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والت الدميوغرافية والسياسية والفكرية
ّ قراءة يف التح
للمتدينني يف إرسائيل واسترشاف تأثرياتها املستقبلية
A Reading of Demographic, Political and Intellectual Changes
among Religious People in Israel and Foresighting Future Impact
التحوالت الدميوغرافية والسياسية والفكرية
 تهدف هذه الدراسة إىل تحليل مناقشات:ملخص
ّ
 بغية استرشاف تأثرياتها،التي حدثت يف صفوف املتدينني اليهود يف العقود األخرية
التحوالت يف مدى حضور
وتحديدا تبيان التأثري الذي أحدثته هذه
،املستقبلية املحتملة
ً
ّ
 وتروم الدراسة تحليل مصادر.املتدينني اليهود يف املجال العام والسياسة اإلرسائيلية وتأثريه
 املصادر التي ساهمت يف صعود تأثريهم يف املشهد اإلرسائييل،وللدقة
،قوة املتدينني
ّ
ّ
 أو ثباتها، رغم التباين حول أهميتها وديناميتها،القوة
 وترصد مجموعةً من مصادر هذه،العام
ّ
 إذ يزداد عدد املتدينني يف إرسائيل نتيجة التكاثر، وتتمثل يف املصدر الدميوغرايف.وتقاطعاتها
وبناء
. واملصدر األيديولوجي التاريخي النابع من سياقات سياسية وتاريخية،الطبيعي لديهم
ً
، والعسكري، السيايس: تتعرض الدراسة لتعبريات هذا الصعود عىل ثالثة مستويات،عىل ذلك
.واملجال العام
. الصهيونية، العلامنيون، الحريديم، املتدينون، القومية اليهودية، إرسائيل:كلامت مفتاحية
Abstract: This study discusses demographic, political and intellectual transformations
among religious Jews in the last few decades with the aim of predicting the future impact
of these developments, particularly the effect that this has had on their presence in
Israeli politics and public sphere. It analyses the sources of their power, or more precisely,
how their influence on the Israeli public sphere has increased. It traces a number of these
sources despite differences in their importance and how fixed or intersecting they are:
the demographic source, since the number of religious people in Israel is increasing
because of natural population growth; the ideological source produced by the political
and historical context. It approaches their rising influence on three levels: political,
military and public sphere.
Keywords: Israel, Jewish Nationalism, Haredim, Secularists, Zionism.
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مقدمة
مت ّر إرسائيل بدينامية مثرية بني التدين والعلمنة يف املجال العام ،نابعة من التداخل يف فرتة تبلور املرشوع
الصهيوين بني القومية والدين ،إىل درجة التطابق يف تعريف مفهوم القومية اليهودية((( ،ونابعة أيضً ا من
حالة التوتر بني التدين والعلمنة يف مرحلة دولة إرسائيل؛ فالتيارات الدينية تحاول غزو مواقع جديدة يف
املجال العمومي من أجل فرض القوانني الدينية عليه ،أو عىل ّ
األقل مامرسات تدينية فيه ،ويف املقابل،
تقاوم الجامعات والنخب غري املتدينة عملية تديني املجال العام .ومن الصعب الجزم أنّ إرسائيل تتجه
ّ
بخط متصاعد وثابت نحو تديني ذاتها ،غري أنّه من اليرس االدعاء أنّ العلامنيني اإلرسائيليني يف حالة دفاع
عن مواقعهم ومجالهم ،أكرث من حالة الهجوم عىل مواقع املتدينني.
ينتج من هذا الرصاع حالة من امل ّد والجزر؛ فم ّرة ينجح العلامنيون يف ص ّد محاوالت قانونية إجرائية
يف فرض أمناط من املجال العام املتدين عليهم ،ويف بعض األحيان يخرسون .لذلك فإنّ القول إنّ مجرد
مهم للتيار الديني املركزي يف إرسائيل عىل اختالف
االنتقال من حالة الهجوم إىل حالة الدفاع هو انتصار ّ
مدارسهً .
فضل عن أنّ هذا التوتّر ُينتج بذاته تح ّوالت غري محسوبة داخل املجموعتني ،تُنتج أمناط سلوك
وتفكري مختلفة ّ
عم كان عليه يف السابق.
تدنيسا
انقسم التيار الديني من املرشوع الصهيوين عمو ًما إىل تيارين؛ تيار يعارض الصهيونية باعتبارها
ً
ً
واستغالل لليهودية من أجل تحقيق خالص سيايس دهري خارج اليهودية ومعتقداتها،
للمق ّدس الديني،
وتب ّنى هذا املوقف التيار الديني األرثوذكيس ،عىل تباين مواقفه الصلبة من املرشوع الصهيوين ،إذ
"جاء املوقف [ ]...املعادي للصهيونية من داخل التيارات الدينية اليهودية الرئيسة؛ ال لكونها حركة
علامنية يهودية فحسب ،فقد ُوجِ د الكثري من العلامنيني اليهود قبلها ،بل ألنّها يف نظر املتدينني
جرمية ال تُغتفر وهي علمنة اليهودية ذاتها بقومنتها؛ أي بتحويلها إىل إثن ّية قوم ّية"((( .بينام تب ّنى التيار
الثاين فكرة الخالص السياسية الدهرية ،واعتربها جز ًءا من فكرة الخالص الدينية ،وتب ّنى هذا املوقف
التيار الديني القومي ،أو الديني الصهيوين ،معت ًربا أنّ املرشوع الصهيوين االستيطاين يف فلسطني هو حلقة
من صريورة الخالص الدينية ومتهيد لها ،وأنّ قيام دولة إرسائيل جزء من الخالص "املسياين" كام ورد يف
املقدس الديني اليهودي.
 1عزمي بشارة ،من يهودية الدولة حتى شارون (القاهرة :دار الرشوق ،)2005 ،ينظر خاصة القسم األول من الكتاب حول الدين
والدولة يف إرسائيل.
 2عزمي بشارة" ،أصحيح أن معاداة الصهيونية هي أحد األشكال الحديثة ملعاداة السامية؟" ،تقييم حالة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،2019/2/28 ،ص  ،2شوهد يف  ،2019/6/15يفhttp://bit.ly/2Zo608X :
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ور التيارات الدينية املركزية يف إرسائيل :صهينة
أولً  :تط ّ
التيار األرثوذكيس وحردنة التيار الديني القومي
يف كتابه الذي ح ّرره حول أرض إرسائيل يف الفكر اليهودي الحديث ،يشري أليعازر ربيتسيك إىل أنّ
أرض إرسائيل أدخلت يف وعي اليهودي يف املنفى حال ًة من الخوف ،وذلك ألنّ قداستها ازدادت مع
االبتعاد عنها ،واعترب أنّ الخوف من العودة إليها كان ناب ًعا تحدي ًدا من الخوف من علمنتها ،ويعترب
ربيتسيك أنّ ازدواجية العودة والخوف منها أثرت كث ًريا يف الوعي اليهودي الجمعي يف التاريخ املعارص(((،
وهو ما يؤ ّكد أنّ فكرة العودة مثّلت يف الفكر اليهودي األرثوذكيس جز ًءا من علمنة املقدس .وميكن
اال ّدعاء أنّ الصهيونية الدينية يف هذا السياق قامت بوصفها ً
ثم تديينه من
وكيل لعلمنة املق ّدس ومن ّ
وخصوصا بعد االحتالل عام .1967
جديد،
ً
ومع قيام دولة إرسائيل ،اندمج التياران الدينيان يف املجال السيايس والعام يف الدولة الجديدة؛ فقد
اندمج فيها التيار األرثوذكيس ،بعد أن ضعف مركزه الديني التاريخي واألكرب يف أوروبا نتيجة "الكارثة
اليهودية" أو "الهولوكوست" ،وحصل عىل بعض االمتيازات من الدولة يف إطار اتفاق الوضع القائم
األهم له هو الحصول عىل
الديني مع الدولة وزعيمها يف ذلك الوقت دافيد بن غوريون .وكان اإلنجاز ّ
اعرتاف رسمي بإقامة جهاز تعليمي دينيُ ،ير ّكز عىل تعليم التوراةً ،
فضل عن إجراءات تتع ّلق مبكانة
الدين ،مثل محاكم دينية لقضايا األحوال الشخصية ،واالعرتاف بالسبت عطل ًة رسمية ،وإعطاء املؤسسة
البت يف مسائل تتع ّلق بحياة الناس اليومية ،مثل الطعام الحالل "كوشري" ،وتحديد من
الدينية صالحية ّ
هو اليهودي رشع ًيا .كام منحت الدولة الحق للمتدينني يف إقامة منط حياة منعزل يف حاراتهم وشوارعهم،
ومجالهم العام املنعزل عن املجال العام اإلرسائييل ،ال سيام يوم السبت.
اندمجت التيارات الدينية املركزية يف إرسائيل يف املشهد السيايس اإلرسائييل الصهيوين العلامين االشرتايك
الذي م ّيز العق َدين األ ّولَني من قيام إرسائيل .وجاء االندماج عىل شاكلة أحزاب دينية ُتثّل قطاعات
دينية ،فتش ّكلت أحزاب ُتثّل املتدينني الحريديم ،مثل "أغودات يرسائيل" ،و"يهدوت هتوراه" ،و"ديغل
هتوراه" ،وحزب مركزي ميثّل املتدينني القوميني أو الصهيونيني ،وهو حزب "املفدال" .كانت املهمة
املركزية لهذه األحزاب يف العقدين األ ّولني ،عىل املستوى السيايس ،هي املحافظة قدر املستطاع عىل
مصالح املتدينني فيام يتعلق بتوفري امليزانيات للجهاز التعليمي الخاص بهم ،والحرص عىل تطبيق
التعاليم الدينية الرسمية يف الدولة ،وزيادة أهمية املؤسسة الدينية الرسمية يف مسألة تعريف من هو
اليهودي .فعىل سبيل املثال ،يؤ ّثر تعريف من هو اليهودي يف تطبيق قانون العودة اإلرسائييل الذي
كل يهودي الحقّ يف الهجرة إىل إرسائيل والحصول عىل املواطنة اإلرسائيلية .ومبا أنّ ُّ
مينح ّ
تشكل مفهوم
3

