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الدين واألبارتهايد يف السياق اإلسرائيلي

مهند مصطفى*

هيدف هذا البحث إىل حتليل دور التأويالت الدينية امُلهيمنة عىل التيار الدينّي القومّي 
واألرثوذكيّس يف إرسائيل، يف تأسيس وعي وواقع من التفوق العرقي-الديني لليهود 
عىل العرب الفلسطينيني داخل إرسائيل ويف األرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967. 
يرى املقال أن النظام اإلرسائييل يستند بشكل متزايد عىل معتقدات وقيم دينية تعمل عىل  
إنتاج ورشعنة سياسات التفوق والفصل العنرصي املبنية عىل أسس دينية وعىل االنتامء 
الديني. باملقارنة مع دور الدين يف جنوب أفريقيا، فقد لعب الدين أيضا دورا مهام  يف 
جهة،  من  للفصل  تؤسس  التي  الثيولوجية  تأويالته  وكانت  األبارهتايد،  نظام  رشعنة 
وتراتبية احلقوق والتفوق العرقي-الديني، من جهة أخرى، مركبا أساسيا يف تدعيم البعد 
القيمي لنظام األبارهتايد ويف تأصيالته النظرية التي تعطيه املصداقية األخالقية الدينية 
يف نظر األقلية البيضاء يف جنوب أفريقيا، ولقد لعبت املؤسسة الدينية املتمثلة بالكنيسة 
الربوتستانتية اهلولندية )DRC( دورا أساسيا يف تزويد هذا التأويالت للنظام السيايس 

 .)Bymes, 1996; Shore, 2009; Moodie, 1975( احلاكم

*   مدير عام مدى الكرمل - املركز العريب للدراسات االجتامعية التطبيقية.
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وكام احلال يف جنوب أفريقيا البيضاء، تم تأصيل تراتبية احلقوق والتفوق العرقي-الديني 
يف النظام اإلرسائييل يف خطاب ديني حيدد من هم أصحاب البالد، ويشكل ناظام لرتاتبية يف 
احلقوق، أي: فصال يف مستوى احلقوق مبنيا عىل التفوق واالنتامء الدينيني، بعد أن قامت 
احلركة الصهيونية بعلمنة الكثري من منظومات الدين وليس مفرداته فحسب، بحيث بات 
الكثري من مفردات وجوهر خطاهبا يف الفصل العنرصي والرتاتبية احلقوقية يقف عىل أرضية 
دينية، علام أن القومية اإلثنية اليهودية مبنية بشكل كامل عىل املفهوم الديني، من حيث ترسيم 

حدود املجموعة القومية اليهودية.
سأعود ضمن هذا البحث إىل األرضية الدينية الثيولوجية للفصل وملفهوم التفوق العرقي-

الديني، وتعود أمهية العودة إىل األرضية الثيولوجية لبحث فكرة األبارهتايد اإلرسائييل، إىل 
أسباب عديدة، أمهها أن هذه األرضية كانت األساس الذي تطورت من خالله فكرة القومية 
وكثافتها  مقاربتها  حيث  من  القومية  احلركات  تاريخ  يف  مسبوقة  غري  وبصورة  اليهودية، 
االصطالحية للدين والثيولوجيا الدينية )Raz-Krakotzkin, 2002(، والسبب الثاين  صعود 
للمجموعة  العام  القومي  الوعي  عىل  اهليمنة  إىل  يطمح  كخطاب  القومي  الديني  اخلطاب 
اليهودية، واستبدال اخلطاب القومي الصهيوين العلامين التقليدي )Pedahzur, 2012(. ال 
يؤسس هذا اخلطاب عىل الفصل العنرصي وتراتبية احلقوق عىل أساس قومي يعتمد عىل 
أرضية دينية ، بل يؤسس لفصل عنرصي وتراتبية حقوقية بواسطة اجلهر بالتفوق واالنتامء 
الديني وما يرتتب عىل ذلك من تباين يف احلقوق عىل األرض وفيها. وهنا نجد مفارقة تارخيية 
مهمة، فإذا كان اخلطاب القومي الصهيوين العلامين التقليدي قام بعلمنة مكثفة وشاملة للدين 
لتشييد مرشوعه الكولونيايل يف فلسطني بالذات، فإن اخلطاب الديني القومي يقوم بعملية 

حثيثة لتديني القومية يف تربير األبارهتايد والتفوق العرقي-الديني يف البالد.
يقسم البحث احلايل إىل ثالثة أقسام، يعرض القسم األول بنقاش مقتضب العالقة 
بني الدين واألبارهتايد يف حالة جنوب أفريقيا، وذلك هبدف استبيان الدور الذي لعبه 
الدين يف هذا السياق، مع التأكيد أن هنالك صعودا لألدبيات التي ركزت عىل دراسة هذا 
املجال البحثي يف اجتاهني: اجتاه يركز عىل دور الدين يف تأصيل األبارهتايد دينيا، واجتاه 



159

يركز عىل دوره يف اهنيار نظام األبارهتايد، ما يؤكد عىل الدور املزدوج الذي يمكن أن 
يلعبه الدين سياسيا يف نفس السياقات التارخيية، ويتعلق األمر بأهداف املؤسسة الدينية 
الديني  التيار  صعود  ظاهرة  البحث  يستعرض  الثاين  القسم  ويف  السياسية.  وتوجهاهتا 
القومي يف إرسائيل، بعد االحتالل عام 1967، مؤسسا خلطاب حياول اهليمنة عىل الفكر 
الصهيوين الكولونيايل التقليدي، وهيدف يف النهاية إىل تديني القومية دون التخيل عنها، 
وهو الفكر الذي يشكل اليوم األرضية الثيولوجية للفصل العنرصي اجتاه الفلسطينيني. 
بينام نستعرض يف القسم الثالث، خطاب التفوق العرقي-الديني وتراتبية احلقوق املبنية 
عىل الثيولوجيا الدينية اليهودية، كام ظهرت يف تأويالت حاخامات هيود مؤثرين يف املشهد 

اإلرسائييل، بام يمثلون بشخوصهم ومؤسساهتم.

