
21

عدد 61

ميخائيل كريني* 

ص
ّ

ملخ

إّن موضوع الهوية اجلماعّية وعملّية التوافق بني الوالدين واألطفال 

املتبنى من جماعة  التبّني )أي أن يكون األهل والطفل  في إجراءات 

االنتماء نفسها) أمران مركزيان في نظام التبّني في بلدان كثيرة في 

العالم، وهما يتعلقان مبسائل تتراوح بني »املصلحة الُفضلى للطفل« 

وبني العالقات بني املجموعات. إّن هدف هذه املقالة، هو إلقاء الّضوء 

على سياسة التوافق بني املجموعات في ظّل قانون التبّني اإلسرائيلي، 

املرتكز إلى الهوية الدينية للمتبّني واملتَبّنى. وتسعى املقالة- بشكل 

ّ
تحليل تاريخّي لمطلب التوافق الديني في ظل

ي اإلسرائيلّي
ّ
 قانون التبن

خاّص- إلى إبراز سمة مهمة جدًا في التطّور التاريخي لسياسة التوافق 

الديني هذه.. وهي املشاعر اجلماعّية اليهودية املناهضة الحتمال أن 

يتّم تبني طفل يهودي من والَدين غير يهوديني. لقد كانت هذه املشاعر 

التي  السائد، واحلواجز  املنطق  مهيمنًة جّداً، بحيث أصبح هذا هو 

وضعت بهدف منع تبني طفل يهودي على يد أهل غير يهود جرى 

تبنيها ووضعها كعراقيل متنع تبني طفل مسيحي من عائلة مسلمة 

وبالعكس، على الرغم أنه ال توجد الدرجة نفسها من احلساسية بني 

األديان األخرى، كما هو احلال في الديانة اليهودية. وعليه يهدف هذا 

املقال إلى توضيح الدور اخلفي الذي يلعبه القانون في صناعة الهوية، 

وخلق احلواجز بني املجموعات املختلفة داخل املجتمع اإلسرائيلي. 

الكلمات الرئيسة: التبّني، التوافق الديني.    

*ميخائيل كريني، محاضر في كلية القانون، اجلامعة العبرية في القدس. 
تترّكز اهتماماته البحثية حول القانون الدولي اخلاّص والعالقات بني الديانات، 

التعّددية الثقافّية واإلجراءات في القضاء املدنّي. 

* يتقدم الكاتب بالشكر اجلزيل من جنان أبو إشتية على عملها الدؤوب ومثابرتها 
في مراجعة هوامش ومراجع هذا املقال وتدقيقها، وتهيئته للنشر في قضايا.
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فًا في عصرنا الليبرالي، 
ّ

لكن، وبقدر ما قد يبدو مطلب التوافق الديني متخل

فإن هذا المطلب- كما هو قائم بموجب القانون اإلسرائيلي- ليس استثنائيًا 

بين  مهّمة  توافق  والِعرق عوامل  اإلثنّية  الدين،   من 
ّ

لقد كان كل وال غريبًا. 

المتبنين والمتبنين في عدد من البلدان، في الماضي والحاضر، على حد سواء. 

ي من مجموعة الشخص يخدم- في نهاية 
ّ
وقد تّم التأكيد مرارًا على أّن التبن

ي الحديث. 
ّ
األمر- المصلحة الفضلى للطفل، وهو اعتبار شرعي في قانون التبن

إذ إن بمقدور الوالَدين المنتميين للهوية الجماعية للطفل نفسها أن يزّوداه 

باألدوات الضرورية للتعاطي مع الممارسات االجتماعية المرتكزة إلى الهوية. 

 I  - مقّدمة
في متاهات األحداث اجلارية في إسرائيل واملنطقة، وجد اجلمهور 

البيولوجية  فاألّم  درامّية.  تنبٍّ  عملّية  أمام  مؤّخراً،  نفسه،  اإلسرائيلي 

التي تخلّت في البداية عن طفلها للتبّني ندمت على قرارها وأرادت 

استعادة طفلها. وقد كان وضع األب البيولوجي أشّد قسوًة، إذ إّنه 

علم بحقيقة كونه أبًا لطفل بعد نحو خمسة أشهر على والدة الطفل. 

وسبب ذلك، كما يبدو، أنه كان للوالَدين البيولوجيني- واللذين لم يكونا 

متزوّجني- عالقة عابرة مع بعضهما، ثم عادا واحّتدا مرًّة أخرى بعد أن 

شرعا بإجراء قانونّي للمطالبة مجّددًا بطفلهما. في هذه األثناء، كان 

قد مت وضع الطفل في رعاية بديلة لدى زوجني طلبا تبّنيه. أضف إلى 

ذلك، أن الزوجني قد طّورا عالقات عميقًة مع الطفل الصغير، وكافحا 

للحؤول دون إمكانية إرجاعه إلى أّي من والديه البيولوجيني. وإلى أن 

شرع الوالدان البيولوجيان بإجراءاٍت قانونية بهدف إبطال قرار احملكمة 

الذي يجعل الطفل قاباًل للتبّني، كانت قد مرّت عدة أشهر حاسمة. لقد 

قّدمت األم التماسها بشكل رسمّي عندما بلغت الطفل خمسة أشهر، 

وقّدم األب التماسه عندما بلغ الطفل تسعة أشهر. 

