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وخارجي ًا
داخلي ًا
مزيد من األصولية العنيفة
ٌ
ّ
ّ

الدين في
إسرائيل

للمجتمع اليهودي اإلسرائيلي ثالثة مكونات أساسية من حيث الموقف الديني ،وهي العلمانية ،والصهيونية الدينية،
واألصولية الدينية .يرصد المقال التالي التباينات بين هذه المكونات ،والتغيرات في المواقف ،والوزن النسبي لهذه القوى،
ويالحظ ازدياداً في تكتلها في مواجهة العرب .كما يرى أن الفجوة تتسع في الوقت نفسه بينها ،ويتفاقم العنف
الداخلي الذي يمارسه األصوليون المتدينون.
أحمد جميل عزم*
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م��ن ميكنه �أن يقف يف �إ�سرائيل خلف �إح ��راق �إط ��ارات يف ال���ش��وارع ،و�إل�ق��اء
حجارة على ال�سيارات املارة ،و�إغالق الطرق ،وال�صراخ يف وجه �أفراد ال�شرطة
الإ�سرائيلية ب�أنّهم «نازيون»؟ ومن ي�ستطيع �أن يحرق الأع�لام الإ�سرائيلية يف
منا�سبات قومية؟ �ستتجه الأذهان لدى الغالبية من املراقبني والنا�س العاديني
�إىل اجلانب العربي� ،سواء يف الأرا�ضي التي احتُلت عام � 1967أو عام .1948
لكن احلقيقة �أن من يقوم بذلك كلّه هم جماعات من الإ�سرائيليني اليهود
�أنف�سهم ،حتديد ًا اجلماعات املتدينة امل�سماة «الأرثوذك�سية» �أو «احلريدمي».
وال يكتمل م�شهد هذه الفئات من الإ�سرائيليني مبجرد ر�ؤية العنف والتوتر بينها
من جهة ،وبني باقي فئات املجتمع الإ�سرائيلي من جهة ثانية .بل تت�ضح �صورتها
عند الإحاطة بالتطرّف املتزايد يف مواقفها ال�سيا�سية املناه�ضة للعرب والت�سوية
ال�سيا�سية .كما يربز يف ال�سياق نف�سه الدور املتو�سع لليهود املتدينني ال�صهاينة يف
اجلي�ش الإ�سرائيلي.
معادالت قديمة

رف�ض اليهود املتدينون منذ القرن التا�سع ع�شر امل�شروع ال�صهيوين لإقامة دولة
يهودية يف فل�سطني ،وذلك لأ�سباب� ،أبرزها اعتقادهم �أنّ هناك ب�شائر وعالمات
�إلهية يجب �أن ت�سبق ظهور الدولة ،منها ظهور امل�سيح .كما عار�ض ه�ؤالء �إقامة
الدولة العلمانية التي ين�ص عليها امل�شروع ال�صهيوين .وي�ضاف �إىل ذلك �أنّ
تناف�س ًا ظهر بني املتدينني والعلمانيني على ا�ستقطاب والء يهود العامل ودعمهم،
واحل�صول على تربّعاتهم املالية ،خا�صة �أنّ اجلماعات املتدينة يف القد�س كانت
ترف�ض مبد�أ ك�سب الدخل من خالل العمل ،وت�صر على االعتماد على تربعات
و�صالتهم يف القد�س.
�أثرياء يهود العامل و�إح�سانهم مقابل وجودهم َ
عندما قامت دولة �إ�سرائيل عام  1948تو�صل الطرفان ،ال�صهيوين العلماين
احلاكم واجلماعات الأ�صولية� ،إىل معادلة للعالقات بينهما؛ فلم ي�شكل الطرف
الثاين تهديد ًا حقيقي ًا ل�شرعية قيام ال��دول��ة؛ ويف املقابل ح�صلت الطوائف
اليهودية املتدينة املختلفة املنق�سمة ،بح�سب مرجعياتها الدينية و�أ�صولها التي
هاجرت منها ،على ا�ستقاللية ذاتية يف �إدارة ال�ش�ؤون ال�شخ�صية لأفرادها،