الدين واألبارتهايد يف حالة جنوب أفريقيا:
العرقي  التفوق  فكرة  ترسيخ  يف  سامهت  التي  املركزية  األدوات  أحد  الدين  شكل 
 .)Mahlauli, Salani and Mokotedi, 2015, 214( للمجموعة البيضاء يف جنوب أفريقيا
ويعود ذلك من مجلة أسباب إىل كون دولة جنوب أفريقيا كانت دولة متدينة، ويلعب فيها 
 .)Chipkin and Leatt, 2011, 40( الدين دورا كبريا من خالل منظومة الدين الرسمي
يرجع ميلز العالقة بني استحضار فكرة التفوق األبيض وبني الدين إىل القرون الوسطى، 
يف هذا السياق، يشري ميلز إىل دور الدين يف صياغة التفوق بقوله: »يف البداية كان التأطري 
ينحرص يف املقاربة الثيولوجية، مع ]الوقت حدثت عمليات[ احتواء وإقصاء معيارية أظهرت 

 .)Mills, 1992, 23( »نفسها عىل أهنا حدود بني املسيحيني والوثنيني
ويعني ذلك أن مثل هذه التأويالت قسمت الناس إىل نوعني، من هم بتعريف إنسان 
ومن هم بتعريف شبه إنسان. بحيث تشكل األقلية البيضاء يف جنوب أفريقيا »االنسان« 

بينام يشكل السود »اشباه االنسان«.
االقتصادي،  املشهد  إقصائه عن  يتم  لتحديد من  منظومة  أو  كأداة  الدين  استعمل  كام 
نظام  قام  وسود.  بيض  إىل  الناس  بتقسيم  الدين  يقوم  أن  بعد  وذلك  والثقايف،  السيايس 
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األبارهتايد بتسييس املسيحية بطرق خمتلفة: العالقة القريبة بني احلزب الوطني وبني الكنيسة 
اإلصالحية اهلولندية، وبواسطة التأويالت الدينية ملفهوم العرق التي قام هبا نظام األبارهتايد، 
فحسب  السيايس  للنظام  وليس  للمسيحية  كمعارضة  لألبارهتايد  معارضة  كل  ووصف 

.)Chipkin and Leatt, 2011,41(
وصل املستعمرون اهلولنديون إىل ما يسمى اليوم جنوب أفريقيا يف عام 1652، والذين 
أصبح يطلق عليهم اسم Afrikaners، خاض املستعمرون عام 1838 معركة ضد قبائل 
االنتصار  هذا  املستعمرون  فرّس  وقد   ،blood river معركة  يف  عليهم  وانترصوا  الزولو، 
بالدعم اإلهلي هلم، شكلت هذه املعركة مفرقا مهام يف بداية التنظري الديني للفصل والتفوق 
العنرصي. بعد تشكيل جنوب أفريقيا االحتادية عام 1914، بدأ احلزب الوطني العمل تنفيذ 
الفصل العنرصي يف العمل واملشاركة السياسية، فحسب Afrikaner theologians فإن 
الرب قام بالفصل بني األعراق ومل يسمح باختالطهم، وبعد احلرب العاملية الثانية حظي 
االفريكانيز بالقوة السياسية التي مكنتهم من الفصل العنرصي عىل أرض الواقع معتمدين 
أحد  كتب  وقد  دينية،  أسس  عىل  الفصل  تأسيسه  وتم  عنرصي،  قانون   100 حوايل  عىل 
الثيولوجيني ويدعى، J.H. Kritzinger، كتب: »الكتاب املقدس يعلم أن الرب رغب يف 
.)Ojibwa, 2010( »الفصل العنرصي، ونحن كمسيحيني ال يمكن أن نفعل عكس ذلك

شكلت الكالفانية )Calvinism( )نسبة إىل John Calvin- 1509-1564(، التي انبثقت 
عن الربوتستانتية، املرجعية التأويلية الدينية التي وظفها املستعمرون إلضفاء الصفة الدينية 
عىل الفصل العنرصي، كام أهنا شكلت املرجعية التي تم من خالهلا بناء القومية األفريقية 
للبيض )Dobosova, 2009; Hexham, 1980(. جاء املستوطنون اهلولنديون إىل جنوب 
أفريقيا مدججني بالكالفانية، مل يكن املستعمرون متدينني عىل املستوى الشخيص، لكنهم 
جاءوا بدعم ديني من الكنيسة اإلصالحية اهلولندية التي كانت الكنيسة الفاعلة الوحيدة يف 
جنوب أفريقيا حتى عام 1778. شّيد املستوطنون اهلولنديون الكالفانيون استعامرهم عىل 
الكثري من التأويالت الدينية التي اختلطت بالكثري من األساطري املؤسسة حول تارخيهم، 
فكان لألسطورة والدين واملزج بينهام دور يف تأسيس منظومة الفصل العنرصي الحقا، 
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مثل اعتبار احلروب مع بريطانيا يف القرن التاسع عرش حروب حترر وطني وانعتاق من 
االستعامر، واعتبار اهلجرة الكربى من منطقة كامب إىل مناطق ما سمي جنوب أفريقيا عودة 
)Hexham, 1981(. ومنذ القرن الثامن عرش كانت املسيحية الكالفانية تؤسس ملقوالت 

.)Du Toit, 1985( دينية قومية يف صفوف األفريكانيز باعتبارهم شعب الل املختار
يف احدى املجالت الطالبية، كتب أحد الطالب عن الدمج بني هويته الدينية والقومية، 

بتأثري الكالفانية عىل النحو التايل:
»تستند ]هوية[ الطالب األفريكان ]البيض[ عىل املسيحية-القومية التي متثل األساس 
العريض للرتاث الربوتستانتي املسيحي للحضارة األفريكانية، يف فكرة »املسيحية والقومية«، 
املسيحية ال تشري إىل جمرد الدين املسيحي لالفريكانيني، وإنام إىل كل جانب من جوانب حياته 
املسيحية اليومية... هبذا املعنى الواسع فإن املسيحية تشكل القوة الدافعة املركزية وراء القومية 

.)Hexman, 1980, 196( »االفريكانية
شكلت الكنيسة الربوتستانتية اهلولندية رأس احلربة يف بناء األرضية الثيولوجية لنظام 
أفريقيا  جنوب  يف  للحكومة  األبارهتايد  منظومة  اهلولندية  الكنيسة  تدعم  مل  األبارهتايد، 
فحسب، وإنام زودهتا بتأويالت دينية لسياسات الفصل العنرصي، وقد حتولت إىل الدين 
الرسمي للحزب الوطني )Tiryakian, 1957, 385, Shore, 2009, 35(. ويعتقد شور أن 
املسيحية كانت أهم الالعبني يف صياغة نظرية األبارهتايد. كام ويؤكد ذلك نيلسون منديال 

