األســـــــاس، ينقســـــــم التعليم الديني يف "الديني - التعليم احلكومي"حتت اســـــــم 

إســـــــــــرائيـــل إىل تيـــارين رئيســـــــــــيين: التعليم احلكومي الـــديني، والتعليم الـــديني احلريـــدي 
ا بعد ظهر التيار التابع حلزب شــــــاس، املســــــتقل الذي يتبع حزب أغودات يســــــرائيل، وفيم

  )23(، إضافة إىل مؤسسات خاصة أُخرى."نبع التعليم التوراتي"
يشــــــــــمل االتفاق، الذي أبرم بين أغودات يســــــــــرائيل والدولة، بنداً نص على كون هذا 
التيار مستقالً يف إدارته ومنهاجه ومضامين التعليم، وأنه يخضع فقط لقرارات جملس 

راة، لكنه متســـــــــــاو يف احلقوق مع بقية التيارات. يف الفترة األوىل، بعد كبار حكماء التو
قيام الدولة، تم حتديد أنماط هذا التعليم ومضـــــامينه وأشـــــكاله باســـــتقاللية تامة. وبعد 



  93)، ص 2004(شتاء  57، العدد 15المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات

 

7 
 

، أصـــبحت مؤســـســـات أغودات يســـرائيل تســـمى 1953ســـن قانون التعليم احلكومي، ســـنة 
اة بقي خارج االتفاق، وعرف وضــــعه التيار املســــتقل. لكن بعض مؤســــســــات تعليم التور

، أي أنها غير ملزمة بتطبيق قانون التعليم اإللزامي، "معفاة"القانوين بأنه مؤســــــــســــــــات 
طالب. ويف الوقت نفســه، هناك مدارس أُخرى، هي  30.000ويدرس فيه اليوم أكثر من 

، ال حتصــل على تمويل حكومي، وهي مؤســســات تعليم من احلضــانات "مدارس خاصــة"
عليم االبتــدائي وفوق االبتــدائي، ومعــاهــد معلمين ومعلمــات، وجميعهــا على شـــــــــــكــل والت

  ".يشيفوت"
بتـــأثير النتـــائج  1973أكتوبر /انتعش التعليم اليهودي بعـــد حرب تشـــــــــــرين األول

االجتماعية والنفســـــــية وانعكاســـــــاتها على الهوية اجلماعية والفردية يف إســـــــرائيل. ويف 
ظهر يف إســــــــــرائيل ميل نحو البحث عن اجلذور والعودة الســــــــــبعينات وأوائل الثمانينات، 

إىل األصول اليهودية، فاستجابت احلركات األورثوذكسية لهذه امليول بحماسة شديدة. 
إذ انبعث الشــــــــعور لديها بأن الفرصــــــــة حانت الســــــــتالم القيادة، وجلذب القلوب التائهة، 

ل ذلـــك حتقيق وإلثبـــات صـــــــــــحـــة طريقهـــا، وحتى إلرجـــاع النـــاس إىل الـــدين، ومن خال
  )24(مصالح دينية، مثل زيادة امليزانيات وتعزيز القوة السياسية وسن قوانين عامة.

كذلك ســــاهم قيام املدارس اإلعدادية، يف الســــبعينات، يف ترســــيخ التعليم احلريدي 
بين الشــرقيين. لكن الســبب الرئيســي يف تطور التعليم احلريدي هو التكاثر الطبيعي. كما 

وعـــب كثيراً من طالب التعليم احلكومي الـــديني وخريجيـــه، وال ســـــــــــيمـــا أن اجلهـــاز اســـــــــــت
خريجي اليشـــــــــــيفوت الذين تشــــــــــــابهت مواقفهم من احلريديم ونظرتهم إليهم. إىل جانب 
ذلــك، واجــه التعليم احلكومي الــديني منــذ فترة طويلــة أزمــات حــادة، ألســـــــــــبــاب متعــددة، 

من تعليم أوالدهم يف  ســــــــــــاهمــت يف إضـــــــــــعــاف اليشـــــــــــيفــاه الثــانويــة، ويف نفور كثيرين
املدارس الداخلية وتفضـــــــــــيل إرســـــــــــالهم إىل املدرســـــــــــة احلكومية الدينية العادية، أو إىل 
مؤســســات التعليم احلريدي الصــويف. وهذا األخير يتصــف باالنقطاع عن الواقع، ويبني 

  )25(احلواجز مع العامل املتطور والعلم، لكنه يتحول إىل حريدي قومي.
أول معهد فوق ثانوي  "أور حاييم"عليم اإلناث، فقد كان معهد أّما بالنســـــــــــبة إىل ت

لإلناث من أصــــــل شــــــرقي تأســــــس، يف أوائل الســــــتينات، كمشــــــروع خاص يف بني براك. 
وحتول إىل نموذج ملؤســـــــــــســـــــــــــات أُخرى قــامــت فيمــا بعــد. لكن الــدفع احلقيقي يف تعليم 

لبلــد كــافــة. وهي التي انتشـــــــــــرت يف أنحــاء ا "بيــت يعقوب"اإلنــاث أحــدثتــه معــاهــد حركــة 
تؤهل معلمات مدارس ومربيات حلضــــــــــــانات األطفال واملدارس الداخلية. وإىل جانب 
معاهد املعلمين أقامت احلركة شـــــــــــبكة مدارس صـــــــــــناعية فوق ثانوية لإلناث اللواتي 
وجدن صــــعوبة يف الدراســــة يف املعاهد العادية. وقد تعلمن مهناً تقليدية، مثل اخلياطة 

