
125

فريد غانم

ءة
قرا

ب القومي يبرالّية والثيوقراطّية والتعصُّ
ِّ
بين الل

ولة في إسرائيل«[ ين والدَّ ]قراءة في كتاب: »الدِّ

من  سطيطمان  داني  الفلسفة  في  البروفسور  تأليف:   )*(
جامعة حيفا، والبروفسور في القانون جدعون سبير من 

جامعة بار- إيالن 

إصدار: دار نشر جامعة حيفا و«كتب يديعوت« وكتب   )*(
»حيمد«، 2014

ة(  غة العبريَّ عدد الصفحات: 396 صفحة )باللُّ  )*(

على الّرغِم من االنطباِع العامِّ والسائد، بأنَّ مسألَة فْصِل الّدين 

عن الّدولة في إسرائيل حظيْت بحّصٍة وافيٍة من األبحاث الّشاملة أو 

أّنها مسألٌة مستنفدٌة، فإن كتاَب سطيطمان وسبير حول املوضوع 

ينّبُه إلى وجوِد َفَجواٍت كبيرٍة وثغراٍت واسعٍة في هذا املجال، في 

األدبّيات الفلسفّية والقانونّية اإلسرائيلّية. وبهذا يأتي الكتاب في 

محاولٍة لسدِّ هذه الفجوات والثَّغرات، أو على األقل، يطمُح إلى فتٍح 

شامٍل للقنواِت املتعلِّقِة باملوضوع، والتحفيِز على جتميع األَضواء، 

وبالّتالي ترسيم الدروب لبحث املسألة بجميع جوانِبها، مبنهجّية 

ووفقا ملعايير واضحة. لكن يصحُّ القول، في ضوء االنشغال الواسع 

باملوضوع، إن الكتاب هو األّول الذي يطمُح وبنجاٍح ملحوظ إلى 

طرح املوضوع بصورة شاملة ومنهجّية.

ينطلق املؤلِّفان من مفهوٍم يريان فيه بديهّيًة، مفاُدُه أنَّ دولة 

إسرائيل هي دولٌة ليبرالّيٌة، وأنَّها تنتمي، بهذا اخلصوص، إلى عائلة 

ميقراطيات الغربّية. ولهذا، فإنَّ أبحاَثهما تعتمُد في األساس  الدِّ

على نظرّيات في الفلسفة السياسّية في الواليات املتحدة األميركية 

ول األوروّبّيِة، ابتداًء من جون ستيوارت ميل وصواًل إلى  وبعض الدُّ

رين، وعلى املنظومات القانونية في هذه البلدان، مبا فيها  آخر املنظِّ

الدساتير والقوانني واألحكام والسوابق القضائّية املُلِزمة. ولذلك، 



126

 
َ

ولة الدَّ أن  في  فْيِه، 
ِّ

مؤل رأي  في  ل، 
َّ
يتمث الكتاب  في  الرئيس  االستنتاج   

َّ
ولعل

لزُم بالفصِل بين الّدين والّدولة، والّدليل على ذلك هي الحال في دوٍل 
ُ

الليبرالّية ال ت

حدة 
ّ

المت الواليات  في  السائد  النموذج  وأنِّ  وألمانيا،  إنجلترا  مثل  ليبرالّية  أوروبية 

اإلمكان  ليس  كامٍل(  شبُه  والّدولة  الّدين  بين  الفصل  )حيث  وفرنسا  األميركّية 

يبرالّية.
ّ

الوحيد للدولة الل

ال جُنافي الواقع إذا وصفنا دراسَتهما بأّنها دراسٌة مقاِرنٌة، بني 

الوضع الراهن في إسرائيل وبني األوضاع الّراهنة في الليبرالّيات 

وبالّتالي،  األميركّية.  املّتحدة  الواليات  في  وخصوصًا  الغربّية، 

أنحاء  سائِر  في  السّائدة  األوضاًع  متامًا  ُتهمل  الّدراسة  فإنَّ 

العالم، ما عدا بعَض اإلشارات العابرة إلى األنظمة الثيوقراطّية 

واالستبدادّية، في سياِق التحذير من مخاطر االنزالِق إليها.

أنَّ  بنبرٍة متواضعة مفاُدها  وينهيانه،  الكتاب،  الكاتبان  يبدُأ 

موضوع بحِثهما يحتاُج إلى مزيٍد من األبحاث والتِّْجِليات، وأّنه 

لم يّتسع لهما املقام ببحث مستفيض لبعض اجلوانب. وبالقابل، 

اختار املولِّفان تذييل الكتاب )على الغالف األخير( باقتباسني حول 

الكتاب، أحُدهما بقلم أشهر قضاة احملكمة العليا في إسرائيل 

البروفسور أهرون باراك )متقاعد(، التي جاء فيها:

»كثيرٌة هي املقاالُت والكتب، في البالد وخارجها، حول حّرّية 

الّضمير والّدين. كتاب سطيطمان وسبير هو أفضُلها جميعًا. ليس 

املة حوَل املسألة  ة في التفكير واملعرفة الشَّ له مثيٌل من حيث احِلدَّ

دة. لسُت أبالغ إن قلت إنَّ اجلدَل العام-القانوني  بكل جوانِبها املُعقَّ

في إسرائيل حول الّدين والّدولة سوف يتغّير لألحسن في أعقاب 

ر«. هذا الكتاب، اإللزامّي لكل إنسان يفكِّ

يستنُد الكتاب إلى جملٍة من املفاهيِم األساس، السائدة في 

من  هي  رئيسٌة  وقيٌم  مفاهيم  رأِسها  وعلى  الغربّية،  اللِّيبرالّيات 

مقّومات الفكر اللّيبرالي، مثل: ما هي الّدولة الليبرالّية، ضرورة 

وخصوصا  املجموعات  وحرّيات  الفردّية  احلّريات  عن  الدفاع 

األقلّيات الدينّية )مبا فيها األديان التي تنتمي إليها األكثرّية في 

الّدولة، والتي قد ُتعتبُر أقلّية نسبًة إلى األكثرّية العلمانّية( وغير 

الّدينّية، حرّية الّضمير واحلّرّيات الثقافّية )احلضارّية(، حرّية التديُّن 

ومقابلها احلّرّية من الّدين. وفيما يبحث الكتاُب موضوَع احلدود 

اإلمكان  قدر  للحفاظ  عدُم جتاوِزها،  اللّيبرالية  الدولة  على  التي 

على هذه احلّريات في ضوء املفاهيم والقيم املتضاربة واملصالح 

املتنازعة ملجموعات مختلفة في املجتمع، فإنهما يحاوالن وضع 

األسس واألطر واملساحات لتدّخالت الدولة الليبرالية، سواء بدعم 

املجموعات )الدينّية وغير الدينّية(، مبا في ذلك دعُم هذه املجموعات 

وتشجيُعها، أو تفضيُل مجموعٍة على أخرى أو تبّني قيِم أحدى 

املجموعات الدينّية، دون سواها.