يف مذكراته Long Walk to Freedom، بقوله أن األبارهتايد:
»كان سياسة مدعومة من الكنيسة اإلصالحية اهلولندية، والتي أثثت الفصل العنرصي 
السود  وأن  املختار،  الل  شعب  كانوا  االفريكانني  أن  االقرتاح  بواسطة  دينية  بدعامات 
كانوا نوعا ذليال. يف نظر االفريكانيني، الفصل العنرصي والكنيسة يسريان جنبا جلنب« 

.)Mandela, 1995, 111(
تعزيز  أفريقيا، دورا يف  األبارهتايد يف جنوب  نظام  القومي، ضمن  الديني  التيار  لعب 
حيث  من  شبيها  أفريقيا  جنوب  يف  القومي  الديني  التيار  يكن  مل  للبيض،  العرقية  الفوقية 
التنظيم السيايس بالتيار الديني القومي يف إرسائيل، إال أنه دمج يف خطابه بني االنتامء القومي 
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أو القومية وبني االنتامء الديني، املسيحية البيضاء. فعىل سبيل املثال لعبت املؤسسة للرتبية 
املسيحية القومية- )Institute for Christian National Education   )CNE، دورا يف 
الدمج بني القيم القومية والقيم الدينية يف مناهج الرتبية يف املدارس، وحول ذلك يقول زونغو:
»احلياة تستند عىل الكتاب املقدس وتتشكل من آيات من العقيدة أن »املسيحية كانت ُتعرف 
من خالل ثالث كنائس لالفريكانيني، القومية تعني حب كل يشء يملكونه، وخاصة دولتهم، 
لغتهم، تارخيهم وكنيستهم، باختصار كانت املدارس بؤرة األيديولوجية والقومية االفريكانية« 

.)Zungu, 1977, quoted in: Mahlauli, Salani and Mokotedi, 2015, 209(
قبل اخلوض يف احلالة اإلرسائيلية، ال بد من اإلشارة إىل أن الدين واملؤسسات الدينية مل 
تكن فقط أداة لتعزيز الفوقية العنرصية للبيض يف جنوب أفريقيا، بل أيضا لعبت مؤسسات 
دينية أخرى دورا يف تفكيك األبارهتايد من خالل طرح خطاب ديني مغاير جيرم األبارهتايد 
بحسب  ونصوصه  للدين  املزدوج  الدور  عىل  يدل  وهذا   .)UNESCO, 1991( دينيا 

التوجهات األيديولوجية للمؤسسات الدينية التي تتعامل مع هذا النص.
صعود اخلطاب القومي الديني يف إرسائيل:

مل تكن الرموز واملفردات الدينية غائبة أبدا عن اخلطاب السيايس أو العسكري اإلرسائييل، 
وإقامة دولة إرسائيل،  القومي االستعامري  الدينية يف مرشوعها  املفردات  فالصهيونية وظفت 
فكانت الرموز الدينية تقف جنبا إىل جنب مع اخلطاب القومي الذي يرى يف حل مشكلة اليهود 
مشكلة سياسية، وحّلها يكون سياسيا قوميا من خالل إقامة دولة قومية. ولكن رسعان ما انقلب 
توظيف الدين إىل جزء مهم من ماهية اخلطاب الصهيونية، عندما نجح اخلطاب الديني يف توظيف 
الصهيونية االستعامرية يف استعامر واستيطان األرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967. بسبب 
العالقة الوطيدة بني الدين والقومية يف احلالة اليهودية، يشري شلمون أنه مل يكن هنالك تيار مؤثر  
.)Shalmon, 1996, 367( يف القومية اليهودية طالب بفصل الدين عن القومية أو  آمن بذلك

تبادل  إىل  اليهودية يف إرسائيل،  كتابه حول األصولية  إيان لوستك )1994( يف  يشري 
األدوار بني الدولة والدين يف املرشوع الصهيوين، ويستحرض العالقة الديناميكية التي نشأت 
بني احلاخام كوك، وبني املؤسسات الصهيونية العلامنية، فقد كان احلاخام كوك يرى إرادة 
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الرب يف أعامل أبناء الكيبوتسات واالشرتاكيني اليهود العلامنيني الذي كانوا خيالفون تعاليم 
الدين، ولكنهم كانوا ينفذون إرادة الرب ويعتربون أنفسهم، رغم كل ذلك، هيودا. وقد 
استغل من طرف القائد الصهيوين اإلرسائييل االشرتاكي العلامين األول دافيد بن غوريون 
من أجل بناء دولة هيودية علامنية وتسويغها دينيا. ويف السبعينات، أسس تالمذة احلاخام 
كوك حركة غوش ايمونيم، التي اعتربت االستيطان يف الضفة الغربية وقطاع غزة جزءا من 
احلفاظ عىل »أرض إرسائيل«، وقد اقتبسوا من التوراة احلدود اجلغرافية ألرض إرسائيل، 
ومنها استلهموا أفعاهلم وسياستهم العسكرية، وكان حزب العمل االشرتاكي هو األول 
الذي دعم اجلهد االستيطاين الديني، وهكذا حتول من مستغل للدين، إىل ُمستغل من طرف 

 .)Lustick, 1994( املتدينني
يف  القومي  الديني  التيار  صعود  جوهر  لوستيك  ذكره  الذي  التارخيي  التحول  هذا  يمثل 
إرسائيل، فقد نشأت حركة فكرية جديدة يف الصهيونية بعد عام 1967 تسعى إىل تديني القومية، 
بعد فرتة من علمنة للدين قامت هبا احلركة الصهيونية العلامنية التقليدية، وتديني القومية هي 
حالة طبيعية لكل علمنة مكثفة للدين هبدف بناء مرشوع قومي، فمع حتقيق املرشوع القومي، 
يبقى الدين املركب احلي الوحيد يف كل زمان ومكان، بينام يفقد املرشوع القومي بريقه بعد حتقيق 
أهدافه أو ُجّل أهدافه، فيسيطر الدين عىل القومية ومرشوعها، كمرجعية أخالقية وقيمية ويقوم 
الديني يف  القومي  التيار  التخيل عنها. وهذا هو ملخص صعود  القومية وليس  بتديني  بدوره 
إرسائيل بعد عام 1967 وهيمنته الفكرية عىل قطاعات واسعة من املجتمع اإلرسائييل، وتغلغله 