وفي نهاية األمر، ثبت أّن هذا التأجيل لعب دورًا حاسمًا لصالح 

الوالدين البيولوجيني.2 لكن، ومع تطّور الدراما، بعد أن سلكت القضية 

طريقها نحو احملكمة العليا، أصبح من املعروف عالنيًة أّنه إذا ثبتت 

مصداقية دليل معني، فمن املؤّكد أن يكون له تأثير عميق على نتيجة 

القضية. وفي حني كان اجلمهور يحبس أنفاسه، تبنّي أّن األّم البيولوجية 

مسيحّية، وأّن الوالدين البديلني اللذين كما ُذكر آنفًا كانا في خضّم 

عملّية تبّني الطفل، يهودّيان محافظان.3 ومبا أّن القانون اإلسرائيلي 

»توافق«  وجود  أساس  على  للتبّني  مسبقة  شروطًا  بوضوح،  يضع، 

ديني بني املتبّنني احملَتَملني واملتبنى، فقد مت التشكيك فيما إذا كان 

في اإلمكان استكمال عملية تبني الطفل أم ال. يجدر االعتراف بأنني 

ُصدمت بشكل خاص من مدى قطعية وصرامة الفقرة الشرطية املتعلقة 

بالتوافق الديني الواردة في قانون تبّني األطفال اإلسرائيلي - 1981. إذ 

�«الدين«، تنّص بوضوح على أّنه ال  إن الفقرة 5 من القانون املسماة ب

ميكن أن يتّم التبني في حال لم يكن املتبّنى ينتمي إلى دين املتبني. 

4لقد أربكُت نفسي في هذه املرحلة وما تالها مبجموعة من األسئلة 

ل للتبّني من دفء ومحّبة وحنان  املعيارية: هل يجب أن ُيحرم طفل مؤهَّ

والدين متبنيني ملجرّد أنهما ال ينتميان إلى دين الطفل نفسه؟5 ففي 

نهاية األمر، فإّن سياسة التبّني املعاصرة تبنّي بوضوح أّن ما يحسم 

بشكل رئيس في أّي إجراءات تنبٍّ هو املصلحة الفضلى للطفل.6  وحتى 

إن كان علينا أن نصل إلى اخلالصة بأن مبدأ توافق جماعّي مالئم 

إلسرائيل، ورمّبا، أيضاً، مالئم ملعيار مصلحة الطفل الفضلى، فلماذا 

مّت اختيار الدين، بداًل من القومية، ليكون عامل التوافق املناسب؟ إن 

هذا السؤال األخير مهٌم، بشكل خاّص، فيما يتعلّق باألقلية العربية 

الفلسطينية في إسرائيل؛ ألن وجود مطلب التوافق الديني مينع أفرادًا 

املسلمة، واملسيحية،  الفلسطينية:  العربية  السكانية  املجموعات  من 

والدرزية، من تبّني أطفال بعضهم البعض، بقدر ما مينعهم من تبّني 

طفٍل من املجتمع اليهودي.

لكن، وبقدر ما قد يبدو مطلب التوافق الديني متخلّفًا في عصرنا 

الليبرالي، فإن هذا املطلب- كما هو قائم مبوجب القانون اإلسرائيلي- 

ليس استثنائيًا وال غريباً. لقد كان كّل من الدين، اإلثنّية والِعرق عوامل 

البلدان، في املاضي  توافق مهّمة بني املتبنني واملتبنني في عدد من 

واحلاضر، على حد سواء. وقد مّت التأكيد مرارًا على أّن التبّني من 

مجموعة الشخص يخدم- في نهاية األمر- املصلحة الفضلى للطفل، 

وهو اعتبار شرعي في قانون التبّني احلديث. إذ إن مبقدور الوالَدين 

املنتميني للهوية اجلماعية للطفل نفسها أن يزّوداه باألدوات الضرورية 

للتعاطي مع املمارسات االجتماعية املرتكزة إلى الهوية. على سبيل 

املثال، لقد مّتت احملاججة في الواليات املّتحدة بأّن األطفال األفارقة/ 

متبّنون  بتنشئتهم  قام  إذا  أفضل  حال  في  سيكونون  األميركيني 
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ينقلوا  أن  املتبنني  هؤالء  مثل  ألنه سيكون مبقدور  أفارقة/أميركيون؛ 

للطفل مهارات فردية ضرورية ملجابهة املوقف العنصرّي جتاه األفارقة/

األميركيني، الذي ال يزال موجودًا في املجتمع األميركي. ثّمة عامٌل مهمٌّ 

آخر متعلّق بالتوّترات القائمة بني املجموعات؛ فمن احملتمل أن تؤّدي 

عملّيات التبّني غير املقّيدة بني املجموعات إلى اإلخالل بالعالقات بينها، 

وخصوصًا حني تكون التوّترات بني املجموعات موجودًة من قبل. إّن 

خلفية هذا االّدعاء هو احلقيقة التجريبّية بالنسبة إلى أطفال ينتمون 

إلى مجموعات ِعرقية أو دينية معدمة مّت تبّنيهم بشكل غير متكافئ 

من والدين ينتميان إلى املجموعة األكثر تفوقًا عرقيًا أو دينياً. لقد 

كان هذا الواقع هو السبب في توجيه اّتهامات شديدة جّدًا من أقلّيات 

عرقّية ودينّية مّت من خاللها وصف التبّني بني املجموعات كشكل من 

أشكال التطهير اإلثنّي أو حّتى اإلبادة اجلماعّية الثقافية.7 

ال شّك في أّن مثل هذه االعتبارات تصلح لتسويغ مطلب التوافق 

الدينّي كما ورد في ظّل قانون التبّني اإلسرائيلي. ومن املمكن احملاججة، 

من منطلق املصلحة الفضلى للطفل، بأّن حال الطفل/ة ستكون أفضل 

أّن  الرّغم من  في حال نشأ/ت في عائلٍة تنتمي إلى دينه/ها، على 

هوّية املرء الدينّية ال حتمل معها، بالّضرورة، أّي عالمة جسدية. فهناك 

قلق مبرّر يتعلق بالصحة النفسّية للطفل املتبّنى في حال أصبحت 

هوّيته الدينية األصلّية معروفة له أو لآلخرين. ومن ناحية العالقات بني 

املجموعات الدينّية، فعلى الرّغم من تفاوت حّدة التوّترات بني املجموعات 

املختلفة؛ فإن املرء ال يستطيع أن ينفي حقيقة أّن مثل هذه العالقة 

من املمكن أن تضطرب إذا ما تبنّي أّن أطفااًل من مجموعة ما، ولنقل 

من املجتمع العربي املعدم نسبيًا )املسلم، املسيحي أو الدرزي(، قد 

مّت تبنيهم بشكل غير متكافئ من متبنني يهود. وباإلضافة إلى هذا، 

ي العثماني قدمي العهد الذي  يستطيع املرء أن يذكر، أيضاً، النظام امللّ

ومحاكمهم  الديني  قانونهم  عبر  احملليون  املواطنون  ظله  في  ُحكم 

أّن  الرغم من  الدينية في عدد من شؤون األحوال الشخصية. وعلى 

النظام األصلّي قد مّر بإصالحات صارمة، على مّر السنني، فإّن املفهوم 

ضمن  احملليني  السكان  بحصر  القاضي  ي،  امللّ للنظام  األساسي 

مجتمعهم الديني في شؤون األحوال الشخصية، قد عمل، أيضاً، على 

ما يبدو على حصر عالقات التبّني في مجموعة الشخص الدينية.