أليعازر ربيتسيك (محرر) ،أرض إرسائيل يف الفكر اليهودي املعارص (القدس :منشورات يد إسحق بن تسفي( .)1998 ،بالعربية)
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القومية اليهودية يتح ّدد باالنتامء إىل الشعب اليهودي دين ًيا ،كان تعريف من هو اليهودي تعري ًفا دين ًيا
باألساس ،وهو صالحية مخ ّولة بها املؤسسة الدينية يف إرسائيل .وكان اندماج التيار الديني القومي أكرث
عم ًقا ،ألنّه مل يكن لديه حاجز ثيولوجي يق ّيده ،فلم ي َر يف إرسائيل حالة منفى مثل التيار األرثوذكيس،
بل جز ًءا من مسار الخالص الديني.
جاء احتالل األرايض الفلسطينية يف عام  1967نقط ًة فارقة يف مسرية التيار الديني يف إرسائيل؛ فاالحتالل
الذي أ ّدى إىل سيطرة إرسائيل عىل مناطق مهمة يف املخيال الديني اليهودي مثل القدس ،ونابلس،
والخليل ،وغريها ،ق ّدم صدقية للمقوالت الخالصية "املسيانية" للتيار الديني القومي ،ودفع التيار
األرثوذكيس تدريج ًيا إىل أحضان الصهيونية ،مع التنبيه إىل أنّ انعكاسات االحتالل عىل التيارين املذكو َرين
كانت متفاوتة يف إيقاعها .وميكن اإلشارة إىل تح ّولني مركز َّيني حدثا منذ االحتالل وحتى اآلن يف صفوف
ً
وإجامل ،ساهم االحتالل يف تديني
التيا َرين هام؛ صهينة التيار األرثوذكيس ،وحردنة التيار الديني القومي.
املرشوع الصهيوين؛ فاملفردات الدينية والعودة إىل الدين يف تربير املرشوع الصهيوين بعد علمنته أ ّدتا إىل
"سيطرة" املقدس الديني عىل هذا املرشوع بعد االحتالل .فاملقوالت الخالصية التي بقيت خيالية قبل
االحتالل تح ّولت إىل واقع عىل األرض متثّلت يف االستيطان يف الضفة الغربية ،والعودة إىل األماكن الدينية
التاريخية والسيطرة عليها ،وعىل رأسها املسجد األقىص املبارك((( ،وكان أبناء التيار الديني القومي طالئع
يف االستيطان يف قلب الضفة الغربية ،وجاء تأسيس حركة "غوش إميونيم" االستيطانية لتق ّدم املس ّوغات
الدينية لالستيطان يف الضفة الغربية ،عرب دعم كبري من حاخامات الصهيونية الدينية ،وعىل رأسهم
الحاخام كوك االبن.
اختلف الحاخام كوك االبن ( ،)1982-1891من قيادات الصهيونية الدينية األشد تأث ًريا ،عن أبيه الحاخام
كوك األب ( )1935-1865يف درجة قدسية األرض ومفهوم الخالص .ويوضح الحاخام يوفال أنّ التجديد
الذي أحدثه كوك األب كان يف منح معنى شامل للمقدس الديني؛ ففي حني شمل هذا املعنى عند
اليهودية األرثوذكسية تعليم التوراة وإقامة الشعائر الدينية ،فهو يشمل عند كوك األب مجاالت غري
محدودة .فقد اعترب أنّ ّ
كل فعل إنساين ،تعليمي ،أو اقتصادي ،أو ريايض ،أو سيايس ،وغريها يدخل
يف املجال املقدس .كام ع ّد الصهيونية جز ًءا من املقدس ،ليس لذاتها بل ألنّها تح ّقق إرادة الرب من
دون وعي قيادتها .واعترب أنّ العمل الذي يقوم به الصهيونيون العلامنيون فيه يشء من املقدس ألنهم
ين ّفذون إرادة الرب((( .لهذا السبب عارض الحاخام كوك األب فكرة إقامة دولة لليهود يف أوغندا ،وعارض
 4مهند مصطفى" ،املسجد األقىص يف الخطاب الديني الصهيوين :من علمنة املقدس إىل استعادته" ،قضايا إرسائيلية ،العدد ،)2015( 60
ص .78-67
 5يوآف بيلد وغايب شفري ،من هو اإلرسائييل؟ ديناميكية املواطنة املركبة (تل أبيب :جامعة تل أبيب ،)2005 ،ص ( .173بالعربية)
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تالمذته فكرة تقسيم فلسطني .ومثّلت فكرة "أرض إرسائيل" موضو ًعا مركز ًيا يف فكره ،ليس بسبب كونها
وط ًنا ،بل ألنّها أرض الخالص.
بخالف أبيه ،مل يحافظ ما قام به كوك االبن عىل التوازن يف مركبات املقدس ،بل أعطى األولوية ملركب
"أرض إرسائيل"؛ فقد اعترب القومية اليهودية أدا ًة مق ّدسة لتحقيق العودة إىل "أرض إرسائيل" .وتح ّول
مصطلح الخالص إىل الكلمة السياسية املهيمنة يف فكر كوك االبن ،فدولة إرسائيل ليست فقط كيانًا
سياس ًيا ،بل أساس لتحقيق الخالص((( .كتب الحاخام كوك االبن لتالميذه العبارة التالية" :هذه األرض
اض عربية ،بل أرض إرسائيل ،أرض آبائنا الخالدة ،وهي يف ّ
كل حدودها
لنا ،ال يوجد هنا مناطق عربية وأر ٍ
التوراتية تابعة لحكم إرسائيل"((( .ويف ترصيح آخر له قال" :أقول لكم بوضوح أنّ هنالك تحر ًميا يف
التوراة ،ض ّد التنازل عن بوصة واحدة من األرض املحررة ،ال يوجد غزوات هنا ،ونحن ال نحتل أرضً ا
أجنبية ،إننا نعود إىل وطننا ،أرض األجداد ،ال توجد أرض عربية هنا ،بل مرياث ربنا ،وكلام اعتاد العامل
عىل هذا الفكر يكون أفضل لنا جمي ًعا"((( .وقد ح ّرم الحاخام كوك االبن تقسيم البالد ،واعتربه "خطيئ ًة
كل نقلٍ ألرضنا إىل األغيار" ،كام صبغ العمليات العسكرية بصبغة دينيةً ،
وأ ّثم ّ
قائل "هذا قرار السياسة
اإللهية ،حيث ال تقدر عليها أي سياسة أرضية"(((.
يتب ّنى املتدينون اليهود مواقف غري دميقراطية عمو ًما؛ ففي مقياس الدميقراطية السنوي الذي يجريه
املعهد اإلرسائييل للدميقراطية ،يتضح أنّ املتدينني يفضّ لون تعزيز الطابع اليهودي للدولة عىل حساب
مر ّكبها الدميقراطي .ففي مقياس الدميقراطية لعام  ،2018قال  84يف املئة من الحريديم أنّهم يفضّ لون
الطابع اليهودي عىل املركب الدميقراطي ،و 14يف املئة فقط يرون أهمية التوازن بني املر ّكبني ،يف حني أنّ
 57يف املئة من املتدينني يفضّ لون الطابع اليهودي عىل الدميقراطي ،بينام  41يف املئة يرون أهمية التوازن
بينهام( .((1ويف املقياس نفسه ،أشار  61يف املئة من الحريديم ،ونحو  69يف املئة من املتدينني ،أنّهم
يؤيدون نزع حق االنتخاب ملن يعارضون مقولة إنّ إرسائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي(.((1
كام أ ّيد  83يف املئة من الحريديم ،و 90يف املئة من املتدينني ،مقولة إنّ ّأي قرار يتع ّلق بقضايا السالم
 6يوفال رشلو" ،النخب الدينية  -القومية الجديدة" ،يف :أليعازر بن رفائيل وإسحق شرتانربغ ،النخب الجديدة يف إرسائيل (القدس:
مؤسسة بيالك ،)2007 ،ص ( .340-337بالعربية)
 7شاؤول أريييل ،حدود بيننا وبينكم :الرصاع اإلرسائييل  -الفلسطيني والطرق لتسويته (تل أبيب :منشورات يديعوت أحرونوت،
 ،)2013ص ( .237بالعربية)
 8نور مصالحة" ،االستيطان التبشريي  -اليهودي والفلسطينيون :السياسة الجغرافية ،املستوطنات ،املؤسسات والثقافة لدى غوش
إميونيم" ،يف :أسعد غانم (محرر) ،الهويات والسياسة يف إرسائيل (رام الله :مركز مدار ،)2003 ،ص .130
 9توم سيغف ،1967 ،واألرض غريت وجهها (تل أبيب :منشورات كيرت ،)2005 ،ص ( 577بالعربية)؛ غدعون شمعوين ،األيديولوجيا
الصهيونية (القدس :الجامعة العربية ،)2003 ،ص ( .317بالعربية)
 10متار هرمن [وآخرون] ،مقياس الدميقراطية اإلرسائيلية ( 2018القدس :املعهد اإلرسائييل للدميقراطية ،)2018 ،ص ( .73بالعربية)
 11املرجع نفسه ،ص .76
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يتم اتخاذه بأغلبية يهودية فقط( .((1وأشار  72يف املئة من الحريديم ،و 60يف املئة من
واألمن يجب أن ّ
(((1
املتدينني إىل أنّ املواطنني العرب يف إرسائيل ميثّلون خط ًرا أمن ًيا عىل الدولة  .ويشري الباحث اإلرسائييل
يعبون عرب هذه املواقف عن تضامن كبري مع الدولة اليهودية،
شويك فريدمان أنّ الحريديم واملتدينني ّ
موضحا أنّ أبحاث مقياس الدميقراطية
ولك ّنهم ال يتضامنون مع قيمها الدميقراطية وسلطة القانون،
ً
عب
تؤكد أنّه كلام ارتفعت درجة التدين تراجعت نسبة تأييد القيم الدميقراطية وسلطة القانون؛ إذ ّ
املتدينون عىل نحو ثابت عن عدم ثقتهم باملحكمة العليا ،م ّربرين ذلك أنّ إرسائيل لديها وفرة يف
تحقيقات الفساد ،وهو األمر الذي ُيلحق رض ًرا ،كام يؤيدون التعامل غري املتساوي مع األقليات( .((1ويف
قراءة مختلفة ،ميكن القول إنّ املعطيات تؤكد أنّ الحريديم يتب ّنون مواقف ميينية متطرفة فيام يتعلق
هي هذه املجموعة
بالقيم الدميقراطية ،والعالقة بالفلسطينيني مواطني إرسائيل ،وهذا يشري إىل حالة ت ََص ُ
يف املجتمع اإلرسائييل.
يشري آيف ساغي ،أحد املفكرين اليهود امله ّمني من الصهيونية الدينية ،إىل تراجع الصهيونية الدينية عن
رج ًعا ذلك إىل االحتالل اإلرسائييل يف عام 1967؛ إذ بات الحفاظ عىل "أرض إرسائيل"
القيم الدميقراطيةُ ،م ِ
الهدف األسمى يف خطاب الصهيونية الدينية ،وحول هذا الهدف تتق ّزم القيم اإلنسانية ،وسلطة القانون،
فبات من الصعوبة إيجاد حاخامات من الصهيونية الدينية يشاركون يف نشاطات داعمة لحقوق اإلنسان،
للعدل واملساواة يف املجتمع اإلرسائييل؛ إذ تح ّولت الدولة إىل مركز املنظومة الخالصية الدينية ،وتتمثّل
رشعيتها يف تنفيذها للرؤية "املسيانية" ،والتي ترتكز يف السيطرة عىل "أرض إرسائيل"(.((1