.)Gall, 2012( إىل مؤسسات الدولة السياسية بام فيها املؤسسة العسكرية واجليش

أوال: الفصل الوظيفي واحلقوقي املعتمد عىل الدين:
تشري النصوص الدينية اليهودية )وخاصة املكراه( إىل أربع جمموعات للساكنني يف البالد، 
املسميات اىل  املقيم )طوشاف( وامُلرشك )نوخري(. تشري هذه  املواطن، األجنبي )غار(، 
تراتبية يف احلقوق بينهم. فحسب النصوص الدينية فإن املواطن هو تسمية للفرد الذي ينتمي 
إىل أحد قبائل بني إرسائيل، حيث أن أوامر التوراة موجهة له ويتمتع باحلقوق الكاملة عىل 
األرض. أما املجموعات الثالث األخرى فإهنا تعريفات خمتلفة لألفراد الذين ال ينتمون لبني 
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إرسائيل، ووجودهم يف البالد تم لظروف خمتلفة )Hadad, 2010, 15(. يف مقابل املواطن 
الذي يتمتع بكافة احلقوق، فإن مكانة الـ »نوخري« هي املكانة املضادة من اجلهة األخرى 
ملكانة املواطن، فهو فرد جاء من بالد بعيدة، ويسكن البالد بشكل مؤقت ولذلك فإنه ال 
حيظى باي حقوق وال تناقش التوراة حقوقه وواجباته لصفته الطارئة. يف مقابل احلالة املؤقتة 
للـ »نوخري«، فإن الـ »غار« و »الطوشاف«، جاؤوا من مكان بعيد إىل البالد هبدف اإلقامة 
الدائمة، فكان لزاما عىل التوراة أن حتدد حقوقهم وواجباهتم. تشري هذه التقسامت إىل نقطة 
وانتهاء  البالد  باحلق عىل  بداية  اليهود وغريهم،  بني  والرتاتبية يف احلقوق  العرقي  التفوق 
باحلقوق فيها. لذلك فليس صدفة أن حتدد النصوص الدينية اليهودية أن األغيار املقيمني 
 .)Zar-Kavod, 1964( ليس هلم حقوق ملكية عىل األرض )وهي مجع بني غار وطوشاف(
كام أهنا تفرتض مسبقا أن كل من هو ليس هيوديا ال يتمتع بحق امللكية عىل األرض، وأن 
وصف كل من ليس هيوديا يف فلسطني بأنه يعيش كمقيم، وهو ليس أصليا، حتى لو عاش 

هبا آالف السنني، فاالنتامء الديني حيدد ملكية األرض املستوحاة من وعد الرب.
يف املجمل، منحت النصوص الدينية اليهودية سبعة حقوق لألغيار املقيمني، وفرضت 
عليهم سبعة واجبات، إال إهنم يبقون خمتلفني عن األفراد املواطنني يف ثالثة أمور، حيث 
يمكن بيعهم كعبيد لألبد، بينام يمكن بيع املواطن من بني إرسائيل لفرتة زمنية حمددة، كام 
أهنم ال يتمتعون بحق امللكية عىل األرض، وال يتم تعيينهم لوظائف تتعلق بالنظام السيايس 

.)Hadad, 2010, 16(
أّصل احلاخام هرتسوغ ملعنى الدولة اليهودية حسب املفهوم الديني اليهودي، ففي كتابه 
»دسرتة إرسائيل حسب التوراة« أشار أن إرسائيل جيب أن تكون:»َمَلكية دينية، يقف عىل 
رأس الدولة ملك، وهو خيضع لسلطة التوراة، وذلك كام خيضع امللك يف الدولة الديمقراطية 
لسلطة الدستور والقانون، إىل جانب امللك، وهو األول يف الدولة، هنالك سلطة التوراة- 

املحكمة العليا« )هرتسوغ، 1988، املجلد األول، 4(. 
إال أن احلاخام يستدرك إن إقامة مثل هذه الدولة يف السياق التارخيي والسيايس احلايل 
غري  ضد  متيز  سوف  كوهنا  الدولة  هذه  مثل  يقبل  لن  العامل  ألن  إرسائيل،  يف  ممكن  غري 
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اليهودية يف العامل وهيدد مكانتهم، كام أن حقيقة  اليهود، مما ينعكس سلبا عىل األقليات 
أن املجتمع اليهودي يف هذا السياق غري متدين سيعيق إقامة مثل هذا النمط من الدولة، 
ولكنه يطالب أن تقوم إرسائيل بمقاربة قصوى لقوانينها وترشيعاهتا وسياساهتا لسلطة 
التوراة )هرتسوغ، 1988(. وبناء عىل ذلك يعتقد هرتسوغ أنه لوال موقف العامل كان عىل 
إرسائيل أن تكون توراتية ومتيز ضد األقليات واملجموعات األخرى كام تنص عىل ذلك 

النصوص الدينية التوراتية.
تؤسس الصهيونية الدينية واالرثوذكسية الدينية اليهودية إىل تراتبية حقوقية وظيفية بني 
اليهود وبني األغيار، ومصطلح األغيار يف الرشيعة اليهودية حيمل مفردات عديدة ومنها 
»غوي«، »نوخري« و»غري«. تعتمد هذه الرتاتبية الوظيفية واحلقوقية عىل النصوص الدينية 
اليهودية وتأويالهتا يف املايض والراهن. فمثال، يشري احلاخام دافيد بن زازون أن هنالك 
الكثري من املواقف السلبية الصادرة عن الفقه اليهودي اجتاه األغيار، )باإلضافة إىل مواقف 
إجيابية، ويشري هلا بن زازون أيضا(، حيث كانت نصوص احلاخام شمعون بار حييى مؤثرة 
جدا عىل املواقف السلبية اجتاه األغيار، رغم أن احلاخام زازون حياول قراءهتا من جديد 

