
 إسرائيل المتصارعة في ذكراها الستين« قبائل»
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وسليلي الثقافة الغربية أكثر من أن « جمهورية الحاخامات»مع اقتراب الذكرى الستين لوالدة اسرائيل، تبدو تجليات االختالف الجذري ما بين دعاة 
ل إسرائيل، حسب البرو  إلقامة دولة صهيونية  2002فيسورة ميشيل عورين التي دعت، وعشرين مفكرا ومثقفا صهيونيا عام تعد، وهو ما حوَّ

، وذلك بعد أن فشلت الديموقراطية في إسرائيل، على ما يرى «مركز للظالم الديني»علمانية في أي مكان، حتى ولو كان ذلك وراء المحيط، إلى 
 «.اليهودية البازغة تغلبت عليها في نهاية المطاففي ترسيخ جذورها، ألن الخصوصية »آالن دوتي، 

بكثير مما ويتوكأ دوتي على رصد برنارد أفيشاي للمجتمع اإلسرائيلي، حيث تعَلم المدراس اإلسرائيلية األطفال ما يتعلق بقبائل بني إسرائيل أكثر 
ا عن تطرف الحاخامات اإلسرائيليين أهمها وجود عناصر في تدَرسه لهم عن التنوير. ويرصد دوتي عشر عقبات أمام إقامة نظام ديموقراطي بعيد

هية على الديانة اليهودية والفكر الصهيوني تتعارض مع مطالب الديموقراطية. ووفقا للمنظور الديني اليهودي يتعين إعطاء األولوية للشريعة اإلل
انين التي يتم وضعها بأساليب ديموقراطية، والتي يشعرون أنها القواعد والمؤسسات البشرية، كما أن الحريديم يرفضون االعتراف بشرعية القو 

 «.القانون السموي األعلى»تتعارض مع ما يسمونه 

الشمئزاز هذا النمط من الرؤى العنصرية المبتذلة وتجلياتها أفسح في المجال أمام فيض من الفتاوى المتطرفة والغيبية، والتي يثير العديد منها ا
التي تتناسب ومصالح بعض السياسيين والتجار وأصحاب المصانع « فتاوى السوق »ن ظهور بعض ما يمكن تسميته بـ واالستهزاء، ناهيك ع

المأكوالت »في القدس، عشية عيد الفصح اليهودي قبل أيام، قرارا يتيح بيع « محكمة الشؤون المحلية»وسواهم، فعلى سبيل المثال، أصدرت 
يات خالل العيد شرط أال تكون معروضة في مكان علني وإنما في متجر مغلق، ما دفع إيلي يشاي زعيم في مختلف المطاعم والبقال« الحامضة

ذلك أنه يرى أن هذه هي الوسيلة «. اي بيع للخبز الحامض في العيد»إلى تقديم اقتراح قانون في الكنيست يحظر بصورة واضحة « شاس»حركة 
 ها العلمانيون محاولة إلجبارهم على نمط عيش ال يؤمنون به، أو لم يكتب في التوراة.لتقريب شعب اسرائيل من اليهودية، فيما يعتبر 

على مجموعة »لجنة الحاخامات للحفاظ على قدسية السبت « مقاطعة»والملفت أن هذه القضية انفجرت بالضبط في اليوم الذي طرحت فيه قضية 
ا شراء الناس من شبكات التسويق التابعة له ألنها تعمل في أيام السبت. وقد دور ألون التي يسيطر عليها دودي فايسمان. الحاخامات حظرو 

تجاهل هؤالء أن هناك رجال اعمال يملكون متاجر تعمل في أيام السبت، ومع ذلك لم تفرض المقاطعة عليهم ومن بينهم ليف الفييف وتصاديك 
 الناشط جدا في االعياد االصولية.« عمال أغودات يسرائيل»وبنك « بن لئومي»بينو صاحب السيطرة في بنك 

« إحدى صور الالعقالنية الجماعية»، بأنها «صهيونية بال راحة»تحت ظالل هذه الصورة التي تصفها البريطانية جاكلين روز في كتابها الجديد 
، يصبح من المنطقي أن يتم «قوتهالصالحية التي منحت للصهيونية من السماء، كما يَدعى، تحَولها إلى هذيان فتاك من حيث »بعد أن أخذت 

الشعب أو االحتفاء بأي تقارب بين الحريديين والعلمانيين، حتى ولو كان ذلك في أمور تفصيلية صغيرة ال تطاول القضايا الكبرى التي يأتلف حولها 
 4 /13العبرية يوم « هآرتس»افتتاحية صحيفة األمة التي تمتلك الحد األدنى من القواسم الوطنية أو القومية المشتركة. فعلى سبيل المثال، هللت 