أثاَر الكتاب جداًل متوّقعًا في إسرائيل، ومن املتوّقع أن يثيَر 

املزيَد من اجلَدل، خصوصًا من ُقطبْيه، القوى الّداعية إلى فصٍل 

والقومّية  الدينّية  والقوى  جهة،  من  والّدولة،  الّدين  بني  كامل 

والّدينية-القومّية اآلخذة في االستشراء في املجتمع اإلسرائيلي، 

من جهة أخرى. وهذا القطب يشمُل أحزابًا تّدعي العلمانّية، على 

التعّصبية  الدينّية  الّنزعات  مع  تتماثل  لكّنها  الّرسمي،  املستوى 

اليهودّية، باعتبار أن اليهودّية هي ديٌن وقومّيٌة في الوقت نفِسه، 

والسترضاِء محاور قّوٍة دينّيٍة داخل هذه األحزاب وكذلك إلقامة 

جسوِر التحالف واالئتالف مع أحزاٍب وقوى دينّية أو قومّية دينّية.

امللفت لألنتباه أنَّ املؤلِّفنْي يبدآن كتاَبهما بعرض استنتاجاتهما 

مسبقًا، قبل الغوص في التفاصيل. ولعلَّ االستنتاج الرئيس في 

ُتلزُم  ولَة الليبرالّية ال  الكتاب يتمثَّل، في رأي مؤلِّفْيِه، في أن الدَّ

بالفصِل بني الّدين والّدولة، والّدليل على ذلك هي احلال في دوٍل 

السائد في  النموذج  ليبرالّية مثل إجنلترا وأملانيا، وأنِّ  أوروبية 

الواليات املّتحدة األميركّية وفرنسا )حيث الفصل بني الّدين والّدولة 

شبُه كامٍل( ليس اإلمكان الوحيد للدولة اللّيبرالّية.

يطلق املؤلّفان على الّدين مصطلح »مفهوَم َخْير«، ويقوالن إنَّ 

الّدين ال يختلُف عن مفاهيم َخْيٍر أخرى في املجتمعات اللّيبرالّية، 

العام  اخلْير  أجل  من  تعمُل  التي  واملجموعات  اجلمعّيات  مثل 

للمجتمع، وفقا أليديولوجّيات وُنُظٍم قيمّية غير دينّية. ويسوقان، 

دعمًا الستنتاجاتهما، استطالعات للرأي ونتائج أبحاٍث ميدانّية 
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في الواليات املّتحدة، تشير مثاًل إلى أنَّ املتدّينني أكثر استعدادًا 

غير  من  اخليرّية  النشاطات  في  واملساهمة  للغير  العْون  لتقدمي 

املتدّينني )وهي قراءٌة غير معّمقة للمعطيات، في رأِينا(. ويخُلصان 

إلى استنتاٍج مفاُدُه أنَّ إيجابّيات الّدين والتدّين للمجتمع وللّدولة 

أكثُر من سلبّياِتهما، وبالّتالي من املُفيد دعم املؤّسسات الدينّية، 

أسوًة بسائر املؤسسات واملفاهيم اخليرّية، وبطبيعة احلال يرفض 

املؤلِّفان فكرة فصل الّدين عن الّدولة أو وقوف الّدولة موقف احلياد 

من الّدين ومؤسساِته.

كما يرفض املؤلِّفان فكرَة أن الّدين، إذا ما قورَن مبؤسسات 

ومفاهيم خْيرّية أخرى، هو مؤّسسٌة متمّيزة سلبّيًا وأّنه، بالّتالي، 

من  لفئٍة  منحازًا  كوُنُه  رأِسها  وعلى  املخاطر  من  الكثير  فيه 

َته من املاضي  املجتمع على حساب غيرها، أو كوُنُه يستمدُّ حجَّ

أّنُه،  ويعتمُد على الالعقالنّية ويرفُض النقاش حوَل مقّدساِته أو 

بالّتشريعات واإلجراءات الصادرة عن دوافع دينّية، ميسُّ بحّريات 

غير املتدّينني والعلمانّيني، في الّدولة اللّيبرالّية التي تشّكُل احلّرّيات 

نواَتها األساس.

لتبرير هذا االجّتاه، يتبّنى مؤلِّفا الكتاب موقفًا توفيقّيًا. فإلى 

باعتباره مفهوم خْيٍر،  الّدين  جانب دفاِعهما عن ضرورة دعم 

فإّنهما  الليبرالي،  املجتمع  في  اخلير  مفاهيم  سائر  مثل  مثله 

يدعوان إلى االمتناع عن تغليِبه على غيره من مفاهيم اخلْير أو 

وضعه في مرتبٍة أعلى )ثمِّ يتخلّيان عن هذا املوقف في مرحلة 

بحث احلالة اإلسرائيلية(. ومن جهٍة ثانية، يقترح املؤلّفان رفض 

إيَّ إجراٍء أو تشريٍع دينيِّ املصدر أو الدوافع، إذا لم تكن له 

مبررات عقالنية، سواء أرافقت اإلجراء أو التشريع صراحًة أم 

كان باإلمكان احلصول على أو استنباُط مبّررات عقالنّية لإلجراء 

أو التشريع. بكلمات بديلة، يفترض املؤلِّفان أّن إجراءات الّدولة 

وتشريعاِتها، حتى حني يكون مصدُرها دينّيًا واملبادُر إلْيها قوى 

دينّية، ال تعني بالضرورة إكراهًا أو انعدام العقالنية أو املسَّ 

دينّية  وتشريعات  إجراءات  أنَّ  باعتبار  املجتمع،  فئات  بسائر 

املصدر قابلٌة أن حتمل اخلير للجميع وأن تكون عقالنية ومناسبًة 

للّدولة الليبرالية احلديثة.