وة املتدينني يف إرسائيل
ثان ًيا :مصادر ق ّ
ترجع قوة املتدينني يف إرسائيل إىل مصادر عديدة ،دميوغرافية ،وأيديولوجية  -تاريخية ،وسياسية ،ميكن
إجاملها يف املصادر التالية:
املصدر الدميوغرايف

تُعترب دراسة عدد املتدينني يف إرسائيل وصفاتهم الدميوغرافية من القضايا املخت َلف عليها يف إرسائيل؛
ُقسم املجموعات الدينية
فهنالك تقديرات مختلفة لعدد املتدينني ،وتحديد صفة املتدين .ويف العموم ،ت ّ
12
13
14
15

املرجع نفسه ،ص .80
املرجع نفسه ،ص .129
شويك فريدمان" ،ملاذا ال يثق املتدينون مباندبليت" [املستشار القانوين للحكومة] ،هآرتس ،2019/3/17 ،ص ( .13بالعربية)
أيف ساغي" ،حتى الله ليس فوق القانون" ،هآرتس ،2019/5/28 ،ص ( .13بالعربية)
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يف املجتمع اليهودي إىل مجموعات ثالث أساسية :املحافظون ،أي أصحاب التد ّين املحافظ الشعبي،
واملتدينون األرثوذكسيون (الحريديم) من رشقيني وأشكنازيني ،أي اليهود املتزمتون دين ًيا يف منط حياتهم
الدينية ،واملتدينون القوم ّيون ،أي أبناء الصهيونية الدينية.
وخاصة املجموعتني األخريتني ،يتبع الباحثون طر ًقا عديدة للوصول
وللوصول إىل عدد املتدينني،
ّ
إىل عددهم الدقيق أو األقرب إىل الدقة يف املجتمع اليهودي .ويف غالبية الطرق ،يتم الوصول إىل
العدد األقرب إىل الحقيقة ،وليس إىل عددهم الدقيق يف املجتمع .فهنالك من يحاول الوصول
إىل عددهم ونسبتهم من خالل معطيات حول جهاز التعليم الديني يف إرسائيل؛ ّ
فكل تيار ديني
يتم ّتع باستقاللية تعليمية مع ّينة .فهناك التعليم الحريدي  -األرثوذكيس الحكومي التابع لوزارة
الخاص ،ولك ّنه يحصل عىل متويل من الوزارة بحسب
التعليم اإلرسائيلية ،وهناك التعليم الحريدي
ّ
املسمى "همعيان"
الخاص بحركة "شاس" الدينية
عدد الطالب ،كام هو الحال مع جهاز التعليم
ّ
ّ
(النبع) .وكذلك األمر بالنسبة إىل التعليم الديني القومي ،وهو أيضً ا جهاز تعليمي حكومي تابع
لوزارة التعليم الرسمية .ومن خالل أجهزة التعليم الدينيةً ،
مثل ،يستطيع الباحثون الوصول إىل
عدد تقريبي لنسبة املتدينني يف املجتمع اإلرسائييل .كام توجد هناك طرق أخرى ،مثل التعريف
الذايت ملستوى التد ّين يف عدد من املسوحات اإلحصائية التي تقوم بها دائرة اإلحصاء املركزية،
مخصصات الطالب
أو مراكز أبحاث مستقلة ،إضافة إىل طرق أخرى يعتمدها الباحثون ،مثل ّ
املتدينني الذين يدرسون يف املدارس الدينية األرثوذكسية .ويف الفقرات التالية ،سنستعرض بعض
القراءات الدميوغرافية لعدد املتدينني اليهود.
تعتمد الفقرات التالية عىل قراءة تحليالت الكتاب السنوي للمجتمع املتدين املتز ّمت (الحريديم)
الذي يصدره املعهد اإلرسائييل للدميقراطية ،والذي يعتمد يف جزء كبري منه عىل معطيات دائرة اإلحصاء
أهم املعطيات حول املجتمع املتد ّين ،ومنها املشهد الدميوغرايف(.((1
املركزية اإلرسائيلية ،وفيها يستعرض ّ
وصل عدد املتد ّينني الحريديم يف إرسائيل يف عام  2017إىل أكرث من مليون نسمة (تحدي ًدا 1033000
نسمة) ،وذلك مقابل  750أل ًفا يف عام  .2009ويع ّد النمو السكاين للحريديم كب ًريا ،إذ استقر عىل  4.4يف
املئة يف السنة منذ عام  ،2009وذلك مقابل نسبة من ّو تصل إىل  1.9يف املئة إلجاميل السكان يف إرسائيل،
و 1.4يف املئة للنمو السكاين يف املجتمع اليهودي تحدي ًدا .يعود النمو السكاين الكبري للمجتمع الحريدي
إىل متازج عوامل عديدة ،أهمها معدالت الوالدة العالية والزواج املب ّكر .وقد ارتفعت نسبة الحريديم
من إجاميل سكان إرسائيل من  10يف املئة يف عام  2009إىل  12يف املئة يف عام  .2017وإذا استمرت
 16يل كاهرن وغلعاد ملئاخ ومايا حوشن ،الكتاب السنوي للمجتمع الحريدي يف إرسائيل ( 2017القدس :املعهد اإلرسائييل للدميقراطية،
( .)2017بالعربية)
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التوجهات الدميوغرافية ،فإنّ املجتمع الحريدي سيضاعف نفسه عدد ًيا ّ
كل  16عا ًما ،مقابل 50
هذه ّ
عا ًما يف املجتمع اليهودي عمو ًما ،و 37عا ًما لدى سكان إرسائيلّ .إل أنّ التوقعات تشري إىل تراجع يف
من ّو السكان يف املجتمع الحريدي بسبب تراجع التكاثر الطبيعي يف أوساطهم يف املستقبل وكذلك
سن الزواج(.((1
ارتفاع ّ
يتم ّيز املجتمع املتدين بكونه مجتم ًعا فت ًّيا ،إذ تصل نسبة الرشيحة الجيلية  19-0سنة يف هذه املجموعة
إىل  58يف املئة من إجاميل املتدينني املتزمتني يف إرسائيل ،مقابل  30يف املئة من إجاميل السكان اليهود.
ّ
وتدل هذه املعطيات عىل أنّ املجتمع الحريدي أصغر جيل ًيا من املجتمع اليهودي عمو ًما.
وكام ذكرنا ساب ًقا ،تعتمد التوقعات الدميوغرافية املستقبلية للمجموعة الحريدية عىل املعطيات الحالية،
وتشري التقديرات إىل أنّ نسبة الحريديم ستصل يف عام  2030إىل نحو  16يف املئة من إجاميل سكان
إرسائيل ،وسيصل عدد الحريديم حتى جيل  20سنة إىل قرابة مليون نسمةً ،
فضل عن أنّ نسبتهم من
الرشيحة الجيلية نفسها ستصل إىل  25يف املئة من إجاميل هذه الرشيحة يف إرسائيل ،أي إنّ ربع سكان
إرسائيل حتى جيل  20سنة سيكونون من الحريديم ،يف حني سيصل عدد الحريديم يف عام  2033إىل
َ
قرابة
مليون نسمة( .((1ووفق التوقعات الدميوغرافية نفسها ،سيتجاوز عدد الحريديم يف إرسائيل عدد
املواطنني الفلسطينيني فيها يف عام  .2043ويف عام  ،2060ستصل نسبة الحريديم من إجاميل اليهود يف
إرسائيل إىل نحو  40يف املئة.
تشري املعطيات التي أوردها تقرير معهد "شموئيل نآمان" يف معهد التخنيون يف حيفا إىل أنّ معدل
الزيادة يف عدد الحريديم يف إرسائيل يراوح بني  4و 7يف املئة يف السنة ،وذلك يعني أنّ الحريديم
ُيضاعفون عددهم كل  16-10سنة( .((1وبحسب تقرير صدر بعنوان إرسائيل  ،2028فإنه إذا استمرت
املؤرشات الدميوغرافية الحالية للحريديم يف االتجاه نفسه ،فإنّ نسبة السكان الحريديم ستش ّكل يف عام
ّ
بالصف
 2028نحو خمس السكان اليهود يف إرسائيل ،وسيش ّكل الطالب الحريديم الذين سيلتحقون
األول نحو  40يف املئة من إجاميل طالب الصف األول اليهود يف العام نفسه( .((2وبحسب تنبؤات دائرة
اإلحصاء املركزية ،املعتمِدة عىل السامت الدميوغرافية الحالية للحريديم يف إرسائيل ،فإنّ عددهم
سيصل يف عام  2059إىل نحو  4ماليني و 100ألف نسمة ،وسيش ّكلون نحو  35يف املئة من إجاميل
السكان يف إرسائيل ،بينام ستشكل رشيحة الجيل  19-0سنة الحريدية يف العام نفسه ما يقارب  50يف
 17املرجع نفسه ،ص .11
 18املرجع نفسه ،ص .15
 19املرجع نفسه.
 20إييل هوروفيتش وبرودوت ديفيد ،إرسائيل  :2028تصور واسرتاتيجية اقتصادية  -اجتامعية يف العامل املعومل (حيفا :مركز شموئيل
نآمان لدراسة السياسات الوطنية( .)2008 ،بالعربية)