أثر  الّضوء على عامل إضافّي  إلقاء  الدراسة، هو  إّن هدف هذه 

مبا  يتعلّق  العامل  وهذا  الديني.  التوافق  مطلب  على  أيضاً،  بدوره، 

سّميته »مشاعر جماعية يهودّية«. فمن خالل البحث التاريخي حول 

املرء أن يكتشف وجود  الديني، يستطيع  التوافق  قانون مطلب  سّن 

معارضة يهودية قومية ودينية قوية جدًا إلمكانات أن يتّم تبني طفل 

يهودّي من متبّنني غير يهود. وكما ثبت في النهاية، فقد كانت هذه 

املشاعر قوية جّداً، بحيث أّدت إلى فرض مطلب توافق دينّي صارم 

يتحّكم مبمارسات التبّني لدى جميع املجتمعات الدينية في إسرائيل.

II. اإلطار القانوني للتبني في ظل

 القانون اإلسرائيلي

ي – بشكٍل عام
ّ
1. تنظيم التبن

لقد ُصّمم التبّني بصيغته احلديثة خللق عالقات عائلية كاملة بني 

املتبنى واملتبني مبقتضى إبرام إجراء التبّني القانوني نفسه.8 وملّا كان 

األمر كذلك، فإّن التبني يفترض عند إبرامه أن يتّم قطع العالقة العائلّية 

بني املتبنى ووالديه البيولوجيني. لكن تاريخياً، ثّمة تفاوتات قائمة بني 

النظم القانونّية املختلفة بالنسبة لدرجة قطع العالقة العائلية، التي 

تتّم عند التبني بني املتبنى ووالديه البيولوجيني، وبالنسبة إلى منط 

العالقة القانونية التي تصبح قائمة بني املتبني واملتبنى. إضافًة إلى 

ذلك، فإّن التفاوتات قائمة بالنسبة لهدف التبني الرئيس؛ هل هو معّد 

لكي يخدم في األساس مصالح املتبنني أم مصالح الطفل؟ وبشكل 

وء على عامل إضافّي أثر بدوره، أيضًا، 
ّ

إّن هدف هذه الدراسة، هو إلقاء الض

ق بما سّميته »مشاعر جماعية 
ّ

على مطلب التوافق الديني. وهذا العامل يتعل

التوافق  مطلب  قانون  سّن  حول  التاريخي  البحث  خالل  فمن  يهودّية«. 

الديني، يستطيع المرء أن يكتشف وجود معارضة يهودية قومية ودينية 

ين غير يهود. وكما 
ّ
قوية جدًا إلمكانات أن يتّم تبني طفل يهودّي من متبن

ثبت في النهاية، فقد كانت هذه المشاعر قوية جّدًا، بحيث أّدت إلى فرض 

ي لدى جميع المجتمعات 
ّ
م بممارسات التبن

ّ
مطلب توافق دينّي صارم يتحك

الدينية في إسرائيل.
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مثير لالهتمام، مّت النظر في البداية إلى عملية التبني كمؤسسة حيوّية 

من أجل منح هؤالء الذين ال أبناء لهم فرصة احليلولة دون انقراض 

عائلتهم.9 مبفاهيم عملية، لقد أعّد التبني لضمان وراثة األمالك للذين 

ال أبناء لهم.10 وبقدر قلة اهتمام عملية التبني مبصالح الطفل الفرد، 

فقد كان محط االهتمام احلقيقي هو مصالح املتبنني. ولذلك كان من 

الطبيعي أن يعتنق الطفل عند التبني ديانة متبنيه بشكل تلقائي.11  

أعّدت خلدمة  كمؤّسسة  األغلب،  على  التبّني،  إلى  فُينظر  اليوم  أما 

املصلحة الفضلى للطفل؛ ولذلك، فإن األمر احلاسم مركزيًا في قانون 

التبّني املعاصر هو رفاهية الطفل الشخصية أكثر من رفاهية املتبّني.12 

وعلى الرّغم من جذوره القدمية، فإّن التنظيم القانوني للتبّني لم 

يتطّور بشكل جّيد، وعلى األقّل ليس في اإلرث األجنلو أميركي.13 لقد 

كانت للقانون اإلجنليزّي، والذي انبثق عنه القانون األميركّي، أفضلّيات 

املستحيل،  من  جعل  فقد  ولذلك  الدم،  بساللة  يتعلق  ما  في  كبيرة 

قانونياً، خلق عالقة عائلّية من خالل إنشاء ُعرف قانونّي.14 ولم يتسّن 

سن قوانني التبني في بعض الواليات في أميركا إال في نحو النصف 

الثاني من القرن التاسع عشر.15 وفي إجنلترا، على سبيل املثال، مت 

سن أول قانون لتنظيم التبني في العام 1926 فقط. لكن لم يعترف 

هذا التشريع باملعنى الكامل للتبّني، فقد وّفر القانون شكاًل خاّصًا 

للوصاية يكفل توفير إمكانّية الدعم والتعليم للقاصرين من دون أّي 

حق في الوراثة.16 ولم يتّم االعتراف بالتبّني في إجنلترا، مبعناه الكامل 

واملعاصر، إال في العام 17.1949 ومع ذلك، فإّنه من األهمية أن نالحظ، أّن 

انعدام وجود تشريع خاّص لم يعِن أن التبني لم يحدث على اإلطالق. 