يطرح مؤلفا »الّدين والّدولة في إسرائيل« سلسلة طويلة من 

املفاهيم في الفلسفة السياسّية والقانون، كما أسلفنا، ويسعيان 

إلى الكشف الّدقيق عن مرّكباتها. فمثاًل، حرّية التدّين تستنُد، وفقًا 

لهما وللفلسفات السياسية والقانونية الغربية، إلى جملٍة من الِقَيم 

في الّدولة الليبرالّية، ومنها حرّية الّضمير والدفاع عن الثقافات 

وعن املشاعر،  واحلقُّ في احلفاظ عن االستقالل الّذاتي لألفراد 

واملجموعات. ومن هذه املرّكبات والقيم املؤّسسة، وتضاربها  بقيم 

ولة واملجموعات )الدينية  مجموعات أخرى، يضعان احلدوَد بني الدَّ

وغير الدينية(، وبني املجموعات ذات املصالح املتضاربة في كثير 

من األحيان. وفيما يتبّنى املؤلّفان معيار املوازنة والّتوازن، على 

طول الكتاب وعرضه، فإّنهما يتركان املسائل العينية ملعاينات عينية، 

وفقا للظروف ولكن بناء على املعايير املبدئية ذاِتها.

املوضوع شائك، بدون أدنى شك. وبالّتالي، ليس من الغريب وال 

َل عشرات املالحظات حول استنتاجات املؤلِّفنْي،  املفاجئ أن نسجِّ

وعشرات التحّفظات من طريقة التحليل التي اعتمداها، مبا في 

الليبرالّية  الّدولة  في  العاّمة  واملعايير  باخلطوط  يتعلّق  فيما  ذلك 

يصبح  فاملوضوع  اإلسرائيلّية.  احلالة  بحثهما  لدى  وخصوصًا 

معّبدًا باألشواك، حني ينتقل املؤلفان لبحث املسألة اإلسرائيلية 

واملسألة اليهودّية.

والعملي،  الّنظري  املستويني  على  تعقيدًا،  األكثر  القضّية 

هي مسألة يهودّية دولة إسرائيل. فاملؤلفان يعتبران اليهودّية 

 أن الّدين، إذا ما قورَن بمؤسسات ومفاهيم خْيرّية أخرى، 
َ
فان فكرة

ِّ
يرفض المؤل

ُه 
ُ
الي، فيه الكثير من المخاطر وعلى رأِسها كون

ّ
ه، بالت

ّ
 متمّيزة سلبّيًا وأن

ٌ
هو مؤّسسة

ه من الماضي 
َ

ت ُه يستمدُّ حجَّ
ُ
منحازًا لفئٍة من المجتمع على حساب غيرها، أو كون

شريعات 
ّ

بالت ــُه، 
ّ
أن أو  مقّدساِته   

َ
حول النقاش   

ُ
ويرفض الالعقالنّية  على  ويعتمُد 

والعلمانّيين،  المتدّينين  غير  بحّريات  يمسُّ  دينّية،  دوافع  عن  الصادرة  واإلجراءات 

ها األساس.
َ

 الحّرّيات نوات
ُ

ل
ّ

يبرالّية التي تشك
ّ

في الّدولة الل
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دينًا وقوميًة في الوقت نفسه، وهو ما يختلف في نظرهما عن 

واقع ُمجمل الّدول الليبرالية الغربّية. فيمكنك أن تكون يهوديا 

أو مسلما أو مسيحّيا، في دول الغرب، وأن تكون في الوقت 

كندّيًا.  أو  أميركيًا  أو  أملانّيًا  أو  بريطانيًا  أو  فرنسيًا  نفسه 

لكن، وفقا لسطيطمان وسبير، ال يستطيع اليهودي في دولة 

إسرائيل أن يكون غير يهوديٍّ )مسيحي أو مسلم مثاًل(، خالفا 

للفرنسي الذي يستطيع أن ينتمي إلى إي ديٍن يشاء. ويعتمد 

الكاتبان في دعم رأيهما على »وثيقة االستقالل« التي عّرفت 

إسرائيل باعتبارها »دولة يهودّية دميقراطّية«. ففي اعتباِرهما، 

غالبية السّكان اليهود لم يكونوا متدّينني حلظَة صياغة »وثيقة 

االستقالل«، ولذلك فإنَّ املقصود مبصطلح »يهودّية« هو القومّية 

يكون  أن  يستطيع  )قومّيًا(  اليهوديَّ  فإنَّ  وبالّتالي  اليهودّية. 

يهودّيته  يلغي  أن  ولكنه ال يستطيع  ُملِحدًا،  أو حتى  علمانّيًا 

باملعنى القومي )ص 200-199(.

التي  الكتاب، جملًة من املُسّببات  استتباعًا، يسوُق مؤلِّفا 

القومّية  خلط  مسألة  في  ومتمّيزة،  خاّصة  إسرائيل  جتعُل 

بالّدين وضرورة دعم الّدين، مقارنًة مع سائر الّدول الغربّية 

عند  والقومية  الّدين  بني  الوثيقة  العالقة   – أواًل  اللّيبرالّية: 

اليهود، ثانيًا- كون الّدين اليهودي دينا شمولّيًا، خالفًا للّدين 

املسيحي الذي ميتحور حول العالقة بني الفرد واملُقّدس، ثالثًا 

الّدولة،  في  اليهودّية ديانية األكثرّية السائدة  الّديانة  كون   –
رابعا – استراتيجيات سياسية تتعلق بالتحالفات واالئتالفات 

املتدّينني  غير  من  واسع  جمهور  رغبة   – خامسًا  احلكومّية، 

اليهود في احلفاظ على التراث اليهودّي، وسادسًا – واقع أن 

إسرائيل، عند تأسيسها، ورثت أنظمًة )عثمانّية في األساس( 

تضع الّدين في مرتبة أعلى.