وح�صلت على م�ساعدات مالية حكومية لبناء م�ؤ�س�ساتها الدينية واالجتماعية
والرتبوية .و�صارت �أحياء حمدّدة يف القد�س الغربية مثل «ميئا �شريمي» ،و«بخارا»
تعرف ب�أنّها مناطق «الدين املنظم يف �إ�سرائيل» .وبرغم عدم تبنّي اجلماعات
الأرثوذك�سية الفكرة ال�صهيونية ،ف�إنها �أ�صبحت لها م�صالح تدافع عنها يف
الدولة النا�شئة؛ ف�أ�س�ست �أحزابها ال�سيا�سية ا�ستناد ًا �إىل مذاهبها ومعتقداتها
الدينية والأ�صول اجلغرافية التي تنتمي �إليها .وهكذا ُوج��دت �أح��زاب لليهود
املتدينني الغربيني ،و�أخرى لل�شرقيني.
تركزت برامج هذه الأح��زاب على ق�ضايا غري �سيا�سية ،مثل �ضرورة تطبيق
تعليمات ال�شريعة اليهودية يف احلياة اليومية ،كاحرتام قواعد عدم العمل
واحل��رك��ة ي��وم ال�سبت ،وال�ت��زام املالب�س املحت�شمة ,والأك��ل احل�لال ح�سب
العقيدة اليهودية .ونا�ضل اليهود ال�شرقيون (ال�سفردمي) �ضد التمييز
املمار�س يف حقهم من اليهود الغربيني (الأ�شكناز) .ومل تكن هذه القوى ت�سعى
�إىل ت�سلّم احلكم فعل ّياً.
هذا مل يغري حقيقة �أن التوتر وال�صدام كانا دائم ًا �سمتني للعالقات بني الطرفني
(العلمانيني واملتدينني) .وعرفت ال�شوارع احتكاكات عنيفة بني اجلانبني منذ
اخلم�سينيات ،فكان املتدينون يعتدون على علمانيني يخالفون ر�ؤيتهم لاللتزام
ال�شرعي ،ويعار�ضون بعنف تدخل ال�شرطة يف حياتهم.
من حيث التدين ،ميكن تق�سيم �سكان �إ�سرائيل �إىل ثالث فئات رئي�سية ،هي:
�أوالً ،ال�صهاينة العلمانيون ،الذين ي�ؤمنون بقيام دولة �إ�سرائيل ،ولكنهم يتبنون
فكر ًا ي�ساري ًا �أو مييني ًا غري ديني .ثانياً ،ال�صهاينة املتدينون ،وي�ؤمنون بقيام
الدولة اليهودية حتى قبل ظهور امل�سيح ،ويقود ه�ؤالء احلركة اال�ستيطانية يف
ال�ضفة الغربية .والفئة الثالثة ،هي اليهود الأ�صوليون (احلريدمي) ،وي�سيطرون
على امل�ؤ�س�سة الدينية الر�سمية يف �إ�سرائيل.
وب�شكل عام يع ّد حزبا «حركة �شا�س» و«�أغ ��ودات �إ�سرائيل» حزبني �أ�صوليني
تقليديني غري �صهيونيني ،يف حني �أن احلزب القومي الديني يتبنّى ال�صهيونية
�إىل جانب الت�صور الديني الأ�صويل.
ولوحظ يف ال�سنوات الأخرية �أنّ ثمة تغريات كميّة ونوعيّة يف معادالت العالقات
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لوحظ في السنوات األخيرة أنّ ثمة تغيرات كميّة ونوعيّة في معادالت العالقات
الدينية-العلمانية في إسرائيل ،سواء في حجم حضور الجماعات المختلفة ونفوذها،
أو في أفكارها وتوجّهاتها السياسية
الدينية-العلمانية يف �إ�سرائيل� ،سواء يف حجم ح�ضور اجلماعات املختلفة
ونفوذها� ،أو يف �أفكارها وتوجّ هاتها ال�سيا�سية .وهو ما ميكن ا�ستعرا�ضه حتت
العناوين الأ�سا�سية الثالثة الآتية:
االنقسام والعنف الداخلي في إسرائيل

برغم مرور �أكرث من �ستة عقود على ت�أ�سي�س الدولة ،ف�إن املجموعات الدينية ما
زالت ترف�ض حكم ال�شرطة والقانون ،بل برزت �أكرث وتكررت ظاهرة ت�صدّي
املتدينني «احلريدمي» لل�شرطة بالقوة .وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،نزل مئات
منهم يف �شهر مايو�/أيار املا�ضي يف حي «ميئا �شريمي» و�أغلقوا الطرق ،و�أ�شعلوا
النار يف حاويات القمامة ،وقذفوا قوات ال�شرطة وعرباتها باحلجارة ،و�صرخوا
فيهم «�أنتم نازيّون» ،قبل �أن يغلقوا الطريق الرئي�سي بني تل �أبيب والقد�س.
وانطلقت هذه االحتجاجات ب�سبب اعتقال ال�شرطة متّهم ًا بتنظيم �أعمال عنف
قبل نحو عامني احتجاج ًا على بيع حم��الّ الأدوات الكهربائية �سلع ًا حرّمها
حاخامات مثل م�شغّل املو�سيقى «�إم بي فور» (.)1()MP4
ه��ذا امل�شهد ال يختلف كثري ًا عن ذاك ال��ذي و�صفته �صحيفة «ذا غارديان»