لقد مّت تسليم األطفال لألزواج في ظّل ترتيبات خاصة، مع هدف واضح، 

هو أنه عند قبول الوصاية على هؤالء األطفال فإنهم يصبحون جزءًا من 

عائلة الوصّي.18  لكن وعلى الرغم من أن هذه املمارسات حسنة النّية، 

فإن القانون لم مينح هؤالء األطفال احلقوق والواجبات التي كان مينحها 

عادًة لألبناء البيولوجيني. على سبيل املثال، لم ُيعتَبر األطفال املتبّنون 

ورثًة شرعيني للوالَدين املتبنني في حال وفاة األخيرَين دون ترك وصّية. 

في احلقيقة، فإنهم يبقون الورثة الشرعيني للوالدين البيولوجيني بسبب 

رابط الدم الذي يربطهم بهم. إضافة إلى ذلك، مت اعتبار االتفاقّيات 

بني الوالدين البيولوجيني، وعلى األغلب األّم التي أجنبت خارج الّزواج، 

وبني »املتبّنني« قابلة لإلبطال. هكذا، وعلى الرغم من عدم وجود أي عقد 

سابق، فقد مت االعتراف باألم البيولوجية على أنها تتمتع بحّق مطلٍق 

تقريبًا في استعادة ابنها في حال رغبت هي بذلك،19 كما يستطيع 

ندمهم  التي أخذوها في حال  الوصاية  ي عن  التخلّ »املتبنون« كذلك 

ي.20 من هنا، فقد كانت التشريعات القانونّية حيويًة  على قرارهم األوّل

من أجل تأسيس عالقات عائلّية كاملة مع املتبنني، وفي الوقت نفسه 

قطع العالقات مع الوالدين البيولوجيني.

2. إسرائيل

بتحواّلت  إسرائيل  في  قانونّية  كمؤّسسة  التبّني  تطّور  اّتسم 

مشابهة– من حالة ترتيبات تنٍب مشكوك فيها إلى االعتراف الكامل 

بها. وإلى حني مت سن قانون تبني األطفال في العام 1960، لم يكن 

هناك قانون عاّم لتنظيم التبّني.21 وما إن مّت سّن القانون، حتى أصبح 

في  القائمة،  املمارسة  على  جوهرّية  إصالحات  إجراء  الضرورّي  من 

فبعد  وبالفعل،  للتبني.  القانونية  املؤسسة  ترسيخ  لغرض  األساس 

تقدمي تقرير خاص طلبته وزارة العدل، بدأ العمل على اقتراح قانون 

جديد بشأن التبّني. وقد أّدى هذا اجلهد في النهاية إلى سّن قانون 

تبّني األطفال في العام 1981.

لكّن هذا ال يعني أّن التبّني قبل العام 1960 لم يحدث باملرّة في 

إسرائيل، فوفقًا للمعلومات التي ُجمَعت من اخلمسينّيات، يبدو أّن 

احملاكم كثيرًا ما عاجلت دعاوى تنبٍّ. وفي مخطوطتني نشرهما آنذاك 

العليا،  احملكمة  قاضي  حيشني،  ز.  ِشنيور  نشرها  األولى  قاضَيان، 

واألخرى نشرها إسحق كيسِتر، قاضي احملكمة املركزية في تل أبيب 

– يافا )والذي أصبح بنفسه الحقًا قاضيًا في محكمة العدل العليا(، 
مت عرض املعلومات اآلتية حول عدد االلتماسات املقدمة للمحاكم املركزية 

الثالث القائمة آنذاك:22 

القدسحيفاتل أبيبالسنة )املجموع(

)54( 195039178

)127( 1951664912

)141( 1952913911

)191( 19531225118

31815649املجموع

إن االزدياد املضطرد في عدد التماسات التبني املقدمة كل سنة 

مثّبت من خالل املالحظات التمهيدية لوزير العدل، بنحاس روزين، حني 

تقدميه اقتراح قانون تبّني األطفال في الكنيست في العام 1959، والذي 

اّدعى أّن العدد اإلجمالي اللتماسات التبّني التي مت تقدميها في العام 

1957 بلغت 23.239 

باإلضافة إلى ذلك، تعاملت احملاكم الدينية مع إجراءات تنبٍّ. وعلى 

سبيل املثال، فقد ُقّدمت معلومات تظهر أّنه بني العامني 1949 و1951 

مت تقدمي نحو 79 التماسًا في احملاكم الدينية اليهودية. 24 ولكن عدد 

التماسات التبني التي ُقّدمت إلى احملاكم الدينية اليهودية قد انخفض 

بشكل حاّد في السنوات األخيرة؛ ولم ُيقّدم في العامني 1954 و1955 

أي التماس على اإلطالق، ومّت تقدمي أربعة التماسات في العام 1956، 

وفي العام 1957 ُقّدم التماس واحد فقط.25 

كما يبدو، فإّن التبني حدث على نطاق خاّص وإلى حّد ما، عبر 
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نوع من االتفاق املتبادل بني الوالدين البيولوجيني واملتبنني، من دون 