في اعتقادنا، أخفق املؤلّفان في مسألة اعتبار اليهودية دينًا 

وقومّية، على املستوى الّنظري على األقل، حني سلّما بهذه املقولة 

وكأّنها أمٌر مسلٌّم  به، بدون حتليٍل مقنع. وهنا، مثل في مواقع 

أخرى من الكتاب، يفترض الكاتبان افتراضاٍت هي مثاٌر للجدل 

ويتجاوزان اخلوَض في غمارها، ويعتبرانها مسلّمات يبنيان عليها 

رؤيتهما. وكلُّ ذلك حتت سقف املنهج التوفيقي الذي سارا عليه 

من بداية الكتاب وحتى الكلمة األخيرة.

سان كلَّ حتليالتهما  من املهمِّ أن نعوَد ونؤّكد أّن الكاتبنْي يؤسِّ

وأفكارهما واقتراحاتهما على ضرورة وأهّميِة عدم فصل الّدين عن 

الّدولة. ولكنَّهما، حني االنتقال إلى احلالة اإلسرائيلّية، وعلى عكس 

مقولتهما العاّمة برفض تغليب الّدين على سائر »مفاهيم اخلْير«، 

معها  التعامل  ويؤّيدان  عليا  مرتبة  في  اليهودية  الديانة  يضعان 

تعاماًل خاّصًا. فاليهودّية ديُن األكثرية، واليهودّية قومّيُة الّدولة )لم 

يسأال، مثاًل، كيف يستطيع املسلم أن يكون مسلما يهودّيا، وكيف 

الدينية  والرموز  يهودّيًا(.  مسيحيا  يكون  أن  املسيحي  يستطيع 

اليهودية حتتلُّ املنابر واملراسيم احلكومية والرسمية واالحتفاالت 

ُر الكاتبان كلَّ ذلك،  وعلَم الّدولة وشعاَرها ونشيَدها الوطني. ويبرِّ

مع بعض التحّفظات الشكلّية، بل وال يريان أيَّ َضْيٍر في تفضيل 

»مفهوم خْيٍر« على أخر، وفي حالتنا تفضيل الّدين اليهودّي باعتباره 

أحد مفاهيم اخلْير، على غيره من املفاهيم.

باملقابل، يؤّكد الكاتبان ضرورَة أن يكون تفضيل اليهودية رمزّيّا، 

أي أن يتوقف على املراسيم احلكومية الرسمية واالحتفاالت والعلم 

والشعار وما إلى ذلك، فيما يجُب أن يكون توزيع امليزانيات على 

سائر املؤسسات الدينية )اإلسالمية واملسيحية والّدرزية( مبنّيًا على 

املساواة وفقًا لنسبة أتباع كلِّ دين. وبالتالي، ينتقد املؤلفان الواقع، 

على  وقومّية،  دينًا  اليهودية  اعتبار  مسألة  في  فان 
ّ

المؤل أخفق  اعتقادنا،  في 

ٌم  به، بدون 
ّ

ها أمٌر مسل
ّ
ما بهذه المقولة وكأن

ّ
ظري على األقل، حين سل

ّ
المستوى الن

تحليٍل مقنع. وهنا، مثل في مواقع أخرى من الكتاب، يفترض الكاتبان افتراضاٍت 

يبنيان  مات 
ّ

مسل ويعتبرانها  غمارها،  في   
َ

الخوض ويتجاوزان  للجدل  مثاٌر  هي 

 ذلك تحت سقف المنهج التوفيقي الذي سارا عليه من بداية 
ُّ

عليها رؤيتهما. وكل

الكتاب وحتى الكلمة األخيرة.
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الذي مبوجبه يحصل غير اليهود على أقل من 2% من امليزانّيات 

املخصصة للخدمات واملؤسسات الدينّية، في حني يشكل غير اليهود 

20% من سّكان الّدولة )أي أن غير اليهود يحصلون على أقل من 

عشر نسبتهم(، بل يدعوان إلى تخصيص ميزانّيات لغير اليهود، 

في مجال اخلدمات الدينية، تفوق نسبتهم من سكان الدولة، جلسر 

الهّوة التي تسببت فيها سياسة التمييز منذ قيام الدولة.

ق لسلسلة  يقوم مؤلفا الكتاب، على طول ثلث كتابهما، بالتطرُّ

في  بالّدولة  الّدين  عالقة  تخصُّ  التي  واجلوانب  القضايا  من 

الدينّية،  الدوافع  أو  املصدر  ذات  بالتَّشريعات  بدءًا  إسرائيل، 

احملاكم  ومنها  الدينّية  املؤّسسات  وتفعيل  بناء  بتمويل  مرورا 

العسكرية  اخلدمة  من  واإلعفاء  الواسعة،  الّصالحيات  ومنَحها 

ألبتاع املدارس الدينّية، وانتهاء بالتربية والتعليم ودعم املؤسسات 

التعليمية ذات الطابع الديني، والتمييز املجحف بحق املؤسسات 

الدينية  التعليمية  التعليمية العربية اخلاصة، مقارنة باملؤسسات 

اليهودية، واملؤّسسات التعليمية القومية-الدينية اليهودية. وفيما عدا 

مقترحات لتصحيح الوضع القائم، خصوصا فيما يتعلق ببعض 

الّصراعات بني املنظومات الدينية والّدولة وإزاحة الّتمييز احلاصل 

بحق املؤسسات واملجموعات غير اليهودّية، فإن الكتاب يؤّيد دعم 

الّدين عمومًا، بتجلّياِته املختلفة، بل وضعه في مكانة خاّصة.

وتبقى للكتاب، رغم ذلك، أهمّيته اخلاّصة، ليس في استنتاجاته 

التي تظل موضع جدٍل، بقدر ما هو كامن في منهجّيته وشمولّيته، 

وباعتباره يضع األساس لفهم أكثر عمقًا ملجمل قضايا فصل الّدين 

عن الّدولة ودرجات هذا الفصل، والقَيِم التي تتصارع وتتنافس 

حتت سقف هذه العالقة بني الّدولة اللّيبرالّية والّدين.