سابات، ويتم تأهيلهن ملهنة احلضانة وإدارة احلضانات وغيرهما والطهو واإلدارة واحل
  .من املهن
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وهكذا تطور جهاز التعليم احلريدي وتفرع. فهو يشــمل مؤســســات من احلضــانة إىل 
اجليل املبكر وإىل املعاهد اخملصـــــــصـــــــة للمتزوجين. إذ إن جهاز التعليم للذكور يتشـــــــكل 

) اليشـــــــــيفاه 2اثل للمدرســـــــــة االبتدائية؛ () تلمود توراة: مم1(   )26(:من أربع مؤســـــــــســـــــــات
) اليشـــــــيفاه الكبيرة (املقدســـــــة): مماثلة ملعاهد 3الصـــــــغيرة: مماثلة للمدرســـــــة الثانوية؛ (

) كوليل: 4إىل سن الزواج؛ ( عاماً 17 -  16التعليم العايل، ويتعلم فيها الطالب من عمر 
  ).املتزوجين (أبراخيم معهد للطالب

تطورت شــــبكة التعليم املهني، حيث يتعلم الطالب يف وإىل جانب هذه املؤســــســــات 
النهار التوراة والعلوم الدينية، ويف املســــــــــــاء املهن التي تمكن من االندماج يف ســـــــــــوق 

  )27(العمل وتأمين الدخل.
وكان تأســـــيس حزب شـــــاس وإقامة شـــــبكة التعليم اخلاصـــــة به من أهم أســـــباب هذا 

، صندوق 1985م احلريدي. أسس احلزب، سنة التطور. وقد أضاف تياراً ثالثاً إىل التعلي
همعيان الذي بدأ نشاطه يف تعليم التوراة للبالغين والشبيبة، ويف التربية  -  التعليم إل

على القيم والعادات والتقاليد اليهودية. كذلك بدأ بإقامة شبكة تعليم واسعة من رياض 
هذه املؤســـــــــســـــــــات على ، حصـــــــــلت 1993األطفال إىل املعاهد الدينية العليا. ويف ســـــــــنة 

نبع التعليم "(أي  "معيان هاحينوخ هتورت"اعتراف رســـــــــمي كتيار مســـــــــتقل حتت اســـــــــم 
  ").التوراتي

ويف التســـــــــعينات بالذات، حدث تضـــــــــخم يف اجلهاز وزيادة كبيرة يف عدد الطالب، 
 -  1995وخصــوصــاً يف مؤســســات حزب شــاس التي ارتفع عدد الطالب فيها يف الفترة 

فقـــد ارتفعـــت نســـــــــــبـــة طالب املرحلـــة االبتـــدائيـــة يف التعليم    )82(.%27بنســـــــــــبـــة  1998
إىل  1969/1970يف عــام  %6.6احلريــدي إىل جمموع عــدد الطالب يف إســـــــــــرائيــل من 

إىل  %3.7وارتفعـــت نســـــــــــبـــة طالب الثـــانويـــة من    )29(.2000/2001يف عـــام  21.2%
 31.000يف الفترة نفســــــــــها. ووصــــــــــل عدد طالب اليشــــــــــيفوت فوق الثانوية إىل  15.3%

طالب. ويضاف إليهم طالب التوراة التابعون للتعليم املعترف به غير الرسمي، وعددهم 
، كانت الزيادة يف عدد الطالب بنســـــــــبة 2001ويف ســـــــــنة    )30(طالب. 30.000أكثر من 

8%.)31(  
للرجال املتزوجين، فقد ارتفع عدد الطالب فيها ، "كوليل"أمّا املؤســــســــات املســــماة 

. هذا إضافة إىل 1997طالب يف سنة  73.000إىل  1990طالب يف سنة  36.000من 
طالب يتعلمون نصف يوم. وهؤالء جميعاً ال يعملون، ويعتاشون من خمصصات  6000

  )32(الضمان االجتماعي.
يم احلريدي وارتفاع نســــــبتهم يجدر بالذكر أن جزءاً من الزيادة يف عدد طالب التعل

يعزى إىل نشـــاط احلركات احلريدية بين املهاجرين من روســـيا، وإىل الفعاليات، إلعادة 
  .الناس إىل الدين
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وقــــد انتعش التعليم احلريــــدي يف القــــدس، بــــالــــذات، بســـــــــــبــــب هجرة احلريــــديم من 
د معاهالواليات املتحدة وإرســـــــال كثيرين من الشـــــــبيبة من دول الغرب إىل اليشـــــــيفوت و

البنات. وهذه األســـــــــــباب كلها أدت إىل توســـــــــــع وازدهار التعليم احلريدي إىل درجة أن 
  )33(أغلبية الطالب يف الصفوف الدنيا يف القدس تتعلم يف مؤسسات حريدية.

  رابعاً: تمويل التعليم احلريدي
حرصــــــــــــت احلركات احلريدية على أالّ يتجاوز تمويل وزارة التعليم ملؤســـــــــــســــــــــــاتها 

من نفقاتها، وذلك للحفاظ على اســــتقالليتها. فقد رفض احلاخام  %60نســــبة  التعليمية
ملؤســـســـات التعليم املســـتقل.  %100شـــاخ عرض مناحم بيغن لزيادة نســـبة التمويل إىل 

 أنشـــطة التعليم املســـتقل"، أضـــيف بند جديد يف ميزانية وزارة التعليم: 1992ومنذ ســـنة 
نيات ملؤســـســـات حزب شـــاس، إضـــافة إىل ، يتم بواســـطته تخصـــيص امليزا"واملعترف به