«نتيجة للضغط السياسي
وباسم التعدّدية الثقافية
وشعارات تقدميّة
أخرى ،تموّ ل دولة إسرائيل
قطاعات كاملة جاهلة
وانعزالية وترعاها»
رون خولدائي

رئيس بلدية تل أبيب
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الربيطانية عام  2009عندما احتج �أرثوذك�س �أ�صوليون ،من �سكان حي «ميئا
�شريمي» �أي�ضاً ،على فتح موقف �سيارات تابع للبلدية يف ي��وم ال�سبت .قالت
ال�صحيفة «لقد �أعلِنت حرب مقدّ�سة يف مواجهة �ضخمة بني �سكان املدينة
املتدينني والعلمانيني .اهتزت القد�س لأ�سابيع يف معارك �شوارع �شر�سة ،حيث
ا�صطدم املتدينون اليهود املحتجّ ون بال�شرطة ،ما �أدى �إىل عدد ال يح�صى من
الإ�صابات ،وع�شرات االعتقاالت ،ودمار ُقدّر مببالغ كبرية»(.)2
وعمل ّي ًا تعمّ حالة ا�ستقطاب حقيقية يف ال�شارع الإ�سرائيلي اليهودي ،وتتزايد
يوم ّياً؛ فمثالً ،يف الناحية االقت�صادية يحذّر اقت�صاديون من �أنّ «نظام الرعاية
االجتماعية قد ي��ؤدي ب�إ�سرائيل �إىل االنهيار» .وبح�سب الباحث االقت�صادي
الإ�سرائيلي دان بن ديفيد ،ف�إن ن�سبة البطالة و�سط الفئة العمرية من � 35إىل
� 54سنة� ،أي التي ال يوجد لها عادة عذر يف امتناعها عن العمل ،تبلغ .%20
وهذه الن�سبة �أعلى بكثري من الن�سبة الر�سمية املعلنة للبطالة يف �إ�سرائيل ،البالغة
� ،%8إذ ال تت�ضمن هذه الن�سبة الأخرية �سوى امل�سجلني الراغبني يف احل�صول
على عمل؛ وهم ينق�سمون ب�شكل �أ�سا�سي �إىل فئتني :الأوىل متثل العرب ،الذين
ي�شعرون بحقوق مواطنة منقو�صة .ون�سبة البطالة يف هذه الفئة العمريّة بينهم

التوتر والصدام كانا دائم ًا سمتين للعالقات بين الطرفين (العلمانيين والمتدينين) .وعرفت الشوارع
احتكاكات عنيفة بين الجانبين منذ الخمسينيات ،فكان المتدينون يعتدون على علمانيين يخالفون
رؤيتهم لاللتزام الشرعي ،ويعارضون بعنف تدخّل الشرطة في حياتهم