االستعانة بإجراءات احملكمة. يقّدر القاضي إسحق كيسِتر في وثيقته 

حول التبّني، أن هذه الطريقة من التبني حدثت بأعداد كبيرة تفوق ما 

كان ضمن فئة عملّيات التبّني املدارة بوساطة احملكمة.26 في الواقع، لم 

يتّم اعتبار تبني األطفال بصورة خاصة في ذلك الوقت أمرًا غير قانونّي، 

لسهولتها  ُمفّضلة  الترتيبات  كانت هذه  فقد  ذلك،  تسّنى  وفي حال 

الواضحة. لقد َتقّدَم األزواج املعنيون بتبّني طفٍل معنّي بالتماس إلى 

احملاكم، بغية احلصول على أوامر تنّب رسمّية في حاالٍت كان فيها 

الطفل في رعاية مؤّسسات كانت تطلب من املتبنني احملتَملني تزويدها 

بأمر تنبٍّ، من أجل أن تتمّكن من نقل الطفل لرعايتهم.27 

من  عددًا  أن جند  املستهجن  من  يكن  لم  الواقع،  هذا  في ضوء 

القوانني، وخصوصًا تلك املتعلقة مبنح استحقاق أو إعانة اجتماعية 

أو اقتصادّية معّينة، والتي اعترفت على وجه اخلصوص بالقرابة من 

بالنسبة إلى االستحقاق أو اإلعانة ذات  التبّني بكونها كافية  خالل 

الصلة.28 وفي مسعى لتسهيل إجراءات التبّني بشكل أكبر، فقد مّت 

إصدار مجموعتني من قواعد اإلجراء، األولى صدرت عن وزارة العدل 

إلى احملاكم املدنّية في العام 1955، واألخرى صدرت إلى احملاكم الدينية 

اليهودية عن رئيس احلاخامّية في العام 29.1943 

لكن لرمّبا أّن االستنتاج األكثر إثارًة لالهتمام بشأن التبّني في 

إسرائيل، في اخلمسينّيات، يتعلّق باألساس القانوني الذي أديرت في 

م للتبنّي  ظلّه إجراءات التبّني. إذ إّنه لو نظرنا إلى اإلطار القانوني املُنظِّ

الذي كان قائمًا آنذاك، فإّن االستنتاج احلتمّي الذي سنتوّصل إليه هو 

غياب أساس قانوني حقيقي. فقد كانت احملاكم الدينّية غير مؤّهلة، 

عملياً، ملعاجلة إجراءات التبّني. وكان األمر كذلك ألّنه، في ظّل اآللّية 

الدينية  للمحاكم  التي حّددت الصالحية القضائية  القانونّية املالئمة 

في شؤون األحوال الشخصية، والتي كانت عبارة عن تشريع لالنتداب 

البريطاني ُدعي »أمر فلسطني املشاَور، 1922« )»أ.ف.م.«(، فقد كان من 

الضروري بالنسبة إلى احملكمة الدينّية أن حتصل على موافقة جميع 

األطراف املعنّية في إجراء التبني لكي ُتعتبر مؤّهلة قضائّياً. إال أّن 

الطفل املعّد للتبّني - والذي اعتِبر طرفًا معنّيًا بالنسبة إلى موضوع 

املوافقة، وكان في معظم احلاالت قاصراً- اعتبر لهذا السبب غير مؤهل 

قانونيًا ألن يقدم إلى احملكمة الدينية املوافقة الضرورية، وهكذا فإن 

األمر يفتقر إلى األهلّية القضائية.30 لقد كانت احملاكم املدنية، والتي 

اعُتبرت أّنها تتمّتع بالصالحية القضائية املتبقية في إجراءات التبّني 

عاجزًة هي األخرى، عملياً، عن إصدار أمر تنبٍّ، ذلك ألّن القانون الذي 

يحكم إجراءات التبني هو القانون الديني لألطراف، وال تعترف الديانتان 

الرئيستان في البالد، اليهودية واإلسالم،31 بالتبّني، األمر الذي يترك 

احملاكم املدنّية من دون قانون جوهرّي لتطبيقه.32 وبناًء على ذلك، فقد 

مّت إصدار تعليمات للمحاكم املدنّية مبعاجلة إجراء تنّب كهذا كمعاجلة 

إجراء للوصاية.33 ولكن قامت احملاكم املدنية عملّيًا بأكثر من مجرد 

منح الوصاية على الطفل للمتبنني، أو باألحرى لألوصياء. لقد طلبت 

احملاكم من املتبنني في حاالت كثيرة أن يأخذوا على عاتقهم التزامات 

أّنه كان ابنًا لهم، وأن يجعلوا  مثل توفير احتياجات الطفل كما لو 

الطفل وريثهم مبوجب وصية محّددة توّجب عليهم حتضيرها. إضافًة 

إلى ذلك، أتاح القرار الصادر عن احملكمة، في بعض القضايا، إمكانية 

تغيير اسم عائلة الطفل إلى اسم عائلة »األوصياء«.34 لكن، وحتى مع 

سلطة تكييف »التبّني« بشروط كهذه، لم يكن أمر احملكمة مبثابة أمر 

تنبٍّ باملعنى احلديث للمصطلح، ألّنه في ظّل القانون القائم في ذلك 

الوقت، احتاج حترير الوالدين البيولوجيني من واجٍب معنّي واكتساب 

حقوٍق معينة إزاء »املتبّنني« إلى أكثر من وضع شروط مّتفق عليها، 

حتى حني كانت احملاكم هي التي تقّدمها. لقد كانت هذه هي النتيجة 

التي مّت التوّصل إليها في قرار احملكمة العليا في قضية كوهني ضد 

كوهني،35 حيث مت حرمان الطفل »املتبنى« من حقوق امليراث في ملك 
عقاري معنّي، ألنه ِوفقًا ألحكام امليراث السارية املفعول آنذاك تستطيع 

النتيجة  للمتوفى فقط أن ترث ملكًا كهذا. وكانت  البيولوجية  الذرية 

العملية لهذه القضية مفجعة. فقد آلت حصص االبنة املتبّناة والتي 

في ضوء هذا الواقع، لم يكن من المستهجن أن نجد عددًا من القوانين، 

اقتصادّية  أو  اجتماعية  إعانة  أو  استحقاق  بمنح  المتعلقة  تلك  وخصوصًا 

ي بكونها 
ّ
معّينة، والتي اعترفت على وجه الخصوص بالقرابة من خالل التبن

كافية بالنسبة إلى االستحقاق أو اإلعانة ذات الصلة.28 وفي مسعى لتسهيل 

اإلجراء،  قواعد  من  مجموعتين  إصدار  تّم  فقد  أكبر،  بشكل  ي 
ّ
التبن إجراءات 

األولى صدرت عن وزارة العدل إلى المحاكم المدنّية في العام 1955، واألخرى 
صدرت إلى المحاكم الدينية اليهودية عن رئيس الحاخامّية في العام 1943.  
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كانت محبوبة كثيرًا من املتوّفى إلى أقربائه الذين، كما أشارت احملكمة، 