بنود األنشــــــطة الثقافية للحريديم. وقد اســــــتطاع هذا احلزب أن يرفع تمويل مؤســــــســــــاته 
، بينما ارتفع عدد املؤسسات والطالب ثالث 1998وسنة  1991ستة أضعاف بين سنة 

  )34(مرات فقط.
واحلقيقة أن التمويل احلكومي لليشـــــيفوت شـــــكل جزءاً صـــــغيراً من اإلنفاق احلقيقي 
عليها، لكنه كبر مع الوقت. أمّا اجلزء األكبر فهو من اجلوايل اليهودية، وخصــــــوصــــــاً من 
اجلــاليــة اليهوديــة يف الواليــات املتحــدة؛ فمنــذ اخلمســـــــــــينــات حتســـــــــــن الوضـــــــــــع املــادي 

صــــــــورة بارزة. وأدى هذا الدعم إىل زيادة عددها لليشــــــــيفوت يف الغرب، ويف إســــــــرائيل ب
بســـــــــــرعـــة، وتم تطوير بنـــاهـــا التحتيـــة، وارتفع مســـــــــــتوى اخلـــدمـــات فيهـــا. وبهـــذا تعززت 
جـــاذبيتهـــا بين الشـــــــــــبيبـــة احلريـــديم. غير أن الثورة التي حولـــت اجملتمع احلريـــدي إىل 

لذي أعفاهم للطالب املتزوجين، األمر ا "الكوليل"تتمثل يف إقامة  "جمتمع الدارســـــــــــين"
واليشـــيفاه أن الطالب يعودون إىل بيوتهم  "الكوليل"من اخلدمة العســـكرية. والفارق بين 

  )35(بعد اليوم الدراسي.
مل يكن تمويل وزارة التربية يشــــمل توفير األبنية جلهاز التعليم  1997وحتى ســــنة 

 %16احلريدي. إالّ إنه يف هذه الســـنة بدأت الوزارة بناء صـــفوف، وحصـــل احلريديم على 
بســـــــــــبب  %26صـــــــــــفاً تم بناؤها، لكن نصـــــــــــيبهم الفعلي وصــــــــــــل إىل  1325من جمموع 

  )36(تالف احلكومي.اإلضافة التي أُقرت لهم طبقاً لالتفاق اخلاص بإقامة االئ
وتُمنح هذه املؤســـــــــــســـــــــــات ميزانيات أُخرى لإلنفاق على ســـــــــــفر الطالب واملعلمين؛ 
ويتمتع الطالب بأوضــــــــــــاع تعليم أفضــــــــــــل كثيراً من تلك املتوفرة يف املدارس األُخرى. 

طــالبــاً يف التعليم احلكومي، وحجم  29طــالبــاً يف مقــابــل  23فحجم الصـــــــــــف ال يتعــدى 
. كما يظهر ذلك يف معدل  358طالباً يف مقابل  172ل املؤســـــــــســـــــــة يبلغ يف املعد طالباً

يف  15يف التعليم احلكومي، و 19عـــدد الطالب يف مقـــابـــل كـــل معلم؛ فهو يصــــــــــــــل إىل 
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يف مؤســســات شــاس. كذلك يقدم للطالب يف التعليم احلكومي يف  13التعليم املســتقل، و
ســـــــــــتقل، وســـــــــــاعتان ســـــــــــاعة يف التعليم امل 1.56ســـــــــــاعة تعليم يف مقابل  1.36املعدل 

  )37(كاملتان يف مؤسسات شاس.
يُمنح التعليم يف املدارس الداخلية امتيازات إضــــــــــــافية، وتُرفع تكاليف التعليم، إذ 

وقد وصـــــلت    )38(ينفق على كل طالب يف الداخلية ضـــــعف ما ينفق على الطالب العادي.
، %50نحو نســـــــــــبـــة من يـــدرســـــــــــون فيهـــا بين طالب التعليم الـــديني فوق االبتـــدائي إىل 

 %57من طالب اليشـــــيفوت يف ســـــن الثانوية، و %91معظمهم طالب يشـــــيفوت، إذ يدرس 
يف ســـــــــــن اإلعدادية، يف مؤســـــــــــســــــــــــات داخلية، وتبلغ نســـــــــــبة طالب الداخلية إىل طالب 

. لذلك يحصل احلريديم على ميزانيات أعلى كثيراً، وخصوصاً من وزارة %72اليشيفوت 
ت التي تخصـــصـــها الســـلطات احمللية، ووزارة التعليم، األديان. هذا إضـــافة إىل امليزانيا

  )39(ووزارة العمل والرفاه االجتماعي.
فيما يختص بتمويل برامج رعاية الطالب املتدينين، على خمتلف تياراتهم، فإن 
وزارات متعددة، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً وزارة العمل والرفاه االجتماعي ووزارة األديان، تقدم 

دعمهم اقتصـــــــــادياً، إضـــــــــافة إىل ما تقدمه وزارة التعليم مبالغ طائلة لتمويل تعليمهم و
وفق املعايير التي أقرها القانون. أّما دعم وزارة األديان خملتلف أطر التعليم احلريدي 

   )40(من ميزانيتها. %62مليون شــيكل، وهو مبلغ يعادل  960إىل  1998فقد وصــل ســنة 
   )41(ثر من نصـــــــــــف ميزانيتها.وقد وصــــــــــــل إنفاق الوزارة على اليشـــــــــــيفوت وحدها إىل أك

من الطالب، الــذين يحصـــــــــــلون على تمويــل وزارة األديــان، على تمويــل  %83ويحصــــــــــــل 
مماثل من وزارة التعليم، مثل بقية طالب جهاز التعليم احلكومي. والنتيجة أن اإلنفاق 