ىفطصم دنهم
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املئة من إجاميل السكان يف الدولة ،وليس اليهود فقط( .((2وتوضّ ح املعطيات أنّ معدل التكاثر الطبيعي
للمرأة املتد ّينة الحريدية يصل إىل  6.5يف املئة ،مقارن ًة بـ  2.9يف املئة يف املجتمع اليهودي عمو ًما(.((2
الجدول ()1
املميزات الدميوغرافية للحريديم مقارن ًة بإجاميل اليهود يف إرسائيل
سنة املقارنة السكان الحريديم إجاميل السكان اليهود
نسبة الزيادة السنوية (والدة وهجرة)

2002

 7.1يف املئة

 1.4يف املئة

معدل عدد األوالد للمرأة (التكاثر الطبيعي العام)

2001

 7.7أوالد

 2.6أوالد

الرشيحة الجيلية  :29-25نسبة املتزوجني

2006

 93.4يف املئة

 47.2يف املئة

الرشيحة الجيلية  :29-25نسبة من لديهم أوالد ( 5-0أوالد)

2006

 73.4يف املئة

 32.7يف املئة

معدل الفقر

2007-2006

 1.59يف املئة

 14يف املئة

املصدر :إييل هوروفيتش وبرودوت ديفيد ،إرسائيل  :2028تصور واسرتاتيجية اقتصادية  -اجتامعية يف العامل املعومل (حيفا :مركز شموئيل
نآمان لدراسة السياسات الوطنية ،)2008 ،ص ( .4بالعربية)

ويف استطالع أجراه املعهد اإلرسائييل للدميقراطية حول درجة التدين يف املجتمع اليهودي يف إرسائيل،
أشار  11يف املئة إىل أنهم متدينون حريديم ،و 6يف املئة ع ّرفوا أنفسهم أنهم حريديم  -قوميون،
و 31يف املئة متدينون قوميون ،و 24يف املئة متدينون محافظون ،و 12يف املئة متدينون ليرباليون(،((2
والباقي ع ّرف نفسه عىل أنه علامينّ .
يدل هذا االستطالع املبني عىل تعريف الفرد الذايت ملستوى تد ّينه
أنّ  48يف املئة من اليهود ع ّرفوا أنفسهم عىل أنهم متدينون (حريديم ،وحريديم قوميون ،ومتدينون
قوميون) ،بينام يعترب ربع اليهود أنفسهم أنهم محافظون متدينون ،وبذلك يبقى ربع اليهود يف إرسائيل
يف خانة غري املتدينني أو العلامنيني .يف املقابل ،تعرض املسوحات التي تجريها دائرة اإلحصاء املركزية
(ينظر الجدول  )2صورة معتدلة أكرث من استطالع املعهد اإلرسائييل للدميقراطية ،حيث تشري إىل أنّ
نسبة اليهود الذين يع ّرفون أنفسهم عىل أنهم متدينون من خالل أمناط تد ّين مختلفة يش ّكلون  33يف
املئة من املجتمع اليهودي.
 21أحمد حليحل ،التكاثر الطبيعي يف صفوف النساء اليهوديات واملسلامت يف إرسائيل حسب درجة تدينهم يف السنوات 2009-1997
(القدس :دائرة اإلحصاء املركزية( .)2011 ،بالعربية)
 22رؤوبني غال (محرر) ،بني الطاقية الدينية والقلنسوة :الدين ،السياسة والجيش يف إرسائيل (بن شيمن :منشورات مودان ،)2012 ،ص .3
(بالعربية)
 23متار هرمن [وآخرون] ،متدينون؟ قوميون! املعسكر الديني القومي يف إرسائيل ( 2014القدس :املعهد اإلرسائييل للدميقراطية،)2014 ،
ص ( .43بالعربية)
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الجدول ()2
أمناط التدين يف املجتمع اليهودي بحسب استطالعات دائرة اإلحصاء املركزية (يف املئة)
2009

2010

2011

2012

2013

حريدي

2.8

8.8

8.8

4.9

9.8

متدين

7.11

6.9

10

9.9

5.1

محافظ  -متدين

3.13

7.13

15

6.13

5.13

محافظ غري متدين

2.25

4.24

2.23

6.22

3.23

غري متدين

1.41

4.43

5.42

9.43

4.43

غري معروف

3

4

3

7

3

املصدر :متار هرمن [وآخرون] ،متدينون؟ قوميون! املعسكر الديني القومي يف إرسائيل ( 2014القدس :املعهد اإلرسائييل للدميقراطية،
 ،)2014ص .44

تتفق جميع التقديرات الدميوغرافية بني الدراسات املختلفة حول عدد املتدينني يف إرسائيل ،عىل الرغم
من اختالفها ،أنّ هناك ازديا ًدا يف نسبتهم السكانية يف املجتمع اليهودي .وتؤ ّدي التح ّوالت الدميوغرافية يف
صفوف املتدينني واملحافظني إىل زيادة قوة األحزاب الدينية واليمينية؛ فاملتدينون ،وال سيام املحافظون
منهم ،يص ّوتون لألحزاب الدينية ،أو األحزاب اليمينية القومية ،بينام مييل العلامنيون أو غري املتدينني إىل
التصويت ألحزاب اليسار أو املركز.
يف املقابل هنالك باحثون( ((2يش ّككون يف املصدر الدميوغرايف للمتدينني اليهود ،ويعتربون أنّ هذا املتغري
لن يكون ثاب ًتا ،ومن الصعب بناء تص ّورات مستقبلية عليه ،بل يتوقعون انخفاضً ا يف عدد املتدينني يف
إرسائيل ،رغم أنّهم يعرتفون بنسبة الزيادة الطبيعية لهم حال ًيا مقارن ًة مبجموعات أخرى يف املجتمع
اإلرسائييل .ويزعم الباحثان ألكس فيرنب وناحوم بالص أنّ معدالت الرتاجع يف مستوى التدين هي أكرب
من توجه التدين يف املجتمع اليهودي ،ويؤسسان هذه النتيجة عىل دراسة جهاز التعليم يف إرسائيل
بتياراته املختلفة :الرسمي العلامين ،والحريدي والرسمي الديني ،وعمليات االنتقال من التعليم الديني
إىل التعليم الرسمي العلامين(.((2
 24ألكس فيرنب وناحوم بالص ،توجهات متغرية يف مستوى التدين يف املجتمع اليهودي (القدس :معهد طاوب لدراسة السياسات
االجتامعية يف إرسائيل( .)2018 ،بالعربية)
 25املرجع نفسه ،ص .3
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املصدر األيديولوجي  -التاريخي