كانوا مجموعًة من قساة القلب وأشخاصًا غير مكترثني باملتوّفى، حتى 

أنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء حضور أيٍّ من مراسم جنازته.36 

اللبس  األمر،37 فإن  نهاية  في  احلكم  هذا  نقض  من  الرّغم  على 

السبب في  كان  التبني  إجراءات  إدارة  الذي مّتت في ظله  القانوني 

مناشدات متكرّرة لتشريع قانون عام ينّظم التبّني في إسرائيل.38 وقد 

مت وضع التشريع األول فعاًل في العام 1949 على يد القاضي موشيه 

النداو، في الوقت الذي كان فيه قاضي احملكمة املركزية في حيفا، والذي 

أصبح الحقًا قاضيًا في احملكمِة العليا وأخيرًا رئيسًا لهذه احملكمة.39  

وأشاَر النداو إلى احلالة الغامضة في قانون الدولة اخلاص بالتبني. 

40فقد أشار إلى أن االفتقار إلى قانون واضح حول التبني واألحكام 

ميكنه أن يساعد احملاكم عند معاجلتها إلجراءات التبني، »هو ملموس 

فعاًل في محاكمنا، وسيكون ملموسًا أكثر حتى في املستقبل؛ ألنه 

يوجد اآلن في  )العلياه( من بالد الشتات [والتي تعني عادًة هجرة 

نحو  الذي سيدفع  األمر  اليتامى،  من  الكثير  إسرائيل]  إلى  اليهود 

عدد متزايد من التماسات التبني املقدمة لتبني هؤالء األطفال.«41 ولعل 

الدعوة العامة األكثر إثارًة للمشاعر كانت تلك التي صدرت عن نائب 

رئيس احملكمة العليا، حينئذ، شينيور ز. حيِشن، التي جاءت في قراره، 

في العام 1955، في قضية هرتسشيكوفتز ضد غرينبيرغر، والتي 

�«يتامى  قال فيها إّن دولة إسرائيل مدينٌة بقانون عام حول التبّني ل

الهولوكوست، لألهل الذين فقدوا أبناءهم في حرب االستقالل، لألطفال 

املشرّدين والعائالت التي ُحرمت من نعمة أن يكون لديها أطفال.«42 

لم تكن احلكومة صّماء جتاه هذه الدعوات. بل على العكس من 

.43 وفي  ذلك، فخالل اخلمسينيات مّت إعداد خمس مسّودات لقانوِن تنبٍّ

املرة السادسة فقط جنح اقتراح القانون املقّدم بسّن قانون عام حول 

التبّني: قانون تبّني األطفال - 1960.

يرجُع السبب في فشل هذه املبادرات، في األساس، إلى املعارضة 

كانت  لقد  اليهودية.44  الدينية  األحزاب  من  عنها  التعبير  مّت  التي 

معارضتهم مضاعفةً. أواّلً، ال يستطيع القانون اليهودي أن يقبل الفكرة 

األساسّية لقانون التبّني املعاصر والذي يتم مبوجبه قطع جميع احلقوق 

والواجبات بني الوالدين البيولوجيني والطفل بعد إبرام عملّية التبني. 

45وعلى الرّغم من أّن عددًا من املصادر الدينية قد ذكرت التبني، فإنه 

ال ميكن تغيير القواعد املتعلقة بحقوق الطفل البيولوجي في امليراث، 

واألهّم من ذلك تلك املتعلقة بتقييدات الزواج بسبب القرابة البيولوجية 

للزوج/ة، مبقتضى دعوى قضائّية.46 

مختلفة  مسّودات  كذلك  الدينية  األحزاب  ممّثلو  عارَض  ثانياً، 

القتراحات القانون؛ ألنها لم متنح احملاكم الدينية اليهودية صالحية 

قضائية )وال حتى ُمَزاِمنة( للتعاطي مع إجراءات التبّني.47 فقد منحت 

مة احملاكَم املدنية نفوذًا قضائيًا حصرّيًا للبّت  جميع املسّودات املقدَّ

في قضايا التبّني. كان السبب الرسمّي لهذه اخلطوة هو أنه ملا لم 

يتم االعتراف بالتبني بصيغته احلديثة من القانون اليهودي، وكذلك 

من الشريعة اإلسالمية، لذا، ملاذا يتوّجب منح احملاكم الدينية األهليَة 

القضائيَة للبّت في إجراءات التبّني في املقام األوّل؟ 48 ومع ذلك، أصّر 

ممّثلو األحزاب الدينية اليهودية على أن اللجوء إلى احملاكم الدينية 

اليهودية يجب أن يبقى ممكنًا في إجراءات التبني، وعلى األقل حني 

املعارضات  هذه  تركت  لقد  يبدو،  ما  ذلك.49 على  في  األطراف  ترغب 

تبني  قانوَن  أصبحت  التي  النهائية  الصيغة  إعداد  على  بصمتها 

األطفال - 1960، إذ، بالفعل، مت وضع فقرة شرطية عامة تنص على 

.وفي المرة السادسة فقط  خالل الخمسينيات تّم إعداد خمس مسّودات لقانوِن تبنٍّ

ي األطفال - 1960.
ّ
ي: قانون تبن

ّ
نجح اقتراح القانون المقّدم بسّن قانون عام حول التبن

التي تّم  المعارضة  إلى  المبادرات، في األساس،  يرجُع السبب في فشل هذه 

، ال 
ً
. أّوال

ً
التعبير عنها من األحزاب الدينية اليهودية.  لقد كانت معارضتهم مضاعفة

ي المعاصر والذي 
ّ
يستطيع القانون اليهودي أن يقبل الفكرة األساسّية لقانون التبن

يتم بموجبه قطع جميع الحقوق والواجبات بين الوالدين البيولوجيين والطفل بعد 

إبرام عملّية التبني.وعلى الّرغم من أّن عددًا من المصادر الدينية قد ذكرت التبني، 

الميراث،  في  البيولوجي  الطفل  بحقوق  المتعلقة  القواعد  تغيير  يمكن  ال  فإنه 

واألهّم من ذلك تلك المتعلقة بتقييدات الزواج بسبب القرابة البيولوجية للزوج/ة، 
بمقتضى دعوى قضائّية. 
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أن التبني املبرم في ظل القانون لن يؤثر على القانون الذي يتناول 