وإعطاء تأويالت أكثر اعتداال هلا.
من  اليهود  مواقف  عىل  أثروا  الذي  اليهود  الفقهاء  أكثر  ميمون(  )ابن  الرامبام  يعترب 
األغيار، فعىل املستوى القانوين-الفقهي، متيز نصوصه بني ثالثة أنواع من األغيار، أغيار 
مرشكون بالل، أغيار مقيمون، وجمرد أغيار.  ويشري الرمبام أنه ال يوجد أمر ديني ينص عىل 
مساعدة أو إنقاذ املرشكني يف حاالت اخلطر، ولكن ال جيوز أيضا قتله إذا مل يقاتل اليهود، 
أما بالنسبة لألغيار املقيمني، فهم من تم قبول إقامتهم يف أرض إرسائيل بعد أن قبلوا عىل 
أنفسهم الوصايا السبع لنوح، بينام ليس لباقي األغيار حق اإلقامة يف أرض إرسائيل إذا مل 

يقبلوا هذه الوصايا )بن زازون، 2012، 17(.
استندت الكثري من السلوكيات العنرصية التي تعترب من مركبات نظام األبارهتايد عىل 
تأويالت دينية معارصة للنصوص الدينية القديمة يف اليهودية، مثل الفتوى التي أصدرها 
حاخامات هيود ضد تأجري أو بيع بيوت للعرب يف إرسائيل، أو إصدار كتاب ديني بعنوان 
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»توراة امللك«، والذي اعتمد عىل تأويالت نصوص دينية وأمهها األمر الديني باسم »לא 
תחנם« )ال تشفق( املذكور يف التوراة والذي يتحدث عن طريقة التعامل مع سبعة شعوب 

كنعان، وتشمل: رضهبم خالل احلرب، مقاطعتهم، عدم التحالف معهم أو العفو عنهم، 
وهتدف يف النهاية إىل تضييق احلياة عليهم. 

وعىل سبيل املثال تعامل احلاخامات مع هذه النصوص يف التضييق عىل حقوق العرب 
الفلسطينيني، فقد نرش حاخامات هيود يف إرسائيل )وصل عددهم إىل أكثر من 40، ومنهم 
حاخامات املدن اإلرسائيلية الكربى الذين يشغلون مناصب رسمية يف جهاز الدولة( منشورا 
ضد بيع أو تأجري البيوت للعرب، اعتامدا عىل هذه النصوص، ففي منشورهم الذي أطلق 

عليه اسم: »هل مسموح البيع أو التأجري لألغيار؟«.
»يف ردنا عىل تساؤل الكثري، فإننا نرد بحرمة، كام تنص التوراة، بيع بيت أو حقل يف أرض 
إرسائيل لألغيار، وكام جاء يف كالم الرامبام »ال تشفق«، ال تعطيهم مكانا عىل األرض... ومن 
يبيع أو يؤجر هلم بيتا يف منطقة فيها هيود فإنه يسبب رضرا كبريا جلريانه.... ويف أعقاب بيع أو 
تأجري شقة واحدة فإن ثمن باقي شقق اجلريان هيبط، حتى لو كان الشارون أو املستأجرون 
جيدون يف البداية.... وكل من يبيع هلم يستحق احلرمان حتى يزيل الرضر الذي سببه... 

وعىل جريانه وأقربائه االبتعاد عنه، وعدم التجارة معه...«.
اليهودية، كام  يناقش أحكام األغيار يف الرشيعة  امللك«1، وهو كتاب  يف كتاب »توراة 
فرسها احلاخامات الذين كتبوا هذا الكتاب، وهم رجال دين مركزيون يف إرسائيل، مثل 
احلاخام دوف ليئور، فيمكن اإلشارة إىل بعض االقتباسات من الكتاب التي تبني التفوق 

العرقي-الديني اليهودي يف احلق يف احلياة، وهو أحد أهم احلقوق الطبيعية لإلنسان:
االقتباس األول: »كل مواطن يف مملكتنا يقف ضدنا ويدعم املقاتلني أو يعرب عن رضاه 
من أعامهلم، فدمه مهدور وجيوز قتله«، وهذا يعني -كام يتضح من هذا النص-أنه حتى لو 

مل يقم املواطن بأي فعل فيجوز قتله.
االقتباس الثاين: »اليهودي الذي يقتل واحدا من األغيار ال يستحق املوت، ومن يعرف 
أحدا من األغيار الذي انتهك وصية من الوصايا السبع، يستطيع مقاضاته وقتله، حتى أولئك 
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األغيار الذين ال يشجعون عىل القتل يمكن قتلهم حتى ال يترضر اليهود... وجدنا يف الرشيعة 
أن األغيار متهمون دائام بسفك دماء إرسائيل... حتى الرضع الذين ال خيالفون الوصايا 
السبع هنالك احتامل بإمكانية قتلهم بسبب اخلطر املستقبيل الذي يمكن أن يسببوه إذا كربوا 
وأصبحوا أرشارا مثل آبائهم«. اعتمد احلاخامات الذين ألفوا الكتاب عىل نصوص دينية 
تعرب عن تفوق عرقي وديني يف تأويالهتم للنصوص الدينية اليهودية، فكام جاء يف الكتاب 
يف صفحة קע »بعد إعطاء التوراة، »يأس« الرب من التعامل مع األغيار كأشخاص يمكن 
احلوار معهم، أو كأشخاص يمكن إعطاءهم أوامر أو يوجد حلياهتم معنى.... وهم مثل 

احليوانات الذين يعيشون يف هذا العامل بدون وعي ومعنى للحياة«. 
ويف رده عىل أسئلة تتعلق بمكانة غري اليهودي يف »أرض إرسائيل«، حاول احلاخام ناحوم 
اليعازر ريفانوفيتش، إعطاء موقفه من املوضوع، وهو يعود عىل املواقف السابقة التي ذكرناها 
يف تراتبية احلقوق وامللكية عىل األرض بني اليهود وغري اليهود، ولكن يظهر يف تأويالته أيضا 
موضوع »العودة« إىل البالد، وهو حيرصها باليهود فقط، مستندا إىل تأويالت دينية، وهذا ما 
يؤكد أن قانون العودة اإلرسائييل مشبع باملعاين الدينية الذي يعطي احلق لليهود حرصا يف 

العامل »بالعودة« إىل »ارض إرسائيل«، يف هذا السياق يقول احلاخام ريفانوفيتش:
»ال يمكن قبول األغيار املقيم يف فرتة يوفيل )יובל( ]وهي سنة مقدسة واحدة حتدد كل 
مخسني سنة[، وذلك لسبب بسيط، ألننا ملزمون بإعطائه مكانا لإلقامة، وإذا كانت إرسائيل 