� .%27أمّا الفئة الثانية ،فهي الأرثوذك�س الأ�صوليون الذين تبلغ ن�سبة البطالة
بينهم  .%65وهي تعادل ثالثة �أ�ضعاف الن�سبة يف الفئة نف�سها عام .)3(1970
وبينما تبلغ ن�سبة الفقر يف املجتمع الإ�سرائيلي نحو  ،%20ف ��إنّ  %60من
«احلريدمي» ونحو ن�صف العرب يعي�شون حتت خط الفقر(.)4
وي�شمل اال�ستقطاب العلماين-الديني �أماكن ال�سكن ،حيث يعي�ش ك ّل على
حدة ،وهو ما دفع الكاتب ناحوم بارين يف جريدة «جريوزامل بو�ست» �إىل القول
�إنّ هناك «غيتوهات دميغرافية» .فالقد�س تتحول يوم ًا بعد يوم �إىل مدينة
حريدمي فقرية ،يطغى عليها اللون الأ�سود� ،أ�شبه بـ«غيتو ديني» .بينما تُع ّد تل
�أبيب «غيتو علمانياً» �سكانه متقدمون يف ال�سن ،ويطغى عليه اللون الأبي�ض.
ويو�ضح الكاتب �أن � 130ألف تلميذ من �أ�صل � 191ألف ًا يدر�سون يف مدار�س
ّ
عربية �أو �أرثوذك�سية �أ�صولية يف مدينة القد�س حتديداً ،ويتلقّون تعليم ًا ال
يتوافق مع املبادئ ال�صهيونية ،بل يعاديها .وهذه املدار�س تدرّ�س بالعربية،
وبلغة «اليدي�ش» (اليدي�شية) ،التي ي�ستخدمها املتدينون اليهود ،ما يعني �أن
�أقليّة من الطلبة فقط يدر�سون باللغة العربية(.)5
وتتباين مواقف الأح��زاب العلمانية عن نظريتها الدينية ،فقد انهارت حكومة
حزب «كادميا» عام  ،2008وف�شلت رئي�سة احل��زب ت�سيبي ليفني يف ت�شكيل
حكومة عندما رف�ضت قبول ��ش��روط ح��زب «��ش��ا���س» .ووا�صلت موقفها بعد
خ�سارتها االنتخابات ،فقالت يف م��ار���س�/آذار �« 2010إنّ حزبي ،على عك�س
رئي�س ال��وزراء بنيامني نتنياهو ،مل ينحنِ �أب��د ًا ملطالب الأح��زاب الأرثوذك�سية
الأ�صولية» .و�أ�ضافت «�إنّ نتنياهو بتحالفه احلكومي مع «�شا�س» باع �أجندته
الوطنية ل�سيا�سات احلريدمي» .وتندد ليفني �أي�ض ًا باملمار�سات التي «دفعت
املر�أة �إىل اجلزء اخللفي من احلافلة ،ومنع بناء غرف الطوارئ ،وكون املواد
التعليمية الأ�سا�سية ال تُدرَ�س»( .)6ومن ناحيته ،عبرّ رئي�س بلدية تل �أبيب رون
خولدائي عن موقف �شبيه بانتقاده التعليم الأ�صويل لرف�ضه تعليم «امل��واد
الأ�سا�سية» .وقال �إ ّن��ه «نتيجة لل�ضغط ال�سيا�سي ،وبا�سم التعددية الثقافية
و�شعارات تقدميّة �أخرى ،متوّل دولة �إ�سرائيل قطاعات كاملة جاهلة وانعزالية
وترعاها»( .)7ويطالب املجتمع احلريدميي مبزيد من اال�ستقاللية؛ فمث ًال
�سيرّ ت حركة «�شا�س» تظاهرات تطالب بانتخابات منف�صلة داخ��ل بلدية
القد�س لإدارة الأحياء التي يقطن فيها �أن�صارها( .)8وب�شكل عام تق ّدر ن�سب
اليهود الأرثوذك�س الأ�صوليني بنحو من � %10إىل  %15من الإ�سرائيليني،
�إال �أنّ نفوذهم وا�سع ويتجمعون يف تكتالت حم��ددة ،فنحو ثلثهم يقطن يف
القد�س ،كما �أن ن�سبة التكاثر لديهم عالية ن�سبي ًا(.)9
ولعل ت�صريح ًا لرئي�س بلدية القد�س ال�سابق تيدي كوليك يف عام  1996يك�شف
عن م��دى اخل��وف من االنق�سام العلماين� ،إذ ق��ال حينها �إنّ «ات�ساع الفجوة

بني العلمانيني والأ�صوليني اليهود �أخطر من طموحات يا�سر عرفات ب�ش�أن
املدينة»( .)10وميداني ًا �أدى اال�ستقطاب والتوتر بني العلمانيني واملتدينني �إىل
هجرة يهودية وا�سعة من املدينة .وبح�سب �أرقام عام  2006كان اليهود الذين
تركوا املدينة يزيدون على من قدموا �إليها؛ وبني عامي  1990و 2005غادرها
� 240أل��ف يهودي ،غالبيتهم العظمى من العلمانيني �صغار ال�سن الذين مل
ي�ستطيعوا حتمّل منط احلياة يف املدينة(.)11
المواقف السياسية