قضايا الزواج والطالق،50 وأّن على احملكمة الدينية أن حتظى بصالحية 

النظر في هذه القضايا فقط مبوجب موافقة األطراف املعنّية.51 وينص 

أّنه في حال كان الطفل  املتبّنى، على  بالطفل  يتعلّق  القانون، فيما 

أو الطفلة قاصرَين حتت سن الثالثَة عشرة أو ال يبدو أّنهما يعيان 

معنى إجراءات التبني، فعندها يستطيع موّظف الرفاه واملدعي العام 

اإلسرائيلي تقدمي املوافقة الضرورية نيابة عن الطفل أو الطفلة.52 

إّن النقاش الذي أوردته حتى اآلن يوضح من هي القوى الرئيسة 

التي تقف من وراء املبادرات إلى تشريع التبّني. لكّن الّسبب من وراء 

االستفاضة في وصفي ملشهد اخللفّية املؤّدية إلى تشريع التبّني في 

إسرائيل يتعلق، بشكل أكبر، بالنقاش الوارد أدناه الذي يحاول أن يشرح 

كيف نشأ مطلب التوافق الديني. لقد كانت إسرائيل دولة فتيًة حتاول 

التعاطي مع املآسي الشخصية الناجتة عن حدثني رئيسني في سيرورة 

بناء األمة: حرب العام 1948 والهولوكوست. لقد مت اعتبار التبّني كجزء 

من هذه اجلهود. كان مفهوم التبّني ببساطة عبارة عن أداة ميكن من 

خاللها لألطفال الذين فقدوا والديهم وللوالدين اللذين فقدا أطفالهما، 

نتيجًة لهذه األحداث أن يّتحدوا معاً. لذلك، ال َعَجب من أّنه حني مّت 

طرح موضوع التوافق الديني في تداوالت الكنيست، مت ربط النقاش 

فورًا ببناء األّمة اليهودية، التاريخ اجلماعي اليهودي واإلمالءات الدينية 

اليهودية. ومع أّنني ال أنوي التشكيك في الصدق الذي أحاط حدوث 

هذا التشابك، فإّن هذا التشابك يبقى ذا صلة باألغلبية اليهودّية فقط، 

والتي متلي من خالل هيمنتها القانونية شرَط توافق ديني صارماً، 

كما حدث في حال قانون التبّني اإلسرائيلي.

III. هيمنة المشاعر الجماعية اليهودية

1. الدين والدولة

سيطر موضوع الدين والدولة على املشهد السياسّي داخل إسرائيل 

عقودًا من الزمن. إّن تأسيس دولة إسرائيل كدولة يهودية ألزم احلكومة 

بالتطرّق إلى أولوية دمج املعايير الدينية اليهودية ضمن اجلهاز القانوني 

القائم.53 وبالفعل، فحني سعت الهيئة التشريعية إلى تعريف من هو 

الذي يعتبر »يهودّياً« لغرض الهجرة إلى إسرائيل مبوجب قانون العودة، 

وعلى  يهودية ومتويلها،  دينية  تأسيس مؤّسسات  وحني عملت على 

حتديد ما ميكن وما ال ميكن القيام به في يوم السبت وما إلى ذلك، 

احتّل الدين مكانًة مركزيًة في الساحة السياسية، حتى أنه في بعض 

األوقات قاد االئتالفات احلكومّية نحو أوضاع مترّدية. 

إضافًة إلى ذلك، وكما سبق أن رأينا، فإّن اإلرث القانونّي اإلسرائيلي 

في ما يتعلّق بالقانون الذي يحكم شؤون األحوال الشخصّية، قد تأّثر 

أيضًا مبعايير دينية ومؤسسات دينية. إن مفهوم إحالة سّكان محليني 

في بعض شؤون األحوال الشخصية، مثل الزواج والطالق، إلى النفوذ 

القضائّي احلصري للمحاكم الدينية كان، أيضاً، سببًا لتوّترات جدّية 

داخل املجتمع اليهودي.54 

لقد مت التعاطي مع مسائل الدين والدولة في إسرائيل كشأن يهودّي 

داخلي.55 إّن األمر الذي برز بشكل مركزي في تطور النقاش حول الدين 

والدولة كان املصالح املتضاربة للمعايير واملؤسسات الدينية اليهودية 

من جهة أولى، والطموحات اليهودية الِعلمانية، الليبرالية وأحيانًا حتى 

التطلعات القومية اليهودية، من جهة أخرى. إّن هذه التوليفة هي نتيجة 

طبيعية للسمة اليهودية الرسمية لدولة إسرائيل. إال أن هذا ال يعني أّن 

إلى  اللجوء  أن  على  اليهودية  الدينية  األحزاب  لو 
ّ
ممث أصّر  ذلك،  ومع 

المحاكم الدينية اليهودية يجب أن يبقى ممكنًا في إجراءات التبني، وعلى 

األقل حين ترغب األطراف في ذلك.49 على ما يبدو، لقد تركت هذه المعارضات 

النهائية التي أصبحت قانوَن تبني األطفال -  بصمتها على إعداد الصيغة 

1960، إذ، بالفعل، تم وضع فقرة شرطية عامة تنص على أن التبني المبرم في 

ظل القانون لن يؤثر على القانون الذي يتناول قضايا الزواج والطالق،  وأّن على 

المحكمة الدينية أن تحظى بصالحية النظر في هذه القضايا فقط بموجب 
موافقة األطراف المعنّية.  