يدور  بالّتمام، حني  الكتاب شامٌل  إن  القول  لكن، من اخلطأ 

احلديث عن احلالة اإلسرائيلية. فمسألة »يهودّية الّدولة«، إلى جانب 

دمقراطّيتها، كانت وسوف تظّل مسألة صعبة، وهو ما يقفز عنه 

مؤلِّفا الكتاب. واملسألة األساس، فيما يتعلّق باحلالة اإلسرائيلية، 

وهي  املؤلّفان.  يرى  كما  وقومية  دينًا  اليهودّية  كون  مسألة  هي 

تقوُدهما إلى جملة من االستنتاجات اخلاطئة، أو املثيرة للجدل على 

أقل تقدير. فخطر انزالق أسرائيل إلى دولٍة ثيوقراطّية، إكراهّية، 

بحق غيراليهود وحق »اليهود« العلمانيني أو امللِحدين، أصبح اليوم 

محدقًا أكثر من أيِّ وقت مضى. وهي مسألة قد تتعّدى موضوع 

الكتاب، في ضوء العناق احلاصل بني القومّية املتعّصبة والّدين، 

كما متّثل في اقتراح »قانون القومّية«، الساعي إلى تغليب اليهودّية 

والتعّصب الّديني ليس فقط على غير اليهود، وإمنا أيضا إلى حتويل 

الّتراث الّديني اليهودي مرجعًا للهيئات القضائية املدنّية ولسائر 

جوانب احلياة. وهو، للدّقة واإلنصاف، اقتراح قانون يسانده احلزب 

احلاكم وبعض حلفائه، لكّنه اقتراح ُطرح بعد أصدار الكتاب موضع 

هذه املراجعة، مما يعفي الكاتبنْي من التطّرق إليه.

إلى جانب ذلك، فإن سطيطمان وسبير أهمال موضوعًا مهّما 

إن لم يكن األهم على اإلطالق. فحني يبّرران إعالَء شأِن املوروث 

»مفاهيم  سائر  على  تفضيله  على  ويصادقان  اليهودي  الّديني 

اخلْير«، العتبارات يقف على رأِسها اعتبار أن اليهودّية ديٌن وقومّية 

في آٍن معًا، كان من املفروض أن يعاجلا إسقاطات اعتبار اليهودّية 

قومّية الّدولة على تأثير املوروث الّديني اليهودي. فهنالك سلسلة 

طويلة من التشريعات واإلجراءات، الّصريحة واملتخّفية، املستمّدة 

من اليهودّية ليس بصفِتها دينًا فقط، وإمنا بصفِتها قومّية أساسًا. 

وإذا كان بعُض اليهود املتدّينني يطالبون بفصل الّدين عن الّدولة، 

حرصًا على الّدين )أمثال البروفسور يشعياهو ليبوفيتش، حّتى 

آخر يوٍم في حياِته(، فإّن مزج الّدين بالقومّية الشوفينية، ومزج 

الصهيونية اجلديدة في ظّل  الذي ميّيز  بالقوميني، هو  املتدّينني 

في  الرئيس  اليوم اخلطر  الذي يشكل  وهو  اليهودّية«،  »القومّية 

فقدان إسرائيل لبقايا ليبراليتها.

التي  استنتاجاته  في  ليس  الخاّصة،  أهمّيته  ذلك،  رغم  للكتاب،  وتبقى 

تظل موضع جدٍل، بقدر ما هو كامن في منهجّيته وشمولّيته، وباعتباره يضع 

األساس لفهم أكثر عمقًا لمجمل قضايا فصل الّدين عن الّدولة ودرجات هذا 

الّدولة  الفصل، والقَيِم التي تتصارع وتتنافس تحت سقف هذه العالقة بين 

يبرالّية والّدين.
ّ

الل
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سياسة تغييب قضية الالجئين

 – القائم  الوضع  »قدسية  الكتاب:  اسم 
إسرائيل وقضية الالجئين الفلسطينيين 

»1967 – 1948

المؤلف: أريك أريئيل ليبوفيتش

الناشر: ريسلينغ

عدد الصفحات: 294 صفحة

هي  الفلسطينيني  الالجئني  قضية  إن 

الفلسطيني   – اإلسرائيلي  الصراع  ُلب 

منذ سبعة عقود تقريبا. ويرى مؤلف هذا 

الكتاب أنه من أجل التعامل مع حل هذه 

أنها  حقيقة  ضوء  على  خاصة  القضية، 

لكال  بالنسبة  ومشحونة  عاطفية  قضية 

السياسة  معرفة  ينبغي  فإنه  اجلانبني، 

اإلسرائيلية التي تبلورت خالل حرب العام 

الالجئني  قضية  إخفاء  وغايتها   ،1948

الفلسطينيني وإزالتها عن األجندة الدولية.

حرب  أعقاب  في  فإنه  للمؤلف،  ووفقا 

اإلسرائيلية  القيادة  اعتقدت   ،1948 العام 

أن قرار تقسيم فلسطني، في 29 تشرين 

لقومية  »ختما  شكل   ،1947 العام  الثاني 

بعودة  السماح  وعدم  ’ميتة’«،  فلسطينية 

الالجئني، فإنهم سيختفون. وبعد أن اعتبروا 

في إسرائيل، في بداية سنوات اخلمسني، 

أن سياستهم هذه حققت جناحا، ازداد امليل 

السياسة  هذه  في  تصدعات  إلى جتاهل 

وانبعاث القومية الفلسطينية بني الالجئني، 

بخالف كامل لتوقعاتهم. 

ويرى املؤلف أنه لم يتفق اجلميع على 

 16 في  إنه  إذ  الالجئني،  قضية  اختفاء 

الزراعة،  وزير  قال   ،1948 العام  حزيران 

أهارون تسيزلينغ، خالل اجتماع للحكومة 

الذين  العرب  آالف  »مئات  إن  اإلسرائيلية، 

ُسلب حقهم من أرض إسرائيل... يكبرون 

ككارهني لنا. وسيتحولون اآلن في الشرق 

األوسط كله إلى عامل يحمل احلرب ضدنا... 

هم وأبناؤهم الشبان سيكونون أعداء لنا. 

ومثلما رضعنا مشاعر احلاجة إلى حرب 

الرغبة  سيحملون  أيضا  هم  اآلالم،  من 

باالنتقام والعودة«.  