بينما حاول حاخامات �صهاينة يف عام  1967تدمري قبة ال�صخرة بزعم �أنّها
مبنية فوق موقع الهيكل اليهودي ،رف�ضت القيادتان الع�سكرية وال�سيا�سية
ذلك ،و�شاركهما الرف�ض كبار احلاخامات الر�سميني ،ومنهم بع�ض احلاخامات
ال�صهاينة ،ممّ ن �أق��روا ب ��أنّ وقت بناء الهيكل مل ي ��أتِ بعد؛ بل ن�شر ع�شرات
احلاخامات بعد �أ�سابيع من حرب يونيو/حزيران عام  1967فتوى ي�ؤكدون فيها
حكم ًا �شرعي ًا يهودي ًا قدمي ًا ين�ص على �أن اليهود ممنوعون من دخول منطقة
«جبل الهيكل» لأنّ ذلك ،ح�سب اعتقادهم� ،سيم�س طهارة املكان (يف الوقت
احلا�ضر) .وجدد احلاخامات الأبرز هذه الفتوى مرات عدّة منذ عام ،1967
مانعني بذلك توتر ًا كبري ًا على ال�صعيدين ال�سيا�سي والأمني ،بالرغم من وجود
حركات دينية �صهيونية متطرفة طالبت ،وما زالت ،بال�سماح لليهود بال�صالة يف
امل�سجد الأق�صى ،ورفعت ق�ضايا يف املحاكم لأجل ذلك وخ�سرتها(.)12
لكن اجلماعات الدينية ال�صهيونية جنحت يف بناء حركة ا�ستيطانية ن�شطة
يف ال�ضفة الغربية ،وتفر�ض كثري ًا ممّ ا تريده على �أر�ض الواقع من دون انتظار
قرارات وتراخي�ص حكومية .و�إذا كان �أحد احلاخامات (مو�شيه لفنجر) قد
�أح�ضر � 60شخ�ص ًا يف عام � 1968إىل فندق يف اخلليل لالحتفال بعيد ديني،
ثم رف�ضوا اخلروج حتى �سمح لهم ب�إقامة م�ستوطنة «كريات �أربع» ال�شهرية(،)13
ف�إنّ حاالت م�شابهة تتكرر با�ستمرار .وحتوّلت احلركة اال�ستيطانية �إىل كيان
�ضخم له قوتان اقت�صادية و�سيا�سية ،وم�صالح معقدة يرتبط بها مئات الألوف
من الإ�سرائيليني املتدينني والعلمانيني ،على ح ّد �سواء .واكت�سبت هذه احلركة
بعد ًا جديد ًا بت�أ�سي�س «غو�ش �أمونيم» (يعني ا�سمها «كتلة الإميان») عام ،1974
وهي القوة املحركة لال�ستيطان؛ رائدها هو احلاخام زيف كوك ،وم�ؤ�س�سوها
الفعليون هم تالمذته( .)14وي�ؤمن ه�ؤالء ب�أن احل�صول على الأرا�ضي يف فل�سطني
هو «معجزة وا�ضحة من اهلل» ،وبالتايل «لن ي�أخذها منا �أبداً»( .)15وترتبط هذه
احلركة بعالقات وثيقة ب�أحزاب ،بع�ضها ديني ،وبع�ضها علماين�-صهيوين-
مييني .ومن هذه الأح��زاب «احل��زب الديني القومي» ،ال��ذي �أ�سّ �ست احلركة
كجزء منه ،ولكنها �سرعان ما انف�صلت عنه(.)16
وال تعبرّ «غو�ش �أمونيم» عن تنظيم �سيا�سي معينّ  ،ولي�س لها نظام ع�ضوية وا�ضح.
كما �أن حتالفاتها ال�سيا�سية متغرية با�ستمرار .وعلى �سبيل املثال �أ�سهمت يف فوز
اليمني بقيادة حزب الليكود يف االنتخابات الإ�سرائيلية عام  ،1977منهية بذلك
احتكار الي�سار لل�سلطة .مثل هذا التحالف جعل احلركة تتحرك كما لو كانت
جزء ًا من امل�ؤ�س�سة احلاكمة ،وتراجعت حدّة اخلطاب املتطرف والتظاهر يف
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ال�شوارع احتجاج ًا على عدم تو�سع اال�ستيطان .ولكن الو�ضع عاد وتغري بعد توقيع
اتفاقيات كامب ديفيد امل�صرية-الإ�سرائيلية ،فعادت «غو�ش �أمونيم» تبدو حرك ًة
خارج النظام ال�سيا�سي ،وا�سرتجعت �صخب االحتجاجات والتظاهرات(.)17
اجلديد هو �أنّ �أحزاب ًا دينية �أرثوذك�سية ،كانت تع ّد مناف�سة للحركة اال�ستيطانية
وخمتلفة عنها ،بد�أت تقرتب �أكرث ف�أكرث من مواقف ال�صهيونية الدينية ،حتى
تكاد اخلطوط والفروق بني الطرفني متّحي .وتعد حركة �شا�س ،التي تع ّد �شريك ًا
�أ�سا�سي ًا يف االئتالفات احلكومية يف الأعوام الأخرية ،مثا ًال �أ�سا�س ّي ًا على هذا
التغيرّ يف املواقف.
لقد �أ�سهم موقف حركة �شا�س يف �إ�سقاط حكومة حزب كادميا يف عام ،2008
ومنع ع��ودة احل��زب لت�شكيل احلكومة عام  ،2009و�إذا كان جزء رئي�سي من
�أ�سباب اخلالف بني احلزبني هو رف�ض احلكومة توفري الدعم املايل ملدار�س
«�شا�س» وم�ؤ�س�ساتها ،ف�إنّ املوقف من القد�س وال�ضفة الغربية كان حا�ضر ًا يف
اخلالف ،وعلى الأقل ا�ستُخدمت املدينة �إعالمي ًا لتربير موقف احلركة .وكان
رئي�س احلزب �إيلي ي�شاي قد هدّد عام  2007برتك االئتالف احلكومي �إذا تركت
�إ�سرائيل «جبل الهيكل»� ،أو �إذا قُ�سّ مت املدينة� ،أو �سمحت احلكومة بت�أ�سي�س دولة
فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية على الأ�س�س التي اقرتحها يف املا�ضي الرئي�س
الأمريكي الأ�سبق بيل كلينتون(.)18
هذا املوقف خمتلف عن موقف احلركة عام  2000عندما �أعلن كلينتون �أفكاره
بو�ضوح� ،إذ رف�ضت احلركة �آنذاك تبنّي مواقف وا�ضحة برغم منا�شدة اليمني
الإ�سرائيلي ،و�ضمنه عدد من احلاخامات البارزين ،وع�ضو «الليكود» �إيهود
�أوملرت ،الذي كان وقتها رئي�س بلدية القد�س ،و�آخرون ،قيادة احلزب ملعار�ضة
تلك الأفكار .وقبل ذلك كان احلاخام عوفاديا يو�سف املر�شد الروحي للحركة قد
بارك اتفاقيات ال�سالم بني م�صر و�إ�سرائيل يف ال�سبعينيات ،و�أيّد مبد�أ الأر�ض
مقابل ال�سالم(.)19
م�ؤخر ًا يت�ضح �أنّ املوقف من القد�س بات ي�أخذ بعد ًا جديد ًا لدى «�شا�س» ،فقد
رعى ي�شاي رئي�س احلزب ،وزير الداخلية يف حكومة بنيامني نتنياهو احلالية،
خطوات �إع�لان �إن�شاء  1600وح��دة ا�ستيطانية يف القد�س ،يف م��ار���س�/آذار
املا�ضي ،بالتزامن مع زيارة نائب الرئي�س الأمريكي جو بايدن لإ�سرائيل ،ما �أثار
غ�ضب وا�شنطن .ويف حديث لراديو اجلي�ش الإ�سرائيلي قال ي�شاي «�أ�شكر اهلل
�أين مُنحت فر�صة �أن �أكون الوزير الذي يق ّر بناء �آالف الوحدات ال�سكنية يف
القد�س» .واتهم ي�شاي الي�سار الإ�سرائيلي ب�أنّ لديه «هدف ًا وا�ضحاً� :أن ي�صبح يف
القد�س �شريحة يهودية �صغرية ،من دون القد�س ال�شرقية والأحياء العربية ،و�أن
يُقلّ�ص وجود الأرثوذك�س الأ�صوليني يف العا�صمة»(.)20
ه��ذا الت�صريح يك�شف كيف حت��ول��ت «��ش��ا���س» �إىل ر�أ� ��س ح��رب��ة يف احلركة
اال�ستيطانية ،وكيف �أ�صبحت امل�ستوطنات يف القد�س هاج�س احلركة ،وال غرو
يف ذل��ك ،فامل�ستوطنون هم جمهورها ال��ذي تتناف�س عليه مع �أح��زاب دينية
�أخرى .ومن جهة ثانية يك�شف هذا املوقف خ�شية الطرف املتدين �أن احتمال
حدوث ت�سوية يف القد�س �سيقلّ�ص الدعم املقدّم �إىل اجلماعات املتدينة ،بق�صد
تقليل نفوذها ،ف�ض ًال عن �أن زيادة اال�ستيطان -يف ظل عزوف العلمانيني عن
الإقامة يف القد�س -تعني تعزيز نفوذ «احلريدمي» املقيمني يف املدينة ،على
ح�ساب العلمانيني .ويف واق��ع الأم��ر ،ف��إن ي�شاي ال يبالغ يف خماوفه ،فهناك
بالفعل قوى علمانية يهودية تطالب ب�سرعة ح�سم مو�ضوع الت�سوية مع العرب يف
القد�س من �أجل معاجلة االختالل يف الرتكيبة اليهودية يف املدينة؛ فمث ًال ين�شر
«معهد القد�س لدرا�سات �إ�سرائيل» (يجمع �أكادمييني لهم �أثر وا�ضح يف القرار
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اليهودية-الدينية-الصهيونية تسارع في تعزيز
وجودها في المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية
وتفرض عقيدة قتالية الهوتية ال يهمها تعارضها
مع مبادئ القانونين الدولي واإلنساني
احلكومي ،خا�صة يف احلكومات التي يقودها حزب العمل والي�سار) �أرقام ًا تزعج
املجتمع املتدين ،من مثل الإ�شارة يف عام � 2005إىل �أنّه بينما يزاول العمل %91
من القوة العاملة يف تل �أبيب ،ف�إنّ  %32فقط من قوة العمل يف القد�س هي التي
تعمل فع ًال( .)21وهذه �إ�شارة جلية �إىل و�ضع «احلريدمي» وموقفهم من التعليم
والعمل .وبح�سب املعهد نف�سه ،ف�إنّ «احلريدمي» يدفعون جزء ًا واحد ًا من �سبعة
( 1من  )7ممّ ا يدفعه باقي اليهود من �ضرائب( .)22وال يخفي اجلانبان العلماين
واملتدين خالفاتهما القائمة على �أ�س�س م�صالح مالية ومطلبية؛ فمث ًال قال �أوري
ماكليف ،نائب رئي�س بلدية القد�س (متدين)� ،إنّ اليهود الأ�صوليني لطاملا عانوا
الإهمال ،والآن (بعد �سيطرة «احلريدمي» على بلدية القد�س منذ عام )2003
يتوقعون «احلد الأدنى الذي ي�ستحقونه يف التعليم ،وال ُكنُ�س ،ومالعب بجانب
منازلهم»؛ وا�ستغرب �أن ي�ؤدي ذلك �إىل «خالف وا�ستقطاب»(.)23
عقيدة «العماليق» في الجيش