وســــــــــنعود    )42(عن اإلنفاق على الطالب العادي. %45على الطالب املتدين يزيد بنســــــــــبة 
إىل هذا املوضــوع الحقاً، مكتفين حالياً باإلشــارة إىل أن مبالغ كبيرة يتم توجيهها إىل 
املؤســـســـات التعليمية اخلاصـــة بالطالب املتدينين، وأُخرى تقدم كدعم للطالب، بعضـــها 
بصورة مباشرة وبعضها اآلخر بصورة غير مباشرة، وهي ال حتسب ضمن اإلنفاق على 

  .التعليم
جمعيــة حريــديــة تقــدم دروســـــــــــــاً دينيــة خــارج أطر التعليم  41ة التعليم تــدعم وزار

، 1994الرســــمية، وتمول اإلنفاق على تعليم التراث اليهودي للقادمين اجلدد. ويف ســــنة 
  .أقيمت شعبة خاصة بالتراث احلريدي

يشــــــكل التعليم يف معظم الفئات الســــــكانية وســــــيلة لتحســــــين الوضــــــع االقتصــــــادي 
لكن األمر خمتلف يف حــالــة احلريــديم؛ فهم أكثر الفئــات تعلمــاً يف والتخلص من الفقر. 

إسرائيل، من حيث عدد أعوام التعليم، غير أن املردود االقتصادي عن كل عام أقل كثيراً 
من مردود عام دراســــي لدى بقية الفئات، ألن تعليمهم غير قابل للبدل يف ســــوق العمل. 

لذين يقلالن فرصـــــهم يف االندماج يف ســـــوق ويعود ذلك إىل نوعية التعليم ومضـــــمونه ال
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العمـــل، والتي تنخفض مع مرور الوقـــت. ويف حـــال دخلوا ســـــــــــوق العمـــل تكون أجورهم 
  )43(منخفضة.

يحصـــل العاملون يف التعليم احلريدي على أجور أدنى من أجور العاملين يف جهاز 
ر عدد من ا أكبالتعليم العام. فالوظيفة يتم تقســـيمها إىل وظائف جزئية كي يســـتفيد منه

واملســــؤولون عن املؤســــســــات يقتطعون من بند األجر يف امليزانية لإلنفاق    )44(النســــاء.
على فعاليات أُخرى. وهم يســتطيعون فعل ذلك ألن املؤســســات احلريدية تعتبر خاصــة، 
وال تخضـــــــــــع لرقابة صــــــــــــارمة كما هي احلال يف جهاز التعليم العام. وهذا يعتبر أحد 

  )45(ة العائالت الفقيرة يف اجملتمع احلريدي.أسباب ارتفاع نسب
من هنا، يعيش احلريديم أوضــــــــاعاً اقتصــــــــادية صــــــــعبة تنعكس على جممل نواحي 
حياتهم: مســـــــــتوى الدخل منخفض، وعدد أفراد العائلة كبير. أمّا الســـــــــبب الرئيســـــــــي فهو 
 عدد العاملين املعيلين الضـــــــــــئيل، الناجت من تفرغ عدد كثير من الرجال للدراســــــــــــة يف

من الرجال احلريديم مل يعملوا  %67املؤســــســــات الدينية. فقد وجد بيرمان وكلينوف أن 
من الرجال مل يحســـبوا ضـــمن القوة  %58أمّا دهان، فقد وجدت أن    )46(.1993يف ســـنة 

  )47(فقط عملوا يف وظيفة كاملة. %31، وأن 1995العاملة املدنية يف سنة 
ني احلريدي يكلف ميزانية الدولة أمواالً طائلة. رأينا يف هذا اجلزء أن التعليم الدي

لكن مردوده االقتصــــادي ضــــئيل جداً قياســــاً بمردود التعليم العادي. وهذا بدوره يجعل 
قســـماً كبيراً من احلريديم يعتمد يف معيشـــته على خمصـــصـــات الضـــمان االجتماعي. إالّ 

ع جمتم"تشـــار ظاهرة إن ما يفاقم الوضـــع ويثير الرفض لدى اجلمهور اإلســـرائيلي هو ان
، التي ترهق كاهل اجملتمع مادياً، وتضـــاعف الشـــعور بالتمييز ملصـــلحة فئة "الدارســـين

  .ال تقدم خدمة للمجتمع وتستغل قوتها السياسية يف ابتزازه

  "جمتمع الدارسين"خامساً: تطور ظاهرة 
تطورت هذه الظاهرة ألســــــباب ديموغرافية خاصــــــة باحلريديم بعد احلرب العاملية 

لثانية، يف إثر القضـــــــــاء على جهاز اليشـــــــــيفوت احلريدي يف شـــــــــرق أوروبا. كما تطورت ا
بســــبب مواجهة احلريديم للبيئة العلمانية التي وضــــعت أســــســــها احلركة الصــــهيونية يف 

  )48(البلد.
ويعتبر التعليم يف اليشـــــــيفاه أســـــــلوب حياة متكامالً يعتاش منه اإلنســـــــان املتعلم، 

. وهذا، إضــــافة إىل الدخل املضــــمون، ســــبب للتهرب من "نتهتوراته مه"وهو ما يســــمونه 
اخلدمة العســـــــكرية، ووســـــــيلة إلبعاد الشـــــــباب عن العلوم واملهن، ألن التعامل مع العلوم 
دة، أمّا العمل يف أية مهنة فهو للطبقات الدنيا. كذلك فإن معرفة التوراة هي عالج  مَفْســــَ