أما مصدر القوة الثاين للمتدينني ،وخاصة املتدينني القوميني ،فكان الدعم الحكومي والشعبي الكبري،
بعد االحتالل مبارشة ،لحركة االستيطان .فصدمة االنتصار يف عام  1967واالنبهار القومي والديني الذي
رافقه ،جعال فكرة ّ
التخل عن "أرض إرسائيل" فكرة صعبة وشبه مستحيلة يف أوساط يهودية دينية وحتى
علامنية .ويف الوقت نفسه ،مل يكن املجتمع اإلرسائييل "العلامين" الطالئعي مستع ًدا لالستيطان بكثافة
يف الضفة الغربية .فقد أخذ دوره يف هذا الفعل التاريخي االستيطاين قبل عام  ،1967كام أنّ استقراره
االجتامعي واالقتصادي داخل الخط األخرض ،والذي ع ّززه االحتالل يف عام  ،1967مل يدفعه إىل البدء
مرة أخرى يف بناء مرشوع استيطاين جديد؛ لهذا فإنه رأى يف الحرب تعزي ًزا ملكانته داخل الخط األخرض،
وليس فرصة لالستيطان يف مكان جديد خارجه ،ما دفع أبناء الصهيونية الدينية إىل أخذ هذه امله ّمة
االستيطانية .إال أنّ االلتفاف الشعبي والرسمي لفكرة االستيطان كان أكرب من ذلك ،ال سيام الدعم الذي
أظهره حزب العمل الحاكم يف العقد األول بعد االحتالل(.((2
ميثّل املصدر األيديولوجي املرجعية القومية الدينية للجيل األول من املستوطنني يف الضفة الغربية
وقطاع غزة؛ وهم الذين كانوا طالئع التيار الديني القومي .فعىل خالف املستوطنني األوائل الذين
هاجروا إىل فلسطني يف بداية القرن العرشين واستوطنوا البالد ،وش ّيدوا منظومة قومية بالغة اإلحكام
املؤسسة ،إال أنّ مرجعيتهم بقيت علامنية باألساس ،إذ
من املصطلحات والروايات واألساطري الدينية ّ
تعاملوا مع املسألة اليهودية ً
تعامل تاريخ ًيا وليس خارج التاريخ ،واعتربوا أنّ ّ
حل املسألة اليهودية يكون
كحل سيايس ،وليس ًّ
من خالل إقامة دولة يهودية يف فلسطني ّ
حل دين ًّيا  -مسيان ًيا( .((2أ ّما املستوطنون
املتدينون  -القوميون يف الضفة الغربية وقطاع غزة فقد أرادوا تحقيق األهداف السياسية نفسها
للمستوطنني األوائل ،إال أنّ مرجعيتهم ودافعهم لتحقيق ذلك كانا املرجعية الدينية يف ُبعدها الخاليص.
وإذا اعتربنا أنّ حرب فلسطني يف عام  1948أسست لهيمنة الفكر الصهيوين العلامين االشرتايك عىل
املستوطنني املهاجرين األوائل ،فإنّ االحتالل اإلرسائييل يف عام ّ 1967أسس لهيمنة الفكر الديني الخاليص
يف أبعاده السياسية عىل املستوطنني يف الضفة الغربية .ويبقى املشرتك بني اللحظتني التاريخيتني هو
أنّ الصهيونية السياسية يف شكلها االشرتايك هي التي احتلت األرض يف الحالتني ،لك ّنها استوطنت األوىل،
وتركت الثانية للصهيونية الدينية(.((2
 26للمزيد ُينظر :مصالحة؛ عقيبا إلدار وعديت زرطال ،أسياد البالد :املستوطنون ودولة إرسائيل  ،2004-1867ترجمة عليان الهندي ([د.
م[ :].د .ن ،)2006 ،].ص 244؛ داين روبينشطاين ،غوش إميونيم (تل أبيب :كاف أدوم( .)1982 ،بالعربية)
 27بشارة ،من يهودية الدولة حتى شارون.
 28سيغف.
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مل تكن الرموز واملفردات الدينية غائبة أب ًدا عن الخطاب السيايس أو العسكري اإلرسائييل؛ فالصهيونية
ّ
وظفت املفردات الدينية يف مرشوعها القومي االستعامري وإقامة دولة إرسائيل ،فكانت الرموز الدينية
تقف جن ًبا إىل جنب مع الخطاب القومي الذي يرى يف ّ
حل مشكلة اليهود مشكل ًة سياسية ،وح ّلها يكون
مهم من
سياس ًيا قوم ًيا من خالل إقامة دولة قومية .ولكن رسعان ما انقلب توظيف الدين إىل جزء ّ
ماه ّية الخطاب الصهيوين عندما نجح الخطاب الديني يف توظيف الصهيونية االستعامرية يف استعامر
األرايض الفلسطينية املحتلة يف عام  1967واستيطانها .وبسبب العالقة الوطيدة بني الدين والقومية يف
الحالة اليهودية ،يشري شلمون إىل أنه مل يكن هناك تيار مؤثر يف القومية اليهودية طالب بفصل الدين
عن القومية أو آمن بذلك(.((2
ويشري إيان لوستيك يف كتابه حول األصولية اليهودية يف إرسائيل ()1996إىل تبادل األدوار بني الدولة
والدين يف املرشوع الصهيوين ،ويستحرض العالقة الدينامية التي نشأت بني الحاخام كوك االبن واملؤسسات
الصهيونية العلامنية؛ فقد كان الحاخام كوك يرى إرادة الرب يف أعامل أبناء الكيبوتسات واالشرتاكيني
اليهود العلامنيني الذين كانوا يخالفون تعاليم الدين ،ولكنهم كانوا ينفذون إرادة الرب ويعتربون
ّ
استغل القائد الصهيوين اإلرسائييل االشرتايك العلامين األول دافيد
أنفسهم ،رغم كل ذلك ،يهو ًدا .وقد
بن غوريون الحاخام كوك االبن من أجل بناء دولة يهودية علامنية وتسويغها دين ًيا .ويف السبعينيات،
ّأسس تالمذة الحاخام كوك حركة "غوش إميونيم" ،التي اعتربت االستيطان يف الضفة الغربية وقطاع
غزة جز ًءا من الحفاظ عىل "أرض إرسائيل" .وقد اقتبسوا من التوراة الحدود الجغرافية ألرض إرسائيل،
ومنها استلهموا أفعالهم وسياستهم العسكرية ،وكان حزب العمل االشرتايك هو األول الذي دعم الجهد
االستيطاين الديني ،وهكذا تح ّول من مستغ ِّل للدين ،إىل ُمستغَل من طرف املتدينني(.((3
ميثّل هذا التحول التاريخي الذي ذكره لوستيك جوهر صعود التيار الديني القومي يف إرسائيل .فقد
نشأت حركة فكرية جديدة يف الصهيونية بعد عام  1967تسعى إىل تديني القومية ،بعد فرتة من علمنة
للدين قامت بها الحركة الصهيونية العلامنية التقليدية .وتديني القومية هو حالة طبيعية ّ
لكل علمنة
الحي
مكثّفة للدين بهدف بناء مرشوع قومي .فمع تحقيق املرشوع القومي ،يبقى الدين املركب ّ
الوحيد يف كل زمان ومكان ،بينام يفقد املرشوع القومي بريقه بعد تحقيق أهدافه أو ُج ّل أهدافه،
فيسيطر الدين عىل القومية ومرشوعها ،كمرجعية أخالقية وقيمية ،ويقوم بدوره بتديني القومية
وليس ّ
التخل عنها .وهذا هو ملخّ ص صعود التيار القومي الديني يف إرسائيل بعد عام  1967وهيمنته
29 Yousef Shalmon, "Religion and Nationalism in Jewish National Movement," in: Benhas Genosar & Avi Brali (eds.),
Zionism: Current Debate (Tel-Aviv: University of Tel Aviv, 1996), p. 367.
30 Ian Lustick, For the Land and Lord: Jewish Fundamentalism in Israel (New York: Council on Foreign Relations,
1994).
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الفكرية عىل قطاعات واسعة من املجتمع اإلرسائييل ،وتغلغله يف مؤسسات الدولة السياسية مبا فيها
املؤسسة العسكرية والجيش(.((3

وة املتدينني
ثالثًا :تعبريات صعود ق ّ
مشاركتهم يف املشهد السيايس

اندمج املتدينون يف املشهد السيايس حتى قبل قيام دولة إرسائيل ،من خالل مؤسسات املجتمع
االستيطاين اليهودي يف فلسطني .ومل يقاطع التيار الديني الحريدي املشهد السيايس اإلرسائييل بعد
قيام دولة إرسائيل ،وأدى اندماجهم يف املشهد السيايس إىل تطبيعهم للواقع السيايس اإلرسائييل ،ليس
عىل املستوى السيايس فحسب ،وإمنا عىل املستوى الثيولوجي  -الديني يف اعتبار إرسائيل مكانًا طبيع ًيا
ً
ومقبول دين ًّيا فيام يتعلق باملحافظة عىل الهوية الدينية ،لينتقل الرصاع إىل فرض قيم ومامرسات دين ّية
عىل املجال العام أيضً ا.
وهكذا ازداد عدد أعضاء الربملان املتدينني يف الكنيست اإلرسائييل منذ منتصف تسعينيات القرن
العرشين؛ ففي انتخابات الكنيست السابعة عرشة لعام  ،2006وصل عددهم إىل  34عض َو كنيست؛
ويف انتخابات الكنيست الثامنة عرشة لعام  ،2009وصل إىل  29عض ًوا؛ ويف انتخابات الكنيست التاسعة
عرشة لعام  ،2013وصل إىل  40عض ًوا ،أي بنسبة تصل إىل نحو  31يف املئة من أعضاء الكنيست .أ ّما
يف انتخابات الكنيست العرشين لعام  ،2015فرتاجع عددهم إىل  27عض ًوا ،وذلك بسبب تراجع متثيل
"شاس" و"البيت اليهودي" ،واالنشقاق الذي حدث يف "شاس" وخسارة الطرف املنشق يف االنتخابات،
وهو ما أدى إىل ضياع أربعة مقاعد عىل الحركة ،ثم بسبب سياسات الليكود التي جذبت مصوتني من
القواعد االجتامعية لحزب "البيت اليهودي".
ازداد كذلك متثيل املستوطنني (أبناء الصهيونية الدينية غال ًبا) يف الكنيست .فبينام كان هنالك عضو
كنيست واحد من املستوطنات يف عام  ،1984وصل متثيلهم يف انتخابات الكنيست التاسعة عرشة لعام
 2013إىل  12عض ًوا ( 6من قامئة "الليكود – بيتنا" ،و 5من "البيت اليهودي") ،ووصل متثيلهم يف انتخابات
الكنيست العرشين لعام  2015إىل  10أعضاء؛ وهو متثيل أكرب من نسبتهم من بني السكان يف إرسائيل.
وزاد متثيل األحزاب الدينية يف انتخابات الكنيست الحادية والعرشين لعام  2019إىل  21مقع ًداً ،
فضل
 31غال (محرر).
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يعب
عن املتدينني القوميني يف حزب الليكودّ .
ويبي الجدول ( )3قوة األحزاب الدينية االنتخابية ،ولك ّنه ال ّ
وخصوصا يف حزب الليكود.
عن ق ّوة املتدينني املوجودين يف أحزاب غري دين ّية
ً
الجدول ()3
نتائج األحزاب الدينية يف انتخابات الكنيست
حركة شاس

يهدوت هتوراه

(((3

املفدال /االتحاد الوطني  -املفدال /البيت اليهودي

(((3

1977

12

1981

6

1984

4

4

1988

6

5

1992

6

4

6

1996

10

4

9

1999

17

5

5

2003

11

5

6

2006

12

6

9

2009

11

5

3

2013

11

7

12

2015

7

6

8

2019

8

8

5

املصدر :من إعداد الباحث.