. ورأت أن الماضي للمبادرة التي صادقت عليها الكنيست بالقراءة العاجلة إلقامة تيار رسمي متداخل في التعليم، حيث يتعلم معا متدينون وعلمانيون 
الديني، ال سيما وأن نخبة ما  –اكل العسيرة األخرى للتعليم الرسمي والرسمي يمكنه أن يكون الرد على سلسلة من المش« التيار المختلط»هذا 

اليهودي الى المدارس الخاصة، والكثير من أبناء الجمهور التقليدي،  -فرت منذ زمن بعيد من التعليم الرسمي « الوطني -الجمهور الديني»تسميه 
ويتلقون هناك « شاس»و« أغودات يسرائيل»يرسلون اليوم إلى مدارس أحزاب  اليهودي، -ممن تعلموا في الماضي في الرسمي أو في الرسمي

 تعليما أصوليا وال صهيوني.

وسواها من وسائل اإلعالم والتعبير التي تحاول اإليحاء بأن الحرب الثقافية « هآرتس»ربما يكون من السابق ألوانه فحص دقة التفاؤل الذي تأمله 
، ما يضمن قواعد اللعب «دولة راسخة»و« بلد ديموقراطي»، مسألة طبيعية في «العلمانية»وعشائرها « حريديةال»المستعرة بين قبائل إسرائيل 

ت الدولة المتبع، ويؤَمن عدم سيطرة اعتبارت قطاعية أو دوافع عرقية أو دينية، غير أن ما يدب على األرض فعال يعيد األسئلة الوجودية التي رافق
الماضية، ولكن بشكل أكثر حدة، فالنظام السياسي اإلسرائيلي المتخم بالفساد، عاجز عن فرض قوانينه على المخلوق  العبرية طوال العقود الستة

الذي أنشأه بنفسه، أي على القوى الدينية المتطرفة، وفي القلب منها المستوطنين الذين يستبيحون مجمل أراضي القدس والضفة الغربية، 
 التي تربط بقاءها في االئتالف الحكومي بعدم المس باالستيطان.« شاس»الحكومة وأحزابها، وال سيما حركة  مستندين إلى دعم قوي من أوساط



لدولة إسرائيل ومؤسساتها المختلفة، فقد أصيبا بنكسة كبيرة بعد أن تآكلت « عمود الخيمة»أما المؤسسة العسكرية والجيش الذي اعتبر بمثابة 
، وباتا بحاجة إلى إعادة تأهيل على المستويات كافة، بما في ذلك إعادة إنتاج معنويات 2006موز )يوليو( قدرة الجيش الردعية خالل حرب ت

 عالية، أو حتى مقبولة، تستند إلى أحدث أنواع األسلحة والتجهيزات.

لواقع أن ثمة أعدادا متزايدة من وهذا، وفق المرئي في اللوحة اإلسرائيلية القلقة راهنا، ال يضيء سوى أحد جوانب الصورة، في ظل إفادة ا
عائلة  19رة اإلسرائيليين تنزلق إلى مربع الحرمان والفقر بعد تعاظم الفارق النوعي بين مداخيل الشرائح العليا والدنيا في المجتمع بعد تزايد سيط

في السنوات األربع الماضية، فيما تراجعت قيم على مفاصل االقتصاد اإلسرائيلي. وكل ذلك بفضل مباهج االزدهار االقتصادي الذي شهدته إسرائيل 
في  المثل الصهيونية لدى طوائف المجتمع اإلسرائيلي بحيث غدت أقرب إلى قيم االقتصاد منها إلى تلك المثل، فيما تتقلص الهجرة إلى إسرائيل

 ين.مقابل تعاظمها باتجاه الخارج مع األخذ باالعتبار الفوارق النوعية بين القادمين والمغادر 

في إسرائيل جدعون ليتشفيلد، فإن ثمة مشكالت بنيوية تصطرع في قلب الدولة « اإليكونوميست»ووفق تقرير أعده مراسل األسبوعية البريطانية 
الجمود السياسي أو أسر النظام السياسي على أيدي مجموعات المصالح الخاصة، يضافان إلى العديد من مشاكل إسرائيل »العبرية من بينها 

، وتدهور نظام التعليم، وتدني حوافز التجند في الجيش بسبب اإلعفاءات ألسباب 2006خرى مثل إفساد الحرب ضد حزب هللا في لبنان في األ
 «.دينية

ف. وهذا في ديموقراطيات أخرى، يعدَّ التمَرد من جانب أعضاء في الحكومة أمرا نادرا ومتطرفا. أما في إسرائيل فهذا هو العر »ويضيف التقرير إنه 
ما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات جريئة، ويبعد تقريبا، بشكل كلي، االعتبارات بشأن ما هو األفضل وما هو األبعد مدى الذي يتطلبه صنع 

 «.السالم
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