�سيطر �أع�ضاء «الكيبوت�سات» (وهي التعاونيات التي بذل حزب العمل جهود ًا
كبرية لإن�شائها عرب �سنني طويلة) على اجلي�ش الإ�سرائيلي يف العقود الأربعة
الأوىل من ت�أ�سي�سه ،وغالبيتهم غربيون علمانيون متعلمون .بينما برز دور
ع�سكري لقوميني متدينني ينتمون �إىل احلركة اال�ستيطانية يف ال�ضفة الغربية يف
�آخر عقد �أو عقدين؛ وي�ستفيد ه�ؤالء املتدينون من برامج �إعداد ع�سكري ديني
خا�صة بهم .وي�سيطر الآن جنود متدينون ،ي�سكن كثري منهم م�ستوطنات ال�ضفة
الغربية ،على وح��دات مقاتلة بالكامل ،وي�ؤمنون مبا يقوله لهم احلاخامات
عن �ضرورة �إقامة «�إ�سرائيل الكربى» ،التي ت�ضم ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
ويهدّدون �أحيان ًا برف�ض تنفيذ �أوامر قد يتلقونها لإخالء م�ستوطنات يف ال�ضفة
الغربية يف �إطار الت�سوية ال�سيا�سية(.)24
وق��د فتحت ح��رب غ��زة ع��ام  2009ملف املتدينني والعلمانيني يف اجلي�ش
الإ�سرائيلي بقوة .و�أ�سفرت ،كما جاء يف �صحيفة «نيويورك تاميز» ،عن معركة
بني «العلمانيني الليرباليني» و«املتدينني القوميني» .وكانت الق�سوة البالغة التي
ميزت قتال املتدينني ودور احلاخامات يف احلرب هي التي �سلطت الأ�ضواء على
هذه التفاعالت .فقد رافق حاخامات ،منهم اجلرنال �أفي�شاي روزنتزك كبري