مشاركتهم يف املؤسسة العسكرية

تع ّزز انخراط املتدينني يف الجيش نتيجة التقاطع الذي حدث بني االحتالل اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية
يف عام  ،1967ومكانة الجيش اإلرسائييل يف الحفاظ عىل األرض واالستيطان فيها .وقد اع ُت ِب االحتالل يف
عام  1967يف نظر الصهيونية الدينية معجزة ،وجز ًءا من عملية الخالص والعودة إىل "أرض إرسائيل"
 32يهدوت هتوراه هي قامئة نتجت من توحيد حركتَي التيار الديني األرثوذكيس األشكنازي "ديغل هتوراه" و"أغودات يرسائيل"،
وخاضت االنتخابات أول مرة عام  1992بهذا االسم .قبل ذلك ،خاضت الحركتان املذكورتان االنتخابات عىل نحو مستقل .فقد خاضت
"أغودات يرسائيل" االنتخابات منذ عام  1951حتى عام  ،1988بينام خاضت ديغل هتوراه االنتخابات مرة واحدة يف عام .1988
 33خالل الفرتة  ،2003-1959خاض حزب املفدال ،حزب الصهيونية الدينية االنتخابات بصورة منفردة .ويف عام  ،2006خاض االنتخابات
يضم املفدال واالتحاد
بتحالف مع حزب االتحاد الوطني .ومنذ عام  ،2009يخوض االنتخابات ضمن تحالف س ّمي "البيت اليهودي" الذي ّ
الوطني .ويف عام  ،2019خاضت أحزاب اليمني الديني االنتخابات ضمن قامئة "اتحاد أحزاب اليمني".
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الحقيقية(((3؛ فالضفة الغربية ،القدس والخليل ونابلس ،هي املناطق الدينية املركزية للديانة اليهودية.
وجرى تفسري االحتالل واالستيطان من خالل خطاب ديني طغى عليه الطابع املسياين .وبعد الحرب،
وجه حاخام الصهيونية الدينية تسفي يهودا كوك (االبن) ندا ًء إىل طالب املدارس الدينية يطالبهم
َّ
فيه بالعمل عىل تحقيق األهداف اليهودية  -القومية ،واالستيطان والتجند للجيش؛ بوصف األخري
هو إحدى أدوات االستيطان وترسيخ السيطرة اليهودية عىل "أرض إرسائيل" .وهكذا ازدادت املدارس
الدينية العسكرية من مدرسة واحدة قبل االحتالل إىل اثنتي عرشة مدرسة يف عام  ،1980وتضاعفت
إىل ثالثني مدرسة يف عام  .((3(1998وجاءت املدارس الدينية العسكرية والتمهيدية العسكرية كحلقة
وصل بني الشباب املتد ّين (الذي يرى ،بنا ًء عىل اليهودية ،أنّ تعليم التوراة هو قيمة عليا يف حياته)،
من جهة ،والجيش كقيمة قومية  -دينية ،من جهة أخرى .ومثّلت هذه املدارس ً
رسمي للصلة
وكيل غري
ّ
بني اليهودية والجيش ،كام فعل وكالء رسميون آخرون مثل املؤسسة الدينية العسكرية داخل الجيش.
أشار أحد الجنود الذين درسوا يف املدارس الدينية العسكرية التابعة للصهيونية الدينية يف لقاء نرشته
صحيفة هآرتس أنه "يف ّ
كل كنيس للصهيونية الدينية ت ُْس َمع الجملة 'دولة إرسائيل بداية خالصنا'"(((3؛
واملقصود بذلك هو الخالص مبفهومه الديني املسياين .ويضيف هذا الجندي" :الجمهور الديني ،وإنْ
مل يكن مؤم ًنا بأرض إرسائيل الكاملة ،يؤمن مبرشوع املستوطنات .وإذا ربطنا ّ
كل الخيوط سوف نفهم
يفس لدى جزء كبري من أبناء الصهيونية الدينية ،ومبن فيهم الجنود
الوضع الحايل .الرصاع عىل األرض َّ
املتدينون ،كرصاع مسيا ّين -
خاليص"(.((3
ّ
يشري زئيف دروري إىل أنّ التدين داخل الجيش نابع من حرص الجيش عىل الحفاظ عىل رشعيته
ومكانته .فالجيش مفتوح ّ
لكل القطاعات االجتامعية والثقافية يف املجتمع اليهودي ،وهو يحاول
إدارة هذا االختالف الثقايف من خالل تلبية االحتياجات الثقافية ّ
لكل مجموعة ثقافية من خالل بناء
هيكليات تنظيمية واضحة تل ّبي هذه الحاجات ،ما أ ّدى إىل حضور الدين و َم ْوضَ عته بوصفه جز ًءا من
الثقافة التنظيمية للجيش .وبحسب دروري ،أصبحت االعتبارات الدينية مؤ ّثرة أو متساوية التأثري مع
االعتبارات املهنية العسكرية(.((3
 34يوئيل بن نون ،معجزة جمع الشتات :قوة اليهودية اإلرسائيلية (تل أبيب :منشورات يديعوت أحرونوت( .)2011 ،بالعربية)
 35زئيف دروري" ،البعد بني القلنسوة والطاقية اليهودية :كيف يواجه الجيش اإلرسائييل صريورة التدين؟" ،يف :غال (محرر) ،ص .124
(بالعربية)
 36كويب بن سمحون" ،الله يحفظ" ،ملحق هآرتس ،2014/10/31 ،ص ( .26بالعربية)
 37املرجع نفسه.
 38دروري ،ص .142-141
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إىل جانب التحوالت السياسية واالجتامعية يف املجتمع اإلرسائييل التي أ ّثرت يف التدين يف الجيش ،يعتقد
توج ًها فكر ًّيا عسكر ًّيا
أودي ليبل وشوشانا لوبيش  -عومر أنّ وجود الصهيونية الدينية يف الجيش ميثّل ّ
ً
محافظا مضا ًّدا يحاول إعادة الجيش كحالة نوستالجيا للجيش الكالسييك بعد أن اجتاز تح ّوالت أوصلته
إىل مواقع "عسكرية ما بعد حداثية" .وال ينحرص هذا التضا ّد يف الجيش ض ّد ما بعد الحداثية العسكرية
فحسب ،وإمنا له حضور يف املجتمع اإلرسائييل عمو ًما .فالصهيونية الدينية متثّل التوجه الفكري املضاد
لـ "ما بعد الحداثة" يف املجتمع اليهودي( .((3وتتجىل "عسكرية ما بعد الحداثة" يف تح ّول الجيش إىل
مؤسسة تقوم بنشاطات عسكرية غري حربية ،ويف ازدياد تأثري منظامت املجتمع املدين يف قادة الجيش،
ويف قيام الجيش بالعمل بحسب مواثيق الحرب الدولية ،ويف االهتامم باالنتصار اإلعالمي أو االفرتايض
عىل االنتصار الفعيل يف أرض املعركة ،ويف محاولة إبعاد الجنود عن أرض املعركة واالعتامد عىل وسائل
تكنولوجية من بعيد ،ويف تفضيله الحرب الجوية عىل املعركة الربية الكالسيكية ،ويف أنّه ميتلك حساسية
اجتامعية لقواعده االجتامعية وقتاله.