ويتطرق الكتاب إلى أسئلة عديدة حول 

قضية الالجئني الفلسطينيني، بينها: كيف 

وملاذا تبلورت سياسة جتاهل الالجئني؟ ملاذا 

صفع الواقع على وجنة إسرائيل وملاذا لم 

الالجئني  مخيمات  في  يحدث  ما  تلحظ 

القريبة أحيانا على  اجلانب اآلخر للحدود؟ 

كيف جنحت إسرائيل في احلفاظ الوضع 

القائم في التعامل مع الالجئني وتقديسه؟ 

غولدا  شاريت،  غوريون،  بن  تعامل  كيف 

مائير، آبا إيبان وغيرهم مع إمكانية عودة 

التي  الدولية  الضغوط  هي  ما  الالجئني؟ 

حكومة  على  السنني  مر  على  مورست 

إسرائيل من أجل إعادتهم وكيف جنحت 

إسرائيل في إذابة هذه الضغوط؟ ويحاول 

الكتاب التعاطي مع هذه األسئلة وغيرها، 

لم  ولكن  مهمة،  مرحلة  إلى  تتطرق  التي 

تطور  في  كثيرا،  عليها  الضوء  ُيسلط 

الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني.

أريك  احملامي  الكتاب،  هذا  ومؤلف 

ومحاضر.  باحث  هو  ليبوفيتش،  أريئيل 

خالله  أجرى  بحث  إلى  الكتاب  ويستند 

املؤلف مقابالت مع مجموعة من األشخاص 

الذين كانوا ضالعني في بلورة السياسة 

اإلسرائيلية، إلى جانب التدقيق في عدد 

كبير من الوثائق التي مت الكشف عنها 

في أرشيفات في إسرائيل والعالم.

اليهود الشرقيون 

ومناهضة الصهيونية

الجديدة  الشرقية  »الرواية  الكتاب:  اسم 
في إسرائيل«

المؤلف: أرييه كيزل

الناشر: ريسلينغ

عدد الصفحات: 374 صفحة

اجلديدة  الرواية  فإن  الكتاب،  لهذا  وفقا 

لليهود الشرقيني، املاثلة في مركز خطابهم 
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الصهيونية  نفي  على  تعترض  الراديكالي، 

تطرح  التي  العربية   – الشرقية  لليهودية 

نفسها كهوية بديلة، من الناحيتني الثقافية 

صعود  في  الكتاب  ويبحث  واإلدراكية. 

واستقرار الرواية الشرقية التي تشكل معلما 

في طريق صراع الروايات املتصادمة كتعبير 

لرغبة الهويات في التعبير عن نفسها كهويات 

منفصلة وهجينة في املشهد اإلسرائيلي.

بعد  ما  ر  د املصا املؤلف  ويتتبع 

الكولونيالية واملناهضة للصهيونية للرواية 

الشرقية والهجوم املثقف الذي تنفذه على 

احلل  أخالقية  وعلى  الصهيونية،  شرعية 

السياسي الذي أنتجته. ويعترف موقف هذه 

الرواية اجلديدة بالصعوبات التاريخية لتآمر 

جذورها  في  وترتبط  ضدها،  الصهيونية 

وتسعى  الفلسطينية،  الضحية  برواية 

الراديكالية  صيغتها  في  الشرقية  الرواية 

إلى االرتباط بالرواية الفلسطينية من أجل 

إنتاج حيز جديد مينح أفضلية لعروبة – 

ثقافية، لغوية وسياسية أيضا. 

وفي هذا اإلطار، ستجري عملية تفكيك 

نظام  مقابل  الصهيونية  الكولونيالية 

احلقيقة، خطاب املعرفة والقوة املسيطرة، 

إلى جانب تعالي أصوات وروايات أخرى في 

إطار نقطة االلتقاء بني مناهضة الصهيونية 

وما بعد احلداثة. 

ويبحث املؤلف بواسطة منوذج مكون من 

الشرقية  الرواية  محاولة  في  مراحل  ثالث 

وضع حتد أمام حدود اخلطاب اإلسرائيلي، 

لصهيونية  ا لهيمنة  ا عن  ل  واالنفصا

واستعراض خطة لرواية تسمح ببناء منوذج 

متعدد الثقافات، مناهض للكولونيالية، سعيا 

إلى عروبية – شرقية في احليز العام. 

ومؤلف هذا الكتاب، الدكتور أرييه كيزل، 

هو رئيس قسم الدراسة والتعليم واإلرشاد 

في كلية التربية في جامعة حيفا. وتولى في 

املاضي رئاسة اللجنة اإلسرائيلية – األملانية 

كتابه  وصدر  التدريس.  كتب  في  للبحث 

حتليل  املرهون:  »التاريخ  بعنوان  السابق 

نقدي لكتب التدريس في التاريخ العام في 

إسرائيل بني األعوام 1948 – 2006«. 

                

خيبة أمل من الحلم الصهيوني

اسم الكتاب: »من برلين إلى القدس وعودة 
– غيرشوم شالوم بين إسرائيل وألمانيا«

المؤلف: نوعام شيزاف

الناشر: كرمل

عدد الصفحات: 484 صفحة

يتناول هذا الكتاب أفكار غيرشوم شالوم، 

وهو أحد أبرز الباحثني في الصوفية اليهودية، 

برلني  قطبني،  بني  تتنقل  حياته  كانت  والذي 

استعرض  أن  بعد  أنه  املؤلف  يبني  والقدس. 

شالوم حياته في سيرته الذاتية بأنها حركة 

باجتاه واحد من برلني إلى القدس، يحركها فكر 

صهيوني، فإنه خالفا لهذه الرواية، كان شالوم 

على عالقة وثيقة مع أملانيا والثقافة األملانية منذ 

هجرته إلى فلسطني، في العام 1923، وحتى 

وفاته في القدس، في العام 1982.

كان شالوم في العشرينيات والثالثينيات 

جزءا من عالم الثقافة العبرية املزدهرة في 

نشوب  لدى  العالقة  هذه  وانتهت  برلني. 

احلرب العاملية الثانية. وكانت أحداث احملرقة 

صدمة شخصية وجماعية بالنسبة لشالوم، 

وشكلت نقطة انعطاف في حياته.