حاخامات اجلي�ش ،املقاتلني ،ووزعوا عليهم ن�شرات وبيانات تت�ضمن تو�صيات
من نوع «من يرحم الق�ساة ،ف�سي�صبح يوم ًا قا�سي ًا مع الرحماء» .ومن نوع «نحن
ال�شعب اليهودي ،ح�ضرنا �إىل هذه الأر�ض مبعجزة؛ اهلل �أعادنا ثانية �إليها ،ويجب
�أن نقاتل الآن لطرد غري اليهود الذين يتدخلون يف فتحنا للأر�ض املقد�سة» .ويف
قلب اخلطاب الديني التوراتي يف اجلي�ش ،ت�أتي فكرة «العماليق» (يطلق عليهم
�أحيان ًا ا�سم «اجلبارين») ،وهم بح�سب ن�صو�ص توراتية �أفراد قبيلة بدوية �أقامت
يف �سيناء ،وهاجمت بني �إ�سرائيل يف �أثناء خروجهم من م�صر .وبح�سب هذه
الن�صو�ص ت�ستمر احلرب حتى �إبادة العماليق .وم�ؤخر ًا تركزت الإ�شارة على �أنّ
�أعداء �إ�سرائيل «ملة واحدة �أينما كانوا» .وكتب احلاخام ي�سرائيل رو�سني ،الذي
ير�أ�س معهد ًا دينياً ،مقا ًال قال فيه �إنّ العماليق لي�سوا �إثنية معينة ،و�إمنا ك ّل من
لديه «حقد عميق وم�ستمر �ضد �إ�سرائيل على �أ�س�س دينية وقومية» .وع ّد احلرب
�ضد العماليق «يف العامل كلّه» واجب ًا مقد�س ًا(.)25
وكانت «عقيدة العماليق» حا�ضرة بقوة يف حرب غزة� .أعلنها ،على �سبيل املثال،
حاخام مدينة �صفد �شاموئيل �إلياهو لدى زيارته مدر�سة دينية ،قائ ًال «هذه
لي�ست حرب ًا خا�صة ب�شاموئيل �أو مو�شيه �ضد حممد ،ولكنها حرب �أمة �إ�سرائيل
�ضد �أولئك الراغبني يف تدمري اليهود .هذه احلرب (من ناحية حما�س) هي
�ضد اليهودية ،وهكذا يجب �أن نراها» .وقال �إنها «حرب �شعب �إ�سرائيل �ضد
العماليق»(.)26
وتقدّر ن�سب املتدينني يف دورات التخريج الع�سكرية الإ�سرائيلية ما بني %30
و ،%40وه��ي �آخ��ذة يف ال�ت��زاي��د .ففي نهاية ع��ام  2009ع�ّبررّ قائد اجلي�ش
الإ�سرائيلي جابي �أ�شكنازي عن رغبته يف �ضم عرب ويهود �أرثوذك�س �أ�صوليني
�إىل قواته ب�سبب تناق�ص ع��دد املنت�سبني اجل��دد �إىل اجلي�ش ،وذل��ك نتيجة
«تراجع معدالت ال��والدات ،ومعدالت الهجرة املنخف�ضة ،وزيادة ن�سبة ال�سكان
العرب واليهود الأ�صوليني الذين ال يخدمون يف اجلي�ش عموماً» .ورمبا �أدى هذا
التوجّ ه �إىل التحاق نحو �ألف �شخ�ص من «احلريدمي» باجلي�ش عام  ،2009ويعمل