األســـــاســـــي على خماطر احمليط؛ من جهة  لذلك كانت اليشـــــيفاه الرد   )49(للروح واجلســـــد.
عزلت الشـــباب احلريدي يف أطر متشـــددة ذات مســـتوى عقائدي ديني وتربوي عال، ومن 
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جهة أُخرى شـــكلت بديالً من االســـتيطان واألمن مشـــحوناً بمعنى البطولة والطليعية. من 
إطار  هنا فاليشـــــــــيفاه عُرضـــــــــت على أنها ال تشـــــــــكل تهرباً من احلياة املثالية، وإنما هي

  )50(يلزم التضحية ليس أقل من الكيبوتس أو اجليش.
يف مقابل اليشـــــــــيفاه احلريدية أنشـــــــــأ تيار املزراحي يف فلســـــــــطين، وبعد قيام دولة 
إســـــــــرائيل، يشـــــــــيفوت من نوع حديث، خمتلفة يف عدد من اخلصـــــــــائص التي تمكّنها من 

الدولة وقيادتها التكيف وفق أهداف احلركة الصـــــــــهيونية، واملســـــــــاهمة الفعالة يف بناء 
يف اجملاالت كافة. أّما اليشـــــــــــيفاه احلريدية فقد اســـــــــــتمرت يف نهجها التقليدي: فهي ال 
تمنح شــــــــهادة البغروت التي ال يمكن من دونها االلتحاق بالتعليم العايل واالندماج يف 

جمهوداً لتربيــة الطالب على احملــافظــة على تقســـــــــــيم العمــل    )51(ســـــــــــوق العمــل، وتبــذل
يف العائلة بين الرجال والنســــاء، وملنع الطالب من اخلدمة العســــكرية؛ فاألهل التقليدي 

احلريديم يخافون من التجنيد يف اجليش ألنه وســـــــــــيلة تعرض األبناء لثقافة الشـــــــــــبيبة 
اإلســـــــــــرائيلية العلمانية، وبالتايل يقعون حتت تأثير القيادة والزمالء العلمانيين. فقد 

ويبرر    )52(اجهم بســـــــــــبب عقيدتهم ولباســـــــــــهم املميز.اعتاد هؤالء الســـــــــــخرية منهم وإحر
احلريديم التنصـــــــــــل من اخلدمة العســـــــــــكرية على النحو التايل: إن طالب التعليم احلريدي 

ال يخدمون يف اجليش باعتبار أن ال شــــــــيء يحافظ على شــــــــعب  "توراتهم مهنتهم"الذين 
إســـــــــــرائيــل أكثر من التوراة ومن يتعلمونهــا. وعلى الرغم من إدراك أهميــة اجليش وميــل 

   )53(احلريـــدي إىل اإليثـــار والتضـــــــــــحيـــة بـــالنفس، فـــإن القيمـــة العليـــا تبقى لتعلم التوراة.
لدراسة. وهي تشكل إطاراً يعبر عن وفيها ال تعزى أهمية إىل النشاط الالمنهجي خالل ا

وجهة نظر وأســـلوب حياة أصـــويل، ويرعاهما، لذلك فهي أكثر من جمرد مؤســـســـة تعليم؛ 
إنها إطار حياة شـــامل تســـتمد معنى وجودها من الدين، وهو الذي يبلور بصـــورة مطلقة 

 التوراة من"ومتفردة جممل أهدافها ومضـــــــــــمونه. والتعليم يف اليشـــــــــــيفوت، وفق مثالية 
التي تشـــــــــــكل قيمة أســـــــــــاســـــــــــية يف اليهودية التقليدية، ال يهدف إىل حتقيق  "جل التوراةأ

أهداف مهنية عملية؛ ففي اليشــيفاه ال جترى امتحانات بصــورة مكثفة، وهي تعمل على 
خارجها، وترعى  -  العلماين -  تماســــــــــــك طالبها كجماعة، وتعزلهم عن العامل احلديث

دســـــــة التي يدرســـــــها الطالب وكذلك مفســـــــروها، وتغرس مرجعية املصـــــــادر النظرية املق
وضــــمنهم قيادات اليشــــيفاه واملعلمون فيها. إذ إن اليشــــيفاه احلريدية تبقى خمتلفة عن 
احلديثة، التابعة للصــــــــــهيونية املتدينة، يف أنها أســــــــــســــــــــت شــــــــــموليتها على االنعزال عن 

لى الرغم من أن وع   )54(اجملتمع العلماين احمليط بها، وعن األيديولوجيا الصـــــــــــهيونية.
نوعي اليشيفوت يرعيان أصولية دينية فإن االستنتاجات املترتبة عليهما، وخصوصًا 

وينبع الفــارق    )55(يف اجملــال الســـــــــــيــاســـــــــــي، خمتلفــة، ويف معظم األحيــان متنــاقضــــــــــــة.
األساسي من أن احلريديم يسعون إلرجاع الناس إىل الدين بواسطة التبشير على أساس 

لصـــــــــــهيونيـــة املتـــدينـــة لتحقيق اخلالص لليهود بصـــــــــــورة شـــــــــــخصـــــــــــي، بينمـــا تســـــــــــعى ا
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  )56(جماعية.
: مع "جمتمع الدارســــــين"أنتجت هذه األصــــــولية ظاهرة فريدة يف نوعها هي ظاهرة 

قيام إســـــــرائيل بدأ وهج الشـــــــعارات واملثاليات الصـــــــهيونية يخبو، ودخل اإلســـــــرائيليون 
ة. وكانت ردة فعل اجملتمع مرحلة جديدة من اللهاث وراء املكانات والرموز البورجوازي