إلى  بالعودة  بعد احلرب  بدأ  ذلك،  رغم 

أملانيا في زيارات بعضها قصيرة وبعضها 

لعب شالوم  الستني  ومنذ سنوات  طويلة. 

دورا مركزيا في حياة جيل املثقفني الشبان 

الناطقني باألملانية، من خالل وضعه بديال 

أخالقيا جليل اآلباء الفاسد.

هذه  كانت  نفسه،  لشالوم  وبالنسبة 

»العودة« إلى أملانيا نتاج عملية طويلة من 

خيبة األمل والصحوة من حلمه الصهيوني. 

واستنادا إلى عدد كبير من الشهادات ومواد 

أرشيفية لم تكن معروفة حتى اآلن، يكشف 

هذا الكتاب عن قصة حياة غرشوم شالوم 

اللذين  املركزيني  الثقافيني  القطبني  بني 

رافقاه دائما، وهما القدس وبرلني.       

الييشوف اليهودي خالل الحرب 

العالمية الثانية

اسم الكتاب: »نضال سياسي – الجزء الثاني«

المؤلف: موشيه شاريت

الناشر: جمعية تراث موشيه شاريت

عدد الصفحات: 696 صفحة
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هذا  يحويها  التي  الوثائق  تسلط 

الكتاب الضوء على النشاط السياسي 

في  السياسية  الدائرة  لرئيس  املكثف 

شاريت،  موشيه  الصهيونية،  احلركة 

البريطاني  االنتداب  حكومة  مقابل 

والفلسطينيني، وأيضا داخل الييشوف 

كان  فترة  في  فلسطني،  في  اليهودي 

الييشوف  في  مسؤول  أرفع  فيها 

الوكالة  رئيس  غياب  بسبب  اليهودي، 

وتواجده  غوريون،  بن  دافيد  اليهودية، 

خارج فلسطني.

باألحداث،  مليئة  فترة  هذه  كانت 

الغزو  خطر  فلسطني  على  وخيم 

مشروع  فيها  وبدأ  األملاني.   – النازي 

للجيش  فلسطني  في  اليهود  جتنيد 

البريطاني، وأدار شاريت هذا املشروع، 

ولكن ليس من دون حدوث أزمات، مثل 

اجليش  في  اليهوديات  البنات  تطوع 

البريطاني، وإغراق السفينة »ستروما« 

إلى  يهود  مهاجرين  حملت  التي 

يهود  دخول  حول  والصراع  فلسطني، 

هربوا من الدول التي احتلها النازيون 

إلى فلسطني، وحترير مهاجرين يهود 

فلسطني  في  اعتقال  معسكرات  من 

وجزيرة ماوريتسيوس.

كانت تلك فترة احلرب العاملية الثانية، 

التي  للوثائق  ووفقا  حسمها.  وقبل 

شملها الكتاب، فإن الييشوف اليهودي 

لالنتداب  خاضعا  كان  فلسطني  في 

اليهود  بضائقة  مبال  وغير  البريطاني 

هناك،  من  الفارين  ومصير  أوروبا  في 

ومن اجلهة األخرى كان يتعاون طواعية 

أملانيا  ضد  حربها  في  بريطانيا  مع 

النازية. ولذلك تعني على شاريت أن يعمل 

في ظروف معقدة. وتوقف في خطاباته 

آنذاك،  مطروحة  كانت  مواضيع  عند 

لكن مفعولها ال يزال ساريا حتى اليوم، 

بحسب محرر الكتاب. 

كواليس وسائل اإلعالم

اسم الكتاب: »المحرر العاري – كيف تحدد 

نظرية األلعاب عّم يتحدث الجميع غدا«

المؤلف: أوري روزين

الناشر: كنيرت، زمورا – بيتان

عدد الصفحات: 400 صفحة

يسعى هذا الكتاب إلى الربط بني نظرية 

األلعاب وعالم وسائل اإلعالم، ويبني بواسطة 

مناذج أللعاب كالسيكية، ما هي العوامل 

التي تؤثر على ما تنشره الصحف وتبثه 

قنوات التلفزيون. 

إليها  يتطرق  التي  األسئلة  بني  ومن 

إلى  التلفزيون  قنوات  تخرج  ملاذا  الكتاب: 

فاصل إعالنات في نفس الوقت؟ من الذي 

أعلن عن وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل 

ياسر عرفات قبل أسبوع من وفاته؟ كيف 

ستبدو  كيف  مسبقا  نعرف  أن  باإلمكان 

صور زوجة رئيس حكومة إسرائيل، سارة 

نتنياهو، في الصحف؟ 

ويحاول هذا الكتاب اإلجابة على هذه 

األسئلة وأسئلة كثيرة أخرى. ويربط ألول 

وسائل  وعالم  األلعاب  نظرية  بني  مرة 

اإلعالم، ويبني بواسطة مناذج كالسيكية، 

دوالر«  لبيع  و«مزاد  الغزال«  »صيد  مثل 

العوامل  هي  ما  األسير«،  و«معضلة 

احلقيقية التي تؤثر على ما هو مكتوب 

في الصحف أو ما يتم بثه في نشرات 

حتدد  التي  األمور  إلى  ويشير  األخبار، 

األجندة العامة وحتى املواضيع التي تتركز 

حولها االنتخابات.

لقصص  الكثيرة  األمثلة  خالل  ومن 

حقيقية متأل الكتاب، يجري الكشف عن ما 

يحدث من وراء الكواليس في عالم الصحافة 

اتخاذ  على  األلعاب  نظرية  تأثير  وكيفية 

بالتوقع  وتسمح  القرارات،  اإلعالم  وسائل 

وكيف ستكون  سيبثونه  الذي  ما  مسبقا 

التغطية لكل واحد من املواضيع. 