]إشارة إىل بني إرسائيل[ غري ثابتني يف أرضهم، فكيف يمكن تسكني آخرين«.2
أما احلاخام الييشع افينار، فقد كتب بحثا حول »مكانة أبناء إسامعيل يف دولة إرسائيل 
حسب الرشيعة«، ويشري أن اإلسامعيليني ال يدخلون يف إطار األغيار املقيمني، فاملجموعة 
األخرية عليها قبول الوصايا السبع لنوح وهم ال يفعلون ذلك، وذلك رغم تأكيده، باالعتامد 
عىل الرامبام أن أبناء اسامعيل موحدون، وليسوا مرشكني بالل. إال أن احلاخام افينار يعتقد 
بأنه ال يمكن إدخال أبناء اإلسالم إىل اليهودية كام احلال مع املسيحيني. ويصل احلاخام بعد 

تأكيد موقفه بنصوص طويلة من الرتاث الديني اليهودي إىل نتيجة مفادها:
أغيارا  ليسوا  أهنم  إال  مرشكني،  غري  أهنم  الرغم  عىل  اإلسالمي،  الدين  أبناء  »العرب 
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مقيمني، ولذلك فإن األوامر تنص عىل مساعدة األغيار املقيمني، أي مد يد العون هلم، وتقديم 
.)Avenar, 2010( .»خدمات اجتامعية وطبية هلم، غري ملزمة لنا اجتاه عرب أرض إرسائيل

رافق تأويل تراتبية احلقوق دينيا، عملية شيطنة للعرب الفلسطينيني من خالل العودة 
إىل النصوص الدينية، فمثال قام احلاخام دوف ليئور، وهو من رجال املؤثرين واملهمني يف 
طبيعتهم  بأن  الديني«،  االصطالح  حسب  إسامعيل  »أبناء  العرب  بوصف  املستوطنات، 
كارهني للسالم. »مع أبناء اسامعيل حولنا ال يمكن أن يكون سالم، ليس ألننا ال نريد السالم، 
بل ألهنم كارهون للسالم... حتى الرمبام ذكر طبيعة أبناء إسامعيل ]عندما قال[ كل الوقت 
الذي نسعى فيه للسالم معهم، فإهنم سيقابلوننا باحلرب... كل عطاء منا هلم سيفرسونه 
ضعفا... االعتقاد أننا إذا أقمنا هلم دولة سيكون سالم هو وهم...« )ليئور، 2014، 134(
يشري احلاخام ليئور، الذي ارشنا اليه سابقا، حول مكانة العرب يف البالد، »احلل هلذه 
اخلروج  عىل  تشجيعهم  باجتاه  يكون  ان  جيب  فلسطني[  يف  الفلسطينيني  ]العرب  املشكلة 
واهلجرة من البالد، فبدل بناء اجلدار الفاصل كان علينا اعطاء كل واحد منهم عرشة آالف 
دوالر وتنظيم خروجهم من البالد اىل أي مكان يريد يف العامل... جيب ان نفهم انه لن يكون 
هنالك سالم اذا ابقيناهم يف البالد، لذلك جيب تشجيع خروجهم« )ليئور،2014، 137(.

بدأ خطاب شيطنة الفلسطينيني من خالل تأويالت دينية يتغلغل إىل اجليش اإلرسائييل 
بعد صعود تأثري أبناء التيار الديني القومي يف إرسائيل داخل املؤسسة العسكرية، ففي احلرب 
األخرية عىل غزة، أصدر قائد لواء غفعايت، »عوفر فينرت« بيانا حربيا إىل أفراد اللواء كام هو 
متبع قبل كل حرب أو عملية عسكرية، وهو حيتوي عىل هدف احلرب، ويوجه مبارشة للجنود 
لتحفيزهم عىل القتال، ويؤكد أن هدف احلرب هو القضاء عىل الغزيني الذين يسبون إله بني 

إرسائيل. جاء يف الوثيقة:
»الضباط واملقاتلني األعزاء: رشف كبري حظينا به ألننا نقود ونخدم يف لواء غفعايت يف 
هذه األثناء. لقد اختارنا التاريخ لنكون رأس احلربة )التشديد من املصدر م.م( يف قتال العدو 
اإلرهايب »الغزاوي« الذي يّسب، يشتم ويلعن إله إرسائيل. لقد استعددنا وحترضنا هلذا اليوم 
ونأخذ عىل عاتقنا املهمة كرسالة وبتواضع كبري، وألننا قادرون أن نخاطر والتضحية بأنفسنا 
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لكي ندافع عن عائالتنا، شعبنا وعن وطننا. سوف نعمل معا بقوة ومثابرة، من خالل املبادرة 
واملناورة ونسعى لاللتحام بالعدو. سنفعل أي يشء لكي ننفذ مهمتنا وذلك يف رضب العدو 
وإزالة التهديد عن شعب إرسائيل )مصطلح ديني م.م(.... ارفع عيني للسامء، وأدعو معكم 
»اسمع إله إرسائيل الواحد« سدد طريقنا، فنحن ذاهبون لنقاتل من أجل شعبك إرسائيل 
ضد عدو يسب اسمك. أدعوك باسم مقاتيل جيش الدفاع اإلرسائييل وخاصة مقاتيل اللواء 
وضباطه، أقم فينا قول »وقل إهلكم الذي يقاتل معكم أعداءكم لينقذكم«، ونقول آمني. 

»معا وفقط معا سننترص« )عوفر فينرت- بيان القائد للمعركة، 2014(.
مع قيام دولة إرسائيل، كتب حاخام الييشوف االستيطاين اليهودي يف فلسطني قبل عام 
1948، إسحق هليفي هرتسوغ، كتابا حول موقف التوراة من صياغة دستور يف إرسائيل، 
ليوضح موقف التوراة من القضايا املطروحة يف صياغة الدستور، وأمهها مكانة األقليات 
الدينية والقومية يف الدولة اليهودية، تنبع أمهية هذا املوقف كونه جاء من شخصية اعتبارية 
من الصهيونية الدينية وذات مكانة رسمية يف الوقت نفسه عشية قيام الدولية، وحول مكانة 
غري اليهود يف الدولة اليهودية كتب احلاخام هرتسوغ يف كتابه، أن اجلنسية يف إرسائيل لغري 
اليهود هي تراتبية وخاضعة لقوانني التوراة، فكل من يريد احلصول عىل اجلنسية الكاملة 
عليه أن يمر بعملية هتويد )غيور( باملفهوم الديني، ومن مل يفعل ذلك فعليه االكتفاء بمكانة 
»الغريب املقيم« )غور طوشف(، وهي جنسية جمتزأة، وهي املكانة األعىل التي يستطيع غري 

اليهودي احلصول عليها إذا مل يرغب بعملية هتويد )هرتسوغ، 1988، املجلد االول، 1(.