احلريدي أنه عرض بديالً أيديولوجياً وأســـــــــــلوب حياة مناقضــــــــــــاً يتمثل يف اليشـــــــــــيفاه 
املقدســـة على شـــكل األديرة. وأخذت العودة إىل اليشـــيفاه تمثل بطولة وتمرداً على اآلباء 
الذين يبحثون عن هدف دنيوي (مهنة) ألبنائهم؛ وهكذا بدأت تتبلور ثقافة شــــــــــباب هي 

  )57(."جرثومة الثقافة الغربية" ثابة ثقافة مضادة لثقافة اآلباء الذين تلوثوا بـبم
أرســـــل اإلســـــرائيليون أبناءهم إىل املدارس الثانوية، بينما أرســـــل احلريديم أبناءهم 
إىل اليشـــــــــــيفاه. وبهذا تعززت تبعية هؤالء األبناء للعائلة، التي بدورها تعززت مكانتها 

جتماعي. التحق الصـــــــــبي احلريدي يف ســـــــــن الثالثة عشـــــــــرة كإطار فعال يف الضـــــــــبط اال
باليشـــــيفاه الصـــــغيرة؛ وهذه عبارة عن مؤســـــســـــة داخلية شـــــمولية تخضـــــع لتأثير رجال 
الدين. وهكذا أُغلقت أمامه فرص االتصــــــال املباشــــــر بالشــــــبيبة خارج اليشــــــيفاه. وكلما 

ناء بينه وبين أبكبر ونضـــــج لدخول معترك احلياة زادت الفجوة التعليمية واالجتماعية 
  .جيله من غير احلريديم، وأصبح من الصعب عليه ترك اليشيفاه

منــذ الســـــــــــتينــات حــدث حتول يف اجملتمع احلريــدي تمثــل يف التشــــــــــــديــد على أهميــة 
، وأخذت هاتان املؤسستان تشددان أكثر فأكثر "الكوليل"التفرغ للدراسة يف اليشيفاه و

ان ترســيخ اليشــيفاه كإطار مناقض للتمدن، على تطبيق هذا النمط. لقد أصــبح يف اإلمك
والتفرغ لتحقيق مثالية خارجة عن هذا العامل بالذات يف ظل دولة الرفاه االجتماعي، 

  )58(ثقافة التنافس واإلجناز. - من جانب آخر - التي مولت
اســــــتطاع أن يوقف عملية  "جمتمع دارســــــين"مكّنت الدولة احلريديم من التحول إىل 

ن إىل الثقــافــة العلمــانيــة الغربيــة، وأنتجــت العــائلــة احلريــديــة املمتــدة، التحول من الــدي
يف الوقت نفســــه، أدى    )59(املكونة من عدة أجيال، والتي تشــــكل وحدة اجتماعية دينية.

إىل تعزيز تبعيــة اجملتمع احلريــدي للمجتمع األوســـــــــــع  "جمتمع الــدارســـــــــــين"التحول إىل 
بسبب التكاثر الطبيعي العايل الذي يزيد يف الضغط االقتصادي والتنافس يف الوظائف 

  ".الكوليل"التي يشغلها خريجو اليشيفوت و
وهكـــذا تبلورت عالقـــات تبـــادل بين اجملتمع احلريـــدي واجملتمع اليهودي. كـــانـــت 

ت يف االعتراف بــالتيــار احلريــدي (املســـــــــــتقــل) الــذي كرس هــذا بــدايــة تبلور هــذه العالقــا
 "بيــت يعقوب"النوع من التعليم وأمكن توســـــــــــعــه. وهــذا التوســـــــــــع منح خريجــات معــاهــد 

فرصة العمل يف التعليم، بينما تفرغ األزواج للدراسة. أمّا اإلعفاء من اخلدمة العسكرية 
الزواج. وبـــالتـــايل وفر  فقـــد مكن من قيـــام جهـــاز تنشـــــــــــئـــة مغلق ورقـــابـــة على عمليـــات

، "الكوليــل"اجملتمع الغربي احلــديــث بــالــذات إمكــان توفير املوارد إلقــامــة اليشـــــــــــيفوت و
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وفرص إيجاد وظائف للخريجين. وتبين أن تعلم التوراة حتول يف اجملتمع اإلســـــــرائيلي 
  )60(إىل غاية.

 "رســـينجمتمع الدا"كانت ســـياســـة الدولة يف العقود األخيرة ســـبباً يف تطور ظاهرة 
، شــــــــمل "الكوليل"يف اجملتمع احلريدي. فالتعليم يف اليشــــــــيفاه حتى الزواج، ومن ثم يف 

الرجال احلريديم كلهم. وتعود بداية هذه الظاهرة إىل قيام الدولة، عندما قررت حكومة 
، التي تعني تأجيل "توراتهم مهنتهم"من طالب اليشيفوت مكانة  400إسرائيل أن تمنح 

يف    )61(طالب. 800، قررت جلنة وزارية زيادة عددهم إىل 1968ة جتنيدهم. ويف ســـــــــــن
، ويف إطــار االتفــاق على تــأليف احلكومــة، ألغي حتــديــد عــدد الطالب الــذين 1977ســـــــــــنــة 

، وأصـــــــــــبح كــل حريــدي يــدعي االنتمــاء إىل هــذه الفئــة يحصـــــــــــــل على "توراتهم مهنتهم"
  )62(اعتراف.