                    

هوية مزدوجة

النساء   – العتبة  »نساء  الكتاب:  اس��م 
الحريديات مقابل التحوالت العصرية«

المؤلفة: بيال ليوش

الناشر: ريسلينغ

عدد الصفحات: 252 صفحة
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الشكل  ويحلل  الكتاب  هذا  يصف 

الذي تنظر فيه النساء احلريديات إلى 

مكانتهن الشخصية واالجتماعية على 

ضوء التغييرات احلاصلة في املجتمع 

إلى  األخيرة،  السنوات  في  احلريدي 

لنمط  تفسيرهن  في  التدقيق  جانب 

التي  بالتغييرات  ذلك  وعالقة  حياتهن 

حتصل من حولهن. هل هن حارسات 

عتبة، يتطلعن إلى احلفاظ على ما هو 

ويشكلن  تغيير  وكيالت  أنهن  أم  قائم 

في  حتدث  التي  للتغييرات  طليعة 

املجتمع احلريدي؟

الكتاب مكان املرأة في املجتمع  ويبحث 

مزدوج  مفهوم  من خالل  ومكانتها  احلريدي 

يراها كمنظومة نوعية وحامية وتبث األمن، 

لكن من اجلهة األخرى كعامل مقيد ومراقب ال 

يعتني بالشكل املناسب باملشاكل االجتماعية. 

كما يصف العالقات بني احلريدمي والعلمانيني 

في إسرائيل، واألفكار املسبقة وتخوفات كال 

الشكل  على  التشديد  خالل  من  اجلانبني، 

الذي تستوعب فيه النساء احلريديات، اللواتي 

العالم  مجتمعاتهن،  خارج  ويعملن  يتعلمن 

التدقيق  جانب  إلى  وذلك  العلماني،  اآلخر، 

في عالقتهن بالتعليم والثقافة والعمل وقضاء 

أوقات في الترفيه. 

النساء  عالم  عن  الكتاب  ويكشف 

وترددا  ويشمل صعوبات  املركب  احلريديات 

ومشاعر مزدوجة حيال وضعهن. وتتعالى هذه 

األمور من خالل مقابالت شخصية أجرتها 

املؤلفة مع نساء حريديات. وتشير املؤلفة إلى 

أن اللقاء مع مضامني عوالم أخرى يخلق لدى 

هؤالء النساء تناقضات وشعور بهوية مزدوجة. 

ويتسبب هذا الشعور بخرق التوازن الداخلي 

تعريف  إلعادة  حاجة  بهن  ويثير  لديهن، 

هويتهن من جديد كنساء حريديات. 

واالنكشاف على العالم اآلخر والتعرف 

تستخدمن  يجعلهن  أمناطه،  وتبني  عليه 

وسائل من أجل إرضاء املجتمع الذي يعشن 

متنوعة  إستراتيجيات  واستخدام  فيه، 

في  احلاصل  اخلرق  بتسوية  لهن  تسمح 

في  عمليا،  والعيش،  الداخلي،  توازنهن 

عاملني، احلريدي والعلماني.  

ليوش،  بيال  الدكتوره  الكتاب،  ومؤلفة 

هي محاضرة في موضوع اإلدارة التربوية 

أبحاثها  وتتناول  الرسمية.  غير  والتربية 

العالم  نحو  املنطلق  املرأة احلريدية  مكانة 

األكادميي. 

                      

إسرائيل ديمقراطية رأسمالية

االجتماعية؟  »المساواة  الكتاب:  اس��م 
أجل  من  النضال   - دستورنا!  في  ليست 
اإلسرائيلي  للدستور  االجتماعي  الطابع 
دستور  وح��ت��ى  االس��ت��ق��الل  إع���الن  منذ 

باتفاق واسع«

المؤلف: أوري زيلبرشيد

الناشر: شوكين

عدد الصفحات: 438 صفحة

هذا الكتاب عبارة عن بحث يدمج بني 

التجريبي  والبحث  السياسية  الفلسفة 

القانوني لدستور  حول التطور الفكري – 

املجتمع  أن  إلى  ويشير  إسرائيل،  دولة 

في إسرائيل هو مجتمع رأسمالي تتطور 

ويعبر  الرفاه،  دولة  وفرّ،  بكّر  داخله،  في 

القانون ومصطلح الدميقراطية املعاصران 

 – االجتماعية  األشكال  بني  الصراع  عن 

السياسية. 

إلى أن املساواة  الكتاب  ويشير مؤلف 

االجتماعية، مثلها مثل املساواة االقتصادية 

وسيادة الشعب هي املثل العليا للدميقراطية 

وجتاهلها  الدولة  وسيادة  الرفاه،  دولة  في 

هي  االقتصادية   – االجتماعية  لغاياتها 

من مميزات الدميقراطية الرأسمالية. ويؤكد 

على أن املساواة االجتماعية وسيادة الشعب 

مبفهومهما الواسع لم يتم إرساؤهما في 

دستور لدولة إسرائيل، وعلى عكس معظم 

دستور  هذا  فإن  الدميقراطية،  الدساتير 

االجتاه  هذا  برز  وقد  بطبيعته،  برجوازي 

منذ وضع »وثيقة االستقالل«. 

ويلفت املؤلف إلى أنه برز في مقترحات 

تأسيس  منذ  طرحها  مت  التي  الدستور 

املاضي  القرن  ستينيات  وحتى  إسرائيل 

ومنح  الشعب  سيادة  تعزيز  إلى  التطلع 

وفي  االجتماعية.  للحقوق  مرموقة  مكانة 

قوانني األساس )التي تعتبر دستورية في 

إسرائيل( تغلبت سيادة الدولة على سيادة 

الشعب. وتظهر من خالل مشاريع قوانني 

االجتماعية  باحلقوق  املتعلقة  األساس 

حتقق  ولم  احلقوق.  لهذه  املتدنية  املكانة 

 2011 العام  في  االجتماعية  االحتجاجات 

احلقوق.  هذه  مفهوم  في  جوهريا  تغييرا 

ويوجد في مشاريع القوانني اجلديدة اعتراف 

جزئي بسيادة الشعب مع استمرار االجتاه 

لتقليص احلقوق االجتماعية.

أوري  الدكتور  الكتاب،  هذا  ومؤلف 

سي  سيا فيلسوف  هو  زيلبرشيد، 

ومتخصص في دراسة املؤسسة السياسية 

هذه  ويدرس  الرفاه،  وبدولة  إسرائيل  في 

السياسية  العلوم  مدرسة  في  املجاالت 

في  وأوروبا  األملانية  الدراسات  ومركز 

جامعة حيفا. 


