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عدد ٨٢

ــتقل  ــم املس ــألة التعلي ــخصية، ومس ــوال الش ــا األح قضاي

ــود. ــني اليه للمتدين

ــا  ــرب أساًس ــذه تُعت ــم« ه ــع القائ ــالة »الوض ــت رس ــا زال م

ــة يف  ــن والدول ــني الدي ــات ب ــة العالق ــه منظوم ــز علي ترتك

إرسائيــل، ويف كل مــرة تُســن قوانــني أو تتخــذ خطــوات عمليــة 

نــزواًل عنــد رغبــة القــوى العلمانيــة يف إرسائيــل باتجــاه فصــل 

الديــن عــن الدولــة وإلغــاء بعــض االمتيــازات التــي يتمتــع بهــا 

الشــباب املتدينــون مثــل اإلعفــاء مــن الخدمــة العســكرية تُثــار 

مــن جديــد مســألة خــرق اتفــاق »الوضــع القائــم«، وتحــرص 

األطــراف عــى التأكيــد عليــه مــن جديــد.

حرضة القدس، 47/6/19

هستدروت أغودات إرسائيل العاملية،

شارع بن يهودا،

عمارة صنصور،

ص. ب. 326،

القدس،

السادة املحرتمون،

ــأن  ــم بش ــها إىل مطلبك ــن رئيس ــة م ــتمعت الوكال اس

ــم  ــبت، التعلي ــخصيّة، الس ــوال الش ــا األح ــان قضاي ضم

ــا. ــوم يف أيامن ــا تق ــود عندم ــة اليه ــالل يف دول والح

تماشــيًا مــع مــا نقلــه لكــم رئيــس اإلدارة، فإنــه 

ــرى أن  ــة أخ ــة أو أي هيئ ــة إدارة الوكال ــن صالحي ــس م لي

ــة عندمــا تتأســس. فإقامــة  ــة اليهودي تقــرر دســتور الدول

الدولــة تحتــاج إىل مصادقــة األمــم املتحــدة، وهــي مصادقــة 

ــة  ــر يف الدول ــة الضم ــل حري ــم تُكف ــة إذا ل ــر ممكن غ

لجميــع مواطنيهــا، وإذا لــم يكــن واضًحــا أنــه ليــس ثّمــة 

ــة  ــون يف الدول ــوف يك ــة. س ــة ثيوقراطيّ ــة دول ــة إلقام ني

مواطنــون غــر يهــود- مســيحيو ومســلمون، ومــن الجــيّ 

ــة  ــوق الكامل ــاواة الحق ــل مس ــلًفا أن تُكف ــم س ــه يتحت أن

ــؤون  ــز يف ش ــراه أو التميي ــدم اإلك ــني وينع ــع املواطن لجمي

ــر. ــأن آخ ــا يف أي ش ــن كم الدي

عرفنــا، بــرور، أنكــم تدركــون أن ليــس ثّمــة أي هيئــة 

ــة  ــة، وأن الدول ــتوًرا للدول ــلًفا دس ــر س ــأن تق ــة ب مخّول

ســوف تكــون، يف بعــض املجــاالت، حــرة يف وضع دســتورها 

ــا. ــا إلرادة مواطنيه ــا وفًق ونظامه

يضــاف إىل ذلــك أن اإلدارة تأخــذ مطالبكــم بعــني 

ــاء يف  ــق األعض ــوًرا ال تقل ــك أم ــدرك أن هنال ــار، وت االعتب

ــني  ــن املؤمن ــن م ــا كثري ــب وإنم ــل فحس ــودات إرسائي أغ

بديــن إرسائيــل، املوجوديــن يف املعســكرات الصهيونيــة 

وخــارج جميــع األحــزاب، كمــا تتطــّرق اإلدارة بعــني التفّهــم 

الكامــل إىل مطالبكــم، وســوف تعلمكــم إدارة الوكالــة 

ــتكون  ــا س ــا، وبم ــي عرضتموه ــائل الت ــن املس ــا م بموقفه

ــن  ــا م ــا لديه ــن م ــك ضم ــا كان ذل ــه، طامل ــتعدة لعمل مس

ــتجابة إىل  ــل االس ــن أج ــم، م ــى الحس ــدرة ع ــر وق تأث

ــورة. ــائل املذك ــم يف املس مطالبك

وقــد خّولــت اإلدارة األشــخاص املوقعــني أدنــاه بصياغــة 

موقفهــا مــن املســائل التــي ذكرتموهــا يف املحادثــة، وبهــذا 

نعلمكــم بموقــف إدارة الوكالــة:

ــي يف  ــة القانون ــوم الراح ــح أن ي ــن الواض ــبت، م الس

ــع  ــبت، وبالطب ــوم الس ــون ي ــوف يك ــة س ــة اليهودي الدول

ســوف يُمنــح الحــق للمســيحيني وأبنــاء أي ديانــة أخــرى يف 

ــبوعّي. ــم األس ــوم عيده ــوا يف ي أن يرتاح

الحــالل، يجــب اتخــاذ جميــع التدابــر الالزمــة لضمــان 

أن يكــون الطعــام حــالاًل يف كل مطبــخ رســمي ُمعــدٍّ لليهود.

األحــوال الشــخصيّة، يــدرك جميــع أعضــاء اإلدارة مــدى 

ــه،  ــة ب ــة املرتبط ــات الجّم ــر والصعوب ــذا األم ــة ه جديّ

وســوف تقــوم جميــع الهيئــات التــي تمثلهــا الوكالــة بعمــل 

كل مــا يمكــن يف هــذا الشــأن لضمــان هــذه الحاجــة املاّســة 

ــل، ال  ــت إرسائي ــام بي ــؤول دون انقس ــني وللح ــدى املتدين ل

قــّدر اللــه.

ــارات   التعليــم، يُمنــح اســتقالل ذاتــّي كامــل لجميــع تيّ

التعليــم )وللعلــم، فإنــه معمــول بهــذا النظــام، اآلن أيًضا، يف 

الهســتدروت الصهيونيـّـة ويف كنيســت إرسائيــل(، ولــن تقــوم 

ــر  ــّي وبالضم ــراف الدين ــّس باالع ــل يم ــأي عم ــلطة ب الس

الدينــّي ألي قســم مــن بنــي إرسائيــل. ســوف تقــرر الدولــة، 

ــّي-  ــم اإللزام ــع التعلي ــن مواضي ــى م ــّد األدن ــع، الح بالطب

ــرشف  ــك، وت ــا إىل ذل ــوم وم ــخ، العل ــة، التاري ــة العربيّ اللغ

عــى اســتيفاء هــذا الحــد األدنــى، لكنهــا ســتمنح لــكل تيــار 

حريـّـة كاملــة يف إدارة التعليــم حســبما يرتــأي، وتتجنـّـب أي 

مــّس بالضمــر الدينــّي.
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