ء من اخلدمة العســـــــكرية بســـــــبب ، زاد عدد من يحصـــــــلون على إعفا1995منذ ســـــــنة 
، "الكوليل"كونهم متزوجين، أو بســــــبب ســــــنهم. وهكذا فإن اآلالف يتفرغون للدراســــــة يف 

، وصل عدد 1999ويحصلون على خمصصات مالية من الدولة. وبحسب معطيات سنة 
 28.000إىل أكثر من  "توراتهم مهنتهم"الـــــذين تعترف بهم ســـــــــــلطـــــات اجليش بـــــأنهم 

   )63(يشــيفاه معترف بها، 700يل اخلدمة العســكرية، ويدرســون يف حصــلوا على إذن تأج
. وبحسب معطيات وزارة األديان للفترة نفسها، مُنح  21 -  17يف سن  %49منهم  عاماً

، "توراتهم مهنتهم"، وكــان تعريفهم "كوليــل"طــالــب يشـــــــــــيفــاه عليــا و 57.000أكثر من 
. وهذا يعني أن  طالب يشيفاه تقريباً معفون من اخلدمة العسكرية،  29.000دعماً مالياً

، وفق تعريف وزارة "توراتهم مهنتهم"لكنهم يحصـــــــــــلون على الــــــدعم على اعتبــــــار أن 
، الــذين ال "جمتمع الــدارســـــــــــين"األديــان. وبحســــــــــــب هــذه املعطيــات بلغ عــدد من يــدخلون 

ددهم رجل يف ذلك الوقت، وقد ارتفع ع 50.000يحســـــــــبون ضـــــــــمن القوى العاملة، نحو 
 -  200.000 يف األعوام املـــــاضـــــــــــيـــــة. وهؤالء من املفروض أن يكونوا معيلين لـــــــــــــــــــــــ

  .نسمة 250.000
دوالر. من املســــــــتغرب أن  400على منحة شــــــــهرية بقيمة  "الكوليل"يحصــــــــل طالب 

ميزانية الدولة والوزارات توضع بالشيكل، بينما حتدد منحة الطالب احلريدي بالدوالر. 
من أن املردود االقتصــــــــــــادي من تعليمــه ضـــــــــــئيــل جــداً، يكلف  وهــذا الطــالــب، على الرغم

  )64(ميزانية الدولة مثلما يكلف الطالب اجلامعي.
لكن نتائج انتشــــــار ظاهرة التفرغ للدراســــــة مدى احلياة تعدت اجملال االقتصــــــادي 

زلون املنع "الكوليل"إىل اجملال االجتماعي والسياسي. فقد قاد طالب اليشيفوت وطالب 
العامة، وحتى عن عائالت املنشـــــــأ التي خرجوا عنها، عملية جتديد يف حياة  عن احلياة

احلريديم تتمثل يف امليل نحو التطرف والتشــــــــــــدد. وهم يعكســـــــــــون الواقع االقتصــــــــــــادي 
االجتماعي اجلديد، الذي يمنحهم فرصــة التفرغ للدراســة من دون مباالة بكســب العيش. 
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بتقـــــدير اجلمهور احلريـــــدي واحترامـــــه.  وقـــــد حتول هؤالء إىل نخبـــــة اجملتمع، وتمتعوا
واعتبر هذا التوجه حراكاً نحو األعلى نســـــــبة إىل جيل اآلباء. ومن األســـــــباب التي تفســـــــر 
إمكان التوجه نحو التشـــــديد يف تطبيق الشـــــريعة، وخصـــــوصـــــاً يف جمال احلالل، ارتفاع 

مل مســــــــتوى احلياة يف البلد، وقدرة املصــــــــانع التي تنتج لالســــــــتهالك الشــــــــعبي على حت
وكان من نتائج هذا    )65(تكاليفه، وتنافس املصــــالح االقتصــــادية يف الســــوق احلريدية.

الوضـع تطور فئة طفيلية اسـتطاعت أن تتحول إىل قوة سـياسـية كبيرة، وأن تسـتغل هذه 
القوة للتأثير يف اتخاذ القرار، وخصـــــــوصـــــــاً يف توزيع موارد الدولة. ومع الوقت شـــــــكلت 

ة، وأثارت االتهام باالبتزاز واحتجاج فئات كبيرة من اجلمهور عبأً على ميزانية الدول
اإلســــرائيلي. وقد وصــــل األمر إىل اتهام حزب شــــاس بأنه يحاول أن يتنظم كدولة داخل 

فهو معني بالســـــــــــيطرة على امليزانية، وباســـــــــــتقاللية تربوية ثقافية كضـــــــــــمان "دولة: 
يم خاصـــــــــــة به، أي جهاز ، ولذلك فهو يطالب بوزارة تعل›اجملتمع املضـــــــــــاد‹لتحصـــــــــــين 

مقابل، مستقل، يسيطر على التعليم احلريدي وتوجيه امليزانيات بحسب مصاحله ووفق 
معاييره. وهذا يعني تقســـــــــــيم الوزارة وزارتين، األمر الذي يعني أن اخلالف هو بشــــــــــــأن 

  )66("القوة السياسية كوسيلة لبناء جهاز منفرد يُموَّل من أموال اجلمهور.
اســـتياء اجلمهور واعتراضـــه على تصـــرفات احلريديم ســـاهمت إىل هذه االتهامات و

حــــد كبير يف اســـــــــــتثنــــائهم من االئتالف احلكومي احلــــايل. وقــــد يكون إقصــــــــــــــاؤهم عن 
املناصــــــــــــب الوزارية حمســـــــــــوباً من جانب رئيس احلكومة. إذ إن هذه اخلطوة ســــــــــــاعدت 