«اتساع الفجوة بين العلمانيين
واألصوليين اليهود أخطر من طموحات
ياسر عرفات بشأن المدينة»
تيدي كوليك

رئيس بلدية القدس السابق

كثريون منهم يف قطاعات م�ساندة مثل تكنولوجيا املعلومات ،بينما مل يلتحق
�سوى � 31شخ�ص ًا منهم باجلي�ش بني فرباير�/شباط ويوليو/متوز عام .2005
ويف تلك الفرتة ،امتنع  41450من �أداء اخلدمة الع�سكرية مبوجب قانون ي�سمح
لـ«احلريدمي» ب�إعالن التفرغ الكامل لدرا�سة التوراة ،وبرف�ض اخلدمة الع�سكرية
لهذا ال�سبب (.)27
يتغيرّ امل�شهد الديني-العلماين يف �إ�سرائيل بو�ضوح يف اجتاهات عدّة� ،أبرزها
زيادة حجم الأ�صولية يف الدولة .ثانيها ،حدوث ا�ستقطاب بحيث �أ�صبح هناك
مدن �أ�صولية �شبه مقفلة يف وجه العلمانيني مثل القد�س ،ومدن علمانية خال�صة
كتل �أبيب .وثالثها� ،أنّ اليهودية الدينية ال�صهيونية ت�سارع يف تعزيز وجودها
يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الإ�سرائيلية ،وتفر�ض عقيدة قتالية الهوتية ال يهمها
تعار�ضها مع مبادئ القانونني الدويل والإن�ساين ،فيما اليهود الأ�صوليون �صاروا
�ضمن امل�ستهدفني بالتجنيد من قيادة اجلي�ش وب��د�أ لهم ح�ضور يف اجلي�ش.
رابعها ،تتبنّى القوى الأ�صولية ،التي كانت تبتعد عن ق�ضايا ال�سيادة وال�سيا�سة
وال�صراع مع العرب والفل�سطينيني ،مواقف �أكرث ت�شدّد ًا ب�ش�أن القد�س والدولة
الفل�سطينية والعرب ،ما يجعل هذه القوى �أكرث تطرف ًا من ال�صهيونية العلمانية
اليمينية الراف�ضة للت�سويات ال�سيا�سية.
* من �أ�سرة «�آفاق امل�ستقبل»
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