دفعت حالة التديني يف املؤسسة العسكرية قيادات عسكرية من داخل املؤسسة إىل التحذير من التطرف
الديني يف الجيش .ففي عام  ،2011أرسل رئيس قسم القوى البرشية ،آيف زامري ،رسال ًة إىل قائد الجيش
يطالبه فيها بوقف التطرف الديني يف املؤسسة العسكرية والجيش( .((4واعتمد زامري يف رسالته عىل
تقرير أعدته مستشارة قائد الجيش غيال خليفي  -أمري ،التي ا ّدعت يف تقريرها أنّ القواعد االجتامعية
الجديدة يف الجيش تفرض تصورات ديني ًة متطرفة عىل الجيش .وظهر يف تقارير أخرى أنّ املؤسسة
الدينية العسكرية اجتاحت شعبة الرتبية يف الجيش ،وسيطرت عليها ،وتز ّود الجنود مبواد تعليمية
وتنظم لقاءات تربوية تش ّدد عىل املفاهيم الدينية ،إىل درجة أنّ مراقب الدولة أشار إىل هذه الظاهرة
وخصوصا بعد مشهد قيام حاخام الجيش السابق ،حاييم رونتسيك،
يف صفوف شعبة الرتبية يف الجيش،
ً
بالتنقل بني الجنود وتشجيعهم قبل الذهاب إىل املعركة يف الحرب عىل غزة  2009 /2008مستخد ًما
خطا ًبا دين ًّيا؛ وهذا ليس من وظائفه بوصفه حاخا ًما عسكر ًّيا للجيش( .((4والح ًقا ،أدخل الجيش ً
قسم
خاصا يقوم عىل تعزيز ال ُهو ّية اليهودية يف صفوف الجنود؛ إذ يجري التعامل مع الجيش
تربو ًّيا وتعليم ًّيا ًّ
بوصفه "جيشً ا يهود ًيا"(.((4
 39أودي ليبل وشوشانا لوبيش  -عومر" ،العودة إىل ما كنا عليه :معتمرو الطاقية الدينية الكحلية يف الجيش اإلرسائييل كمعارضة محافظة
للجيش ما بعد الحدايث" ،يف :غال (محرر) ،ص ( .203-151بالعربية)
 40بن سمحون ،ص .26-24
 41املرجع نفسه ،ص .24
 42املرجع نفسه ،ص .26
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أ ّدت التحوالت الدميوغرافية الحاصلة للقواعد االجتامعية للجيش اإلرسائييل "بوصفه جيش الشعب"،
وخصوصا الحضور الكبري ألبناء الصهيونية الدينية وحتى األرثوذكسية يف املؤسسة العسكرية واألمنية،
ً
وخصوصا
إىل إنتاج حقل معر ّيف جديد يف إرسائيل يبحث يف العالقة بني الدين واملؤسسة العسكرية،
ً
بعد صعود أبناء الصهيونية الدينية واملدارس االستيطانية إىل املراكز العليا يف الجيش واألجهزة األمنية.
ويش ّكل ضباط الصهيونية الدينية من أبناء املستوطنات عص ًبا ً
مهم يف الجيش اإلرسائييل؛ وقد ظهر
ذلك جل ًّيا يف الحرب عىل غزة يف عام  .2014فقائد كتيبة غفعايت حينها كان مستوط ًنا ،وهو املسؤول
عن املجازر التي ارتكبت يف غزة يف حي الشجاعية .وبرز التفسري الديني للحرب من داخل املؤسسة
العسكرية نفسها؛ ففي  9متوز /يوليو  ،2014أصدر قائد لواء غفعايت ،عوفر فينرت ،بيانًا حرب ًيا إىل أفراد
وجه مبارش ًة
اللواء كام هو م ّتبع قبل كل حرب أو عملية عسكرية ،وهو يحتوي عىل هدف الحرب ،و ُي ّ
إىل الجنود لتحفيزهم عىل القتال .وجاء يف الوثيقة" :الضباط واملقاتلون األعزاء :رشف كبري حظينا به
ألنّنا نقود ونخدم يف لواء غفعايت يف هذه األثناء .لقد اختارنا التاريخ لنكون رأس الحربة [التشديد
يسب ،ويشتم ،ويلعن إله إرسائيل .لقد استعددنا
من املصدر] يف قتال العدو اإلرهايب 'الغزاوي' الذي ّ
ّ
وتحضنا لهذا اليوم ونأخذ عىل عاتقنا امله ّمة كرسال ٍة وبتواضع كبري ،وألنّنا قادرون عىل أن نخاطر
ونضحي بأنفسنا ليك ندافع عن عائالتنا ،وعن شعبنا وعن وطننا .سوف نعمل م ًعا بقوة ومثابرة ،من
ّ
خالل املبادرة واملناورة ونسعى لاللتحام بالعدو .سنفعل ّأي يش ٍء ليك ننفذ مهمتنا وذلك برضب العدو
وإزالة التهديد عن شعب إرسائيل [مصطلح ديني] .بالنسبة إلينا' ،ال نعود من دون تنفيذ' .سوف نعمل
كل الوسائل لدينا ّ
أي يشء ليك نعيد شبابنا بسالم ،وذلك من خالل استعامل ّ
وبكل القوة املطلوبة .أنا
أعتمد عليكم .وعىل ّ
كل واح ٍد فيكم بأنكم سوف تترصفون بهذه الروح ،روح املقاتلني اإلرسائيليني الذين
يذهبون يف طليعة املعسكر' .الروح التي أسميها غفعايت' .أرفع عيني إىل السامء ،وأدعو معكم 'اسمع
يسب اسمك.
إله إرسائيل الواحد' ،س ّدد طريقنا ،فنحن ذاهبون لنقاتل من أجل شعبك إرسائيل ض ّد عد ٍّو ّ
وخاصة مقاتيل اللواء وضباطه ،أقم فينا قول 'وقل إلهكم
أدعوك باسم مقاتيل جيش الدفاع اإلرسائييلّ ،
الذي يقاتل معكم أعداءكم لينقذكم' ،ونقول آمني' .م ًعا وفقط م ًعا سننترص'"(.((4
مشاركتهم يف املجال العام

تزداد يف السنوات األخرية محاوالت املتدينني فرض أوامر وتعاليم ومنط حيا ٍة دينية يف املجال العام
اإلرسائييل ،وذلك من خالل اقتحام هذا املجال .فقد حافظ املتدينون ،ال سيام الحريديم ،عىل منط
خاصة
الخاص يف مدنٍ ذات طابع
حيا ٍة متدين صارم يف مجالهم الجغرايف
ّ
حريدي أو يف أحياء سكنية ّ
ّ
 43عوفر فنرت" ،بيان القائد للمعركة :منشور الضابط فنرت لجنوده يف كتيبة 'غفعايت' قبل دخولهم لقطاع غزة يف صيف  ،"2014هآرتس،
 ،2014/7/11شوهد يف  ،2019/11/9يف( https://bit.ly/2NTuZwO :بالعربية)
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بهم يف املدن اليهودية الكبرية .كام يحاول املتدينون فرض تصوراتهم الدينية األرثوذكسية عىل الخطاب
واملامرسات الدينية للدولة .ويف املقابل ،يشري عامل االجتامع اإلرسائييل غاي بن بورات إىل أنّ االعتقاد
بأنّ املجال العام اإلرسائييل يتع ّرض لحالة من التديني غري دقيق .فعىل العكس من ذلك ،هو يشري إىل أنّ
الكثري من املامرسات العلامنية تزداد يف العق َدين األخ َريين ،مر ّك ًزا عىل مسائل مثل الزواج املدين ،ودفن
األموات ،والسفر يوم السبت ،وفتح املحالت التجارية يوم السبت ،واحتفاالت املثليني اآلخذة يف االنتشار
ني ينبع من الخلط بني
يف املدن اليهودية ،ويذهب إىل أنّ االعتقاد السائد بأنّ املجال العام يف حالة تدي ٍ
التدين وسلطة املؤسسة الدينية .فهو يشري إىل أنّ العلمنة ال تعني ازدياد حاالت التدين يف املجتمع ،وإمنا
برتاجع سلطة املؤسسة الدينية عىل املجتمع( .((4ويف املقابل ،يشري عامل االجتامع النقدي باروخ كيمرلنغ
إىل أنّ الجمهور العلامين يف إرسائيل ال يرى أهمية النضال عىل علمنة املجال العام اإلرسائييلّ ،إل إذا
كان ذلك لتحقيق مصالح حياتية عين ّية ،أو من أجل مصالح جامعات معينة ،وتنبع صعوبة النضال حول
علمنة املجال العام ،برأي كيمرلنغ ،من غياب قدرة الجمهور اليهودي عىل مواجهة حقيقة فصل القومية
عن الدين ،وتأثري ذلك يف الهوية اليهودية يف إرسائيل.
وبسبب نفوذ املتدينني داخل الحكومة اإلرسائيلية ،تتب ّنى الحكومة عىل نحو متزايد خطا ًبا أرثوذكس ًّيا فيام
يتعلق مبسألة التهويد الديني الشخيص (غيور) ،والعالقة بالتيارات الدينية اليهودية غري األرثوذكسية،
ومسألة فتح املحالت التجارية واملواصالت العامة يوم السبت .وتظهر يف هذا الصدد هيمنة املؤسسة
الدينية األرثوذكسية الرسمية عىل الخطاب الحكومي فيام يتع ّلق بهذه املسائل؛ فاملؤسسة الدينية
خاصة لتح ّدي هذه
الرسمية األرثوذكسية لها الحقّ يف تحديد من هو اليهودي .وقد ظهرت مبادرات ّ
الهيمنة ،ال سيام يف صفوف حاخامات من الصهيونية الدينية ،إال أنّ املحكمة العليا "العلامنية" أق ّرت
الخاصة للتهويد .كام تعرتف املؤسسة الرسمية بعملية التهويد
بهيمنة املؤسسة الرسمية ،نافي ًة املحاوالت ّ
تم إقرار أهليتهم من طرف املؤسسة الرسمية؛ ً
ٍ
فضل عن رفض األخرية عمليات
يف العامل فقط
لحاخامات ّ
التهويد التي تقوم بها التيارات غري األرثوذكسية ،مثل التيار اإلصالحي اليهودي ،وهو التيار السائد لدى
غالبية يهود العامل ،ال سيام يف الواليات املتحدة األمريكية.
خصوصا،
نتج من هذه الهيمنة رشخ كبري بني إرسائيل واليهود يف العامل عمو ًما ،واليهود األمريكيني
ً
وذلك يف ضوء قرا َرين اتخذتهام الحكومة اإلرسائيلية الحالية؛ األول بشأن إعطاء سلطة مطلقة وحرصية
للمؤسسة اليهودية األرثوذكسية يف إرسائيل لتحديد صريورة التهويد الشخيص؛ إذ ترفض هذه املؤسسة
شخص يف اليهودية ال تكون خاضع ًة ملؤسساتها وحاخاماتها؛ وهذا يرضب املئات من
ّأي صريورة إدخال
ٍ
املؤسسات الدينية يف العامل وينزع الرشعية عن عمليات التهويد التي يقوم بها رجال دين يهود ال ينتمون
 44غاي بن بورات ،النظرية والتطبيق :علمنة املجال العام يف إرسائيل (حيفا :منشورت برديس( .)2016 ،بالعربية)
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إىل اليهودية األرثوذكسية؛ إذ هناك أيضً ا التياران اإلصالحي واملحافظ يف اليهودية ،تنزع عنهام اليهودية
األرثوذكسية رشعية التهويد ،والبعض يش ّكك يف صفائهم الديني .أ ّما القرار الثاين ،فهو القرار الذي اتخذته
التوصل إليها بني التيارات الدينية اليهودية حول الصالة يف
تم ّ
الحكومة اإلرسائيلية بإلغاء التسوية التي ّ
الحائط الجنويب (حائط الرباق) للمسجد األقىص املبارك .فبعد أن اتخذت الحكومة قرا ًرا بتقسيم مساحة
الحائط وإعطاء ح ّيز لليهودية اإلصالحية وللنساء اليهوديات إلقامة شعائر دينية فيها ،تراجعت الحكومة
خصوصا.
وألغت هذه التسوية ،ما أثار غضب املجموعات اليهودية يف العامل ،ويف أمريكا
ً
وقد اعترب الصحايف األمرييك اليهودي توماس فريدمان أنّ هذه القرارات تش ّكل خط ًرا عىل األمن القومي
اإلرسائييل .ويشري فريدمان إىل أنّ هناك ستة ماليني يهودي يف إرسائيل ،وستة ماليني يهودي يف الواليات
املتحدة االمريكية ،وأربعة ماليني يف أنحاء العامل ،إذ إنّ  75يف املئة من يهود العامل هم يهود غري
أرثوذكس( ،((4واعترب أنّ هذه القرارات س ُتحدِث قطيع ًة بني إرسائيل ويهود العامل الذين يدعمونها مال ًيا
وسياس ًيا يف دولهم .كام ع ّد هذه القرارات خط ًرا إسرتاتيج ًيا عىل مستقبل العالقات بني الطرفني ،وليس
مج ّرد حدث عابر؛ فهي تعني يف جوهرها نزع الرشعية عن يهودية غالبية يهود العامل من أجل تحقيق
مصالح أحزاب يهود ّية أرثوذكسية يف االئتالف الحكومي.