مل سيما أنها تشوتساعد يف تطبيق اخلطط االقتصادية التي بادرت إليها احلكومة، وال 
تقليص ميزانيـــات اخلـــدمـــات االجتمـــاعيـــة. وهي خطوة ســـــــــــيكون تـــأثيرهـــا يف جمـــاعـــة 
احلريديم أكثر من تأثيرها يف أية فئة أُخرى. وقد ظهر بعض نتائجها مع توقيع شارون 
تعديل نظام توزيع امليزانيات من وزارة األديان. وهو يقضــــــــــي بوقف الدعم املادي من 

  )67(طالب الذين يحصلون على تمويل من وزارة التعليم.احلكومة للمؤسسات وال

  خاتمة
  تعميق الشرخ االجتماعي

  مشاعر العداء
ا األحزاب األُخرى فلم  كـــانـــت األحزاب الـــدينيـــة دائمـــاً األكثر اهتمـــامـــاً بـــالتعليم. أمـــّ
تبلور مواقف حمـــددة، وهي تمنح أعضـــــــــــــاءهـــا احلريـــة يف اتخـــاذ املواقف التي يرونهـــا 
صـــــــــــحيحــــة. والواقع أنــــه مل يكن هنــــاك خالف كبير بين األحزاب فيمــــا يتعلق بتعريف 

تلف يف الثمانينات، بعد أن بدأت اخلالفات احلادة التعليم اجليد. غير أن هذا الوضـــــع اخ
تظهر يف شأن كل ما يتعلق بالتربية والتعليم، وخصوصاً توزيع امليزانيات ومضامين 
كتب التدريس واإلصــــــــالحات، واشــــــــتدت يف العقد الالحق مؤدية إىل حتوالت جذرية يف 
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ا يف امتيازات ســـــياســـــات التعليم. لكن اإلصـــــالحات جاءت متأخرة بالنســـــبة إىل تأثيره
اجلماعات الدينية، ومل حتدث التحوالت تغييراً يذكر يف قدرتها على ضـــمان اســـتقاللها، 
أو حتى على زيادة حصــتها من ميزانيات التعليم. إالّ إن كالً من االمتيازات التي حصــل 
عليها املتدينون، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً امليزانيات الهائلة من الوزارات والســـــــــــلطات احمللية، 

لتزييف يف تقارير املتدينين، ســـــــبّب كثيراً من االحتجاج. ومما أثار غضـــــــب واكتشـــــــاف ا
كثيرين من اإلســـــرائيليين واحتجاجهم وتذمرهم أن االمتيازات يف جمال التعليم جعلت 
من احلريديم قوة ســـــياســـــية كبيرة تقرر يف القضـــــايا املصـــــيرية واحليوية العامة، بينما 

. وبدأت قضـــــية مســـــاهمتهم ملصـــــلحة الدولة واجملتمع ضـــــئيل ، "جمتمع الدارســـــين"ة جداً
، تشـــــــــــكل إحدى أهم القضــــــــــــايا املثيرة للجدل ومطالبة كثيرين "توراتهم مهنتهم"الذين 

بوضــــــــع حد لها يف ظل األوضــــــــاع االقتصــــــــادية الصــــــــعبة التي تمر بها إســــــــرائيل. وجاء 
التقليص يف ميزانيات اخلدمات والضـــــــمان االجتماعي ليبرز هذه القضـــــــية بصـــــــورة مل 

ســـــــــــبق لهــا مثيــل، إىل درجــة أن حزب شـــــــــــينوي خــاض االنتخــابــات األخيرة وشـــــــــــعــاره ي
الرئيســــي وضــــع حد المتيازات احلريديم. وكان جناح احلزب يف اســــتغالل هذه القضــــية 
. فقد اســــــتطاع أن يمنع انضــــــمام األحزاب احلريدية، وخصــــــوصــــــاً شــــــاس، إىل  كبيراً جداً

لتــأثير. ومن أهم نتــائج هــذا التطور أن االئتالف احلكومي وإخراجهــا موقتــاً من دائرة ا
احلكومة احلالية اســـــــــــتطاعت أن تتخذ قرارات مهمة وثورية يف اجملالين االقتصــــــــــــادي 
واالجتماعي، من خالل البدء بتنفيذ خططها االقتصـــــادية الهادفة إىل تقليص اخلدمات 
 االجتماعية والضـــــــــــمان االجتماعي. وســـــــــــيكون تأثير هذه اخلطط يف اجملتمع احلريدي
خاصــــــــــــة أقوى من تأثيرها يف أية فئة اجتماعية أُخرى. ويف ظل تقليص املوارد التي 
تمنحها ميزانية الدولة، والتي شـــــــــــكلت مصـــــــــــدراً لقوة األحزاب احلريدية، وإقصـــــــــــاء هذه 
األحزاب عن مركز اتخاذ القرار والتأثير يف توزيع املوارد، فإن الســـــاحة الســـــياســـــية يف 

ة يف األعوام املقبلة، وخصــــــوصــــــاً إذا فشــــــلت األحزاب إســــــرائيل قد تشــــــهد حتوالت جذري
  .احلريدية يف ترسيخ أقدامها يف السلطات احمللية

وقد أثارت هذه األحزاب معارضــــة شــــديدة يف إســــرائيل كانت من املتغيرات املهمة 
التي حــددت نتــائج انتخــابــات الكنيســـــــــــــت األخيرة، وحتــديــداً النجــاح الكبير الــذي حققــه 

احلزب رفع شـــــعار معارضـــــة األحزاب الدينية احلريدية ومقاومتها، حزب شـــــينوي. فهذا 
وأحرز نتــائج بــارزة أثرت يف اخلريطــة الســـــــــــيــاســـــــــــيــة اإلســـــــــــرائيليــة وتركيبــة االئتالف 

  .احلكومي، من دون أن يكلف نفسه عرض برنامج انتخابي واضح
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