ثانيا: مبدأ امللكية املعتمدة عىل احلق الديني:
ابيعزر  اليهودي احلديث«، يشري  الفكر  يف كتابه الذي حرره حول »أرض إرسائيل يف 
ربيتسكي أن أرض إرسائيل أدخلت يف وعي اليهودي يف املنفى حالة من اخلوف، وذلك 
ألن قداستها ازدادت مع االبتعاد عنها، واعترب أن اخلوف من العودة إليها كان نابعا بالذات 
مع اخلوف من علمنتها، ويعترب ربيتسكي أن ازدواجية العودة واخلوف منها أثرت كثريا عىل 
الوعي اليهودي اجلمعي يف التاريخ املعارص )ربيتسكي، 1998(. وهو ما يؤكد أن فكرة 
العودة مثلت يف الفكر اليهودي األرثوذكيس جزءا من علمنة املقدس. ويمكن االدعاء أن 
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الصهيونية الدينية يف هذا السياق قامت كوكيل بعملنة املقدس ومن ثم تديينه من جديد، 
وخاصة بعد االحتالل عام 1967.

تباينت آراء مواقف الصهيونية الدينية يف مسألة مكانة »أرض إرسائيل«، ويمكن اإلشارة 
إىل توجهني مركزيني، يف هذا الشأن:3

أوال: ينطلق هذا التصور من االدعاء أن األرض )ويف هذه حالة »أرض إرسائيل«(   -
هي رشط رضوري لتحقيق كامل للرشيعة، األرض هي الوحيدة التي تؤدي إىل 
رفاهية شعب إرسائيل وتطوره الديني والثقايف، بالنسبة هلذا التصور فإن البالد هي 
خادمة القومية الدينية، ويعتقد هذا التصور أن الرابطة القومية بني الشعب اليهودي 
واألرض هي رابطة دينية، تتبنى هذه النظرة فكرة العالقة الرومانسية بني الشعب 
واألرض. يشري شفارتس أن هذا التصور يتعامل مع األرض من منطلقات أداتية، 
هدفها تطور الشعب. ويعتقد شفارتس أن غالبية أعضاء الصهيونية الدينية انجذبوا 
إىل التصور الرومانيس لعالقة الشعب باألرض، ومل يكتفوا باإلطار العقالين القومي 
هلذه العالقة بل أعطوها أبعادا دينية، وإال لتحولوا إىل مركب من مركبات الصهيونية 

السياسية التي نّظر هلا هرتسل.
ثانيا: أما أصحاب التصور الثاين ألرض إرسائيل، فيعتقدون أن لألرض مميزات   -
روحانية مستقلة، وأن اللقاء بني هذه اخلصوصية، وبني اخلصوصية القومية تؤدي 
إىل نتائج أكرب من اجلوهر القومي العادي ألي حركة قومية سياسية تقليدية. تم 
تطوير هذا التوجه يف ذروة التوجه األول. وبموجب هذا التوجه، فإن اللقاء بني 
نتائج  له  ستكون  مهمني،  عاملني  بني  مزج  وحتى  لقاء  هو  واألرض،  الشعب 
مسيانية متطرفة واضحة. ال ينطلق هذا التصور، كام هو حال التصور األول، من 
نظرة أداتية لألرض يف اعتبارها عامال يف تطور الشعب، بل إن استيطان األرض 
وتوسيع حدودها هو جزء من تدخل الرب لتصحيح الوضع القائم، وحسب هذا 
التوجه فإن األرض هي كيان مستقل بذاته وله إرادة وقدسية لذاهتا، وليس جمرد 

أداة كام يقول التصور األول.
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اختلف احلاخام كوك االبن، عن أبيه احلاخام كوك األب )1865-1935( يف درجة 
كوك  فعله  الذي  التجديد  أن  يوفال  احلاخام  يوضح  اخلالص.  ومفهوم  األرض  قدسية 
األب كان يف إعطاء معنى شامل للمقدس الديني، ففي حني شمل هذا املعنى عند اليهودية 
األرثوذكسية تعليم التوراة وإقامة الشعائر الدينية، فإنه يشمل عند كوك األب جماالت غري 
حمدودة، فقد اعترب أن كل فعل إنساين )تعليمي، اقتصادي، ريايض، سيايس وغريها( يدخل 
يف املجال املقدس، كام أنه اعترب الصهيونية جزءا من املقدس، ليس لذاهتا بل ألهنا حتقق إرادة 
الرب بدون وعي قيادهتا، واعترب أن العمل الذي يقوم به الصهيونيون العلامنيون فيه يشء من 
املقدس ألهنم ينفذون إرادة الرب.4 هلذا السبب فإن احلاخام كوك عارض فكرة إقامة دولة 
لليهود يف أوغندا، وعارض تالميذه فكرة تقسيم فلسطني. شكلت فكره »أرض إرسائيل« 

موضوعا مركزيا يف فكره، ليس بسبب كوهنا وطنا، بل ألهنا أرض اخلالص. 
ما قام به كوك االبن أنه عىل خالف أبيه مل حيافظ عىل التوازن يف مركبات املقدس، بل إنه 
أعطى األولوية ملركب »أرض إرسائيل«، فقد اعترب القومية اليهودية أداة مقدسة لتحقيق 
العودة إىل »أرض إرسائيل«. حتول مصطلح اخلالص إىل الكلمة السياسية املهيمنة يف فكر 
كوك االبن، فدولة إرسائيل ليست فقط كيانا سياسيا، بل أساس لتحقيق اخلالص.5 فقد كتب 
احلاخام كوك لتالميذه العبارة التالية، »هذه األرض لنا، ال يوجد هنا مناطق عربية وأراض 
عربية، بل أرض إرسائيل، أرض آبائنا اخلالدة، وهي يف كل حدودها التوراتية تابعة حلكم 
إرسائيل«.6 ويف ترصيح آخر له قال: »أقول لكم بوضوح أن هنالك حتريام يف التوراة، ضد 
التنازل عن بوصة واحدة من األرض املحررة، ال يوجد غزوات هنا، ونحن ال نحتل أرضا 
أجنبية، إننا نعود إىل وطننا، أرض األجداد، ال توجد أرض عربية هنا بل مرياث ربنا، وكلام 
اعتاد العامل عىل هذا الفكر يكون أفضل لنا مجيعا«.7 حّرم احلاخام كوك تقسيم البالد، واعترب 
»خطيئة وأثم كل نقل ألرضنا لألغيار«، كام أنه صبغ العمليات العسكرية بصبغة دينية، قائال 