28

عدد 61

املسائل الدينية التي تهّم املجتمعات الدينية غير اليهودية في إسرائيل 

هي متامًا خارج مجال النقاش حول الدين والدولة أو غير متأثرة به. 

ُتعتَبر مبثابة  املسائل  أّن هذه  النقاش هي  نتيجة  فإّن  أولى،  بنظرة 

مسائل تتعلّق بحقوق األقلّية، وبذلك فهي تتداخل مع الصراع الشامل 

بني األقلية العربّية الفلسطينية في إسرائيل والهوية اليهودية القومّية 

لدولة إسرائيل.56 لكن ثمة نتيجة أخرى في هذا السياق، وهي أّنه عندما 

تسعى األكثرية اليهودية إلى تقييم املعنى القانوني، االجتماعي والديني 

للنظام، خصوصًا في شؤون الدين، فإن املصالح النافذة التي تؤخذ 

بعني االعتبار هي تلك التي تخّص األكثرية اليهودية.57 ومن الطبيعي 

متاماً، في دولة يهودية، أن يتم رفع املعايير واألعراف الدينية اليهودية 

إلى مكانة رسمية لتشّكل- إلى حد كبير- احليز العام. ويبدو أيضًا 

أن هذه هي احلالة بالنسبة لشرط التوافق الديني في قانون التبّني 

اإلسرائيلي. لقد كان احتمال أن يتم تبني طفل يهودي من متبّنني غير 

يهود، في الوقت الذي عملت فيه الكنيست على سّن قانون عام للتبّني، 

أكبر كثيرًا مما كانت حتتمله املشاعر اليهودّية اجلماعّية.   

 2. سّن قانون مطلب التوافق الديني

اليهودية  املشاعر  هيمنة  عرض  عند  حاسم،  تاريخّي  دليل  ثمة 

اجلماعية كعامل رئيس مؤد إلى شرط التوافق الديني في ظل القانون 

اإلسرائيلي، والذي يتطرق باألساس إلى حقيقة أنه لم يكن التوافق 

الديني مطلوبًا في مسودات مشاريع القانون التي أعّدتها سابقًا جلان 

مهنية مختلفة إلى أن بدأت الكنيست مداوالتها حول مسودة مشروع 

قانون التبني. إضافًة إلى ذلك، فإن األسلوب وعلى األغلب اللهجة، اللذين 

مت عبرهما طرح النقاشات فيما يتعلق بعدم وجود مطلب التوافق الديني 

في مسودات مشروع القانون املقترحة، يكشفان الكثير عن سبب ظهور 

مطلب توافق كهذا في نهاية األمر، خصوصًا بصيغته األكثر تطرفًا 

بشأن توافق ديني تاّم بني املتبنني واملتبّنى. ويبدو أّن الشعور القوّي 

ببناء األمة، واآلثار الالذعة التي ما زالت من الهولوكوست ومن تذّكر 

االضطهاد اليهودّي في ما مضى، أّدت جميعًا إلى استنباط مطلب 

التوافق الديني بالشكل الذي يظهر عليه.  

لقد مت طرح موضوع الدين والتبني فقط بعد املالحظات التمهيدية 

لوزير العدل آنذاك، بنحاس روزين. وعندما بدأت مداوالت أعضاء 

الكنيست، تكلّمت عضو الكنيست إميا تاملي من )مبام(، »حزب 

العمال املوحد« الذي أقيم كحزب ذي أيديولوجية ماركسية قوية، 

على  خاص  بشكل  أثنت  وقد  املقترح.  القانون  مشروع  58لصالح 

الفقرة الثالثة من اقتراح القانون والتي تتيح، وفقًا لفهمها، لزوجني 

ال يعتبران متزوجني حسب قوانني املجتمع الديني املنتميني إليه، 

لكن يعيشان معًا كزوجني، بأن يتبنيا طفالً. بعد ذلك، دعمت نقاشها 

بإعطاء مثال، مضيفة إّن باستطاعة امرأة غير يهودية متزوّجة من 

رجل يهودي، ومعنّية بتبني أطفال زوجها من زواجه األوّل، أن تقوم 

معترفًا  يكن  لم  لو  حتى  املقترح،  القانون  مشروع  مبوجب  بذلك 

بزواجها من  القانون الدينّي ذي الصلة.59 

الكنيست، زيراح  رّدًا شديدًا جّدًا من عضو  أثارت هذه املالحظة 

فارهافتيغ، من احلزب الديني الصهيوني »هابوعيل همزراحي«. بدت 

كلماته في البداية صريحة العبارة جّداً، موّضحًا أنه يعتقد أّن على 

القانون أن يتضّمن فقرة شرطية تنّص على أّن في إمكان الّزوجني 

أن يتبّنيا طفاًل ينتمي ملجموعتهما الدينية فقط.60 لكن، تغّيرت النبرة 

فجأًة لتصبح درامّية جداً. وصرّح بشكٍل قاطع، متوّجهًا بالكالم لزمالئه: 

»نحن ضد خطف أطفال ]اآلخرين[، وبالقدر نفسه نحن ضد خطف 

أطفالنا.«61 ولتوضيح هذه النقطة، فقد أشاد بقرار محكمة إسرائيلية 

منعت يهودّيًا طلب تبني طفلٍة بدوية من أن يتبناها.62 بعد ذلك انتقل 

فارهافتيغ إلى حادثة مأساوية أخرى من الهولوكوست. وذكر قيام بعض 

اآلباء اليهود الذين سلّموا أبناءهم ألزواج محليني على ما يبدو والذين 

التوافق الديني في التبني: مراعاة خاصة للمشاعر اليهودية اجلماعية.
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لم يكونوا يهوداً، في مسعى لتجنيبهم من آلة املوت النازية – إّن هؤالء 

األزواج احملليني رفضوا في بعض احلاالت إرجاع هؤالء األطفال لوالديهم، 

وقاموا بداًل من ذلك بتبنيهم.63 

كان عضو الكنيست زملان بن يعقوب من احلزب الديني املتطرف 

أغودات يسرائيل- بوعالي أغودات يسرائيل، هو املتحدث التالي الذي 