عا :قراءة يف التحوالت الدميوغرافية والسياسية والفكرية
راب ً
للمتدينني يف إرسائيل واسترشاف تأثرياتها املستقبلية
عالجت املحاور السابقة مسألة صعود املتدينني اليهود يف املشهد اإلرسائييل ،وب ّينت مصادر قوتهم
ومتثّالت هذه القوة يف إرسائيل .وقد ب ّينت الدراسة أنّ هناك تح ّوالت دميوغرافية وأيديولوجية حدثت
يف سياق تاريخي ساهمت كلها يف صعود تأثري املتدينني يف املجال العام اإلرسائييل .ويف الوقت ذاته،
تتحفظ الدراسة عن حتمية هذا الصعود ،عىل املستوى السيايس؛ إذ ترى أنّ التيار العلامين ال يزال يقاوم
ً
خصوصا ،تحدي ًدا يف املناطق التي
محاول ص ّد توسع هذا التأثري عمو ًما ،ويف املجال العام
تأثري املتدينني،
ً
تتمتع بطابع علام ّين يف الحياة اليومية .ال ميكن التغايض عن حقيقة أنّ املرشوع الصهيوين بات يصطبغ
بطابع ديني ،وذلك ألنّ الدين مثّل األساس الذي قامت عليه الفكرة القومية اليهودية ،وبعد االحتالل يف
عام  ،1967سيكون الدين هو الجوهر يف املرشوع الصهيوين؛ فمحاولة الحركة الصهيونية علمنة الدين يف
بداية طريقها كان ال ب ّد لها يف النهاية من أن تؤ ّدي إىل سيطرة الدين عىل هذا املرشوع ،وهو ما أعطى
صدقي ًة أكرب للتيار الديني الخاليص ومنحه قو ًة أكرب يف املرشوع الصهيوين .فاليمني اإلرسائييل اليوم هو
45 Thomas Friedman, "Israel Sees World Jews as Irrelevant," The New York Times, 13/7/2017, pp. 1, 10.
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ديني أكرث ّ
مم كان يف السابق ،واألحزاب الدينية هي أكرث صهيوني ًة مام كانت يف املايض ،وجاء قانون
ٌّ
ّ
أساس القومية اليهودية ليؤكد هذه الصريورة يف املرشوع الصهيوين.
تشري التقديرات الدميوغرافية إىل أنّ املتدينني سوف يزداد عددهم يف املجتمع اليهودي نتيجة ارتفاع
نسبة التكاثر الطبيعي يف صفوفهم .إال أنّ األمر األهم ليس الدميوغرافيا فحسب ،بل اعتبار غالبية
اليهود أنّ اليهودية هي حالة مركزية يف تعريف هويتهم القومية عىل املستوى الفردي والجامعي .ويف
هذا السياق ،ال ب ّد من التفريق بني التد ّين يف املجتمع اليهودي والهوية اليهودية؛ فالرصاع املركزي مع
املتدينني ليس يف حضور الدين يف الهوية القومية ،ويف تعريف إرسائيل كدولة يهودية ،بل يتجاوز مج ّرد
كونها دول ًة فيها أغلبية يهودية ،يف منط الحياة اليومية ،مثل فتح محالت تجارية واملواصالت العامة يوم
السبت .هنا يكون الرصاع مع املتدينني ،وهنا يظهر النقاش حول موجة تس ّلط املتدينني عىل املجال
العمومي .وللدقة أكرث ،فإنّ الرصاع مع املتدينني ينحرص يف رغبتهم يف فرض منط حياتهم عىل املجال
العام ،بينام ليس هنالك رصاع حقيقي عىل جوهر الهوية الدينية يف تعريف املجموعة قوم ًّيا.
بالنظر إىل التفاعالت التي نظرنا فيها ،ال يبدو أنّ الرصاع سيحدث يف املستقبل بني املتدينني والعلامنيني
يف إرسائيل مبعزل عن تح ّوالت داخل التيار الديني نفسه؛ فالرصاع ليس بني كتلتني ثابتتني ،مبنأى عن
تح ّوالت تحدث داخل املجموعات املتدينة نفسها.
خالل السنوات األخريةّ ،مثة تح ّوالت اجتامعية وفكرية تجري يف صفوف املتدينني عمو ًما ،ال س ّيام يف
صفوف الحريديم ،تتمثّل يف خروج النساء للعمل عىل نحو متزايد ،وازدياد عدد الطالب املتدينني
الحريديم الذين يدرسون يف مؤسسات التعليم العايل اإلرسائيلية ،وازدياد انخراطهم يف الجيش ،وإن مل
يكن بأعداد كبرية كام كان ّ
مخط ًطا لها من طرف الجيش أو الدولة .كام أنّ هناك بروزًا لطبقة وسطى
حريد ّية تتوسع مع الوقت ناتجة من انخراط أفرادها يف سوق العمل اإلرسائييل العام .أ ّما التحول
الفكري األكرب يف صفوفهم ،فهو تب ّنيهم للصهيونية ومرشوعها ،وبروز تيار يسمى "الحردليم" ،وهي
كلمة تدمج بني "حريديم" و"قوميني" ،عىل غرار املتدينني القوميني أتباع تيار الصهيونية الدينية .وتع ّد
مجموعة "الحردليم" من املجموعات األشد تط ّر ًفا ،وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنّ "الحردليم" هو
أيضً ا مسار معاكس يحدث يف التيار الصهيوين الديني نحو تب ّني أفراد منه منط التدين الحريدي مع
توجه صهيوين قومي.
ّ
املهم يف هذه التحوالت أنّها خلقت أيضً ا رصاعات داخلية يف التيار الديني ،حول مكانة املرأة املتدينة،
والتعليم الديني ،واالنخراط يف الجيش ،وتب ّني الرواية الصهيونية ،ومكانة الدين يف املجال العام ،وغريها من
األمور بني تيارات بقيت يف مواقعها األصلية القدمية وتيارات جديدة تك ّيفت عمي ًقا يف السياق اإلرسائييل.
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والت الدميوغرافية والسياسية والفكرية للمتدينني يف إرسائيل
قراءة يف التح ّ
واسترشاف تأثرياتها املستقبلية

135

خامتة
ألهم التح ّوالت التي م ّرت بالتيار الديني يف إرسائيل ،ومصادر قوته وتجلياتها.
تعرضت هذه الدراسة ّ

وتعرض هنا بعض أهم الخالصات التي ميكن أن تشري إىل مستقبل التيار الديني ،والتي ميكن إجاملها
يف ع ّدة نقاط:

öسيزداد تأثري األحزاب الدينية واملؤسسات الدينية يف السياسة اإلرسائيلية واملجال العام اإلرسائييل
يف السنوات القادمة؛ وينبع ذلك من تصاعد تأثريها السيايس وتبعية اليمني اإلرسائييل لألحزاب
الدينية لتشكيل حكوماته .فاليمني ال يستطيع تشكيل حكومته إال بوجود أحزاب دينية ،ال سيام
يف ضوء االستقطاب السيايس داخل املشهد اإلرسائييل .وقد م ّكن هذا األحزاب الدينية وسيم ّكنها
ً
مستقبل من تحقيق مصالح سياسية واقتصادية ،واألهم التأثري يف التوجهات الرسمية فيام

يتعلق بقضايا الدين والدولة ،نحو تب ّني خطاب ديني محافظ يف املجال العام ،ويف قضايا تقع
يف صلب مسألة الدين والدولة يف إرسائيل.
خاصة يف صفوف األطفال وداخل جهاز التعليم،
öستزداد نسبة املتدينني يف املجتمع اإلرسائييلّ ،

إذ سيصل عدد الطالب املتدينني من إجاميل الطالب يف املجتمع اإلرسائييل إىل نحو  25يف
ً
مستقبل عىل جودة التعليم اإلرسائييل وترتيبه العاملي؛ إذ ال يدرس الطالب
املئة ،ما سينعكس

تؤهل الطالب لالنخراط يف الحياة االقتصادية الحديثة.
املتدينون يف الغالب املواضيع األساسية التي ّ
öال يعني ما جاء يف النقطة الثانية أنّ املجتمع الديني املتزمت ال مي ّر بتحوالت نتيجة احتكاكه
باملجتمع اإلرسائييل؛ فهناك بوادر لنشوء طبقة وسطى دينية ،وزيادة انخراط النساء املتدينات

يف سوق العمل اإلرسائيلية ملساعدة أزواجهن عىل االستمرار يف التعليم الديني ،كام هناك
انخراط يف صفوف الجيش؛ وقد أ ّدى هذا األمر إىل صهينة املجتمع الديني املتزمت واقرتابه من
أيديولوجيا اليمني الديني تحدي ًدا ،وهو ُينذر برتاجع سيطرة املؤسسة الدينية الشاملة وا ُملحكمة
عىل وجهة املجتمع الديني املتزمت.

خصوصا مع زيادة
öسيزداد التوتر بني العلامنيني واملتدينني حول تديني املجال العام أو علمنته،
ً
تأثري األحزاب الدينية من الناحية السياسية .و ّمثة إمكانية أن يؤ ّدي هذا التوتر إىل انعكاسات
يوسع مساحة
عىل كال الطرفني ،نحو الوصول إىل تسويات تُش ّكل من جديد وض ًعا قامئًا جدي ًدا ِّ
االعتبار الديني يف الشأن العام ،ولك ّنه يف الوقت نفسه يساهم يف دمج أكرب للمتدينني يف التجربة

اإلرسائيلية الحديثة.
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