»هذا قرار السياسية األلوهية، حيث ال تقدر عليها أي سياسية أرضية«.8 
يف أعقاب احلرب عىل غزة، وخالل حمارضة للحاخام حاييم دروكامن، أحد رجال الدين 
املؤثرين يف إرسائيل، أكد أن ملكية اليهود عىل فلسطني ُمؤسسة عىل حق ديني ينفي ملكية 
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اآلخرين: »كيف يمكن أن نعلن لكل العامل أننا عىل استعداد أن نتنازل عن أجزاء واسعة من 
أرضنا املقدسة؟ من أين احلق للتنازل عن اخلليل، حيث يرقد آباؤنا الثالثة، وبفضل مرقدهم 
أعطيت لنا هذه األرض.... وأنا أسأل هل يمكن جتاهل العالقة الدائمة بني وجودنا هنا 
وبني رغبة إهلنا بذلك؟ هل يمكن عىل سبيل املثال جتاهل املعجزات التي صنعها من أجلنا 

يف احلملة األخرية )احلرب عىل غزة( ونغض الطرف عنها«.9

خامتة:
تزامنت إقامة نظام الفصل العنرصي يف جنوب أفريقيا مع إقامة إرسائيل.ورغم اختالف  
السياق التارخيي لنشوء النظامني، إال أن هناك تشاهبا يف الكثري من املامرسات الثيولوجية يف 
تأسيس نظام الفصل، والرتاتبية احلقوقية يف فلسطني وجنوب أفريقيا، يف هذا السياق، ال 
بد من التذكري بالعالقات السياسية والعسكرية العلنية والرسية اخلاصة التي مجعت نظام 
األبارهتايد يف جنوب أفريقيا وإرسائيل، والتي سامها املؤرخ ساشا سورانسكي »التحالف 
غري املنطوق« )the Unspoken Alliance) (Polakow-Suransky, 2011(، وهي عالقات 
غري بريئة من التقارب القيمي فضال عن املصالح السياسية، وليس صدفة انفصام عرى هذه 

العالقات اخلاصة بعد اهنيار نظام األبارهتايد. 
مل هتدف الدراسة احلالية، يف بداية األمر، إىل البحث عن حماكاة كاملة للنموذج يف جنوب 
من  الكثري  وجدنا  ولكننا  فلسطني،  يف  األبارهتايد  ونظام  الدين  بعالقة  يتعلق  فيام  أفريقيا 
املقاربات الدينية التي حدثت يف جنوب أفريقيا لتأسيس مرجعية أخالقية دينية لنظام الفصل 
العنرصي، مع مقاربات شبيهة حدثت يف اليهودية. فتم االدعاء يف احلالتني أن الكولونياليني 
هم شعب الل املختار، وأن أبناء الشعب الواقعني حتت االستعامر أقل شأنا منهم يف الرتاتبية 
الدينية، بمعنى األحقية الدينية وجوهر اإليامن، ومنها يمكن استنباط تراتبية يف احلقوق، 
ورضورة الفصل بني املجموعتني عىل أساس التفوق الديني والعنرصي، كام تم االدعاء يف 
احلالتني أن احلق السيايس يف حكم البالد والسيطرة عليها ينبع من حق إهلي وليس أرضيا 
أو طبيعيا مثل حق تقرير املصري. وتشابه فكرة اخلالص الديني التي امتزجت مع املرشوع 
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القومي بداية عام 1948 ووصل ذروته يف عام Raz-Krakotzian, 2002( 1967(، بفكرة 
التاريخ املقدس للمسيحيني الكولونياليني يف جنوب أفريقيا الذي يعطى للتاريخ معنى فيام 
 Moodie,( الل نحو اخلالص  أعني ومراقبة  تتم حتت  باملايض وصريورة مستقبلية  يتعلق 
12-11 .1975(. ونشوء- يف احلالتني- منظومة قيمية وُهوياتية تنتمي إىل القومية-الدينية، 

وليس إىل كل منهام عىل حدة.
بنت الثيولوجيا اليهودية منظومة كاملة من املفاهيم التي تؤسس عىل تفوق عرقي-قومي 
لليهود مبني عىل التفوق الديني وفكرة شعب الل املختار. وترتتب عىل هذا املزج بني التفوق 
الديني والقومي تراتبية يف احلقوق عىل مستويني، امللكية عىل األرض التي تكون حكرا عىل 
اليهود، بسبب انتامئه الديني بغض النظر عن مكان سكناه وإقامته يف العامل. أما املستوى الثاين 
فيتعلق برتاتبية احلقوق بني اليهود وغري اليهود يف فلسطني والتي تعتمد عىل التفوق الديني 
لليهودية عىل باقي األديان. تأخذ هذه التأويالت طابعا سياسيا يف فلسطني بسبب العالقة 
اخلاصة بني القومية والدين يف السياق اليهودي، واعتامد احلركة القومية اليهودية عىل علمنة 
الدين ومرجعياته الثيولوجية يف تفسري حق تقرير املصري للشعب اليهودي، ومن املتوقع أن 
تساهم املرجعية الدينية يف التأثري أكثر وأكثر عىل اخلطاب السيايس اإلرسائييل، وعىل سبيل 
املثال رصحت نائبة وزير اخلارجية اإلرسائيلية تسيفي حوطوبييل، وهي عضوة يف حزب 
الليكود، أن اخلطاب اإلرسائييل الدبلومايس عليه أن يركز أن حق اليهود عىل »أرض إرسائيل« 

هو حق إهلي وليس نابعا من حقوق سياسية قومية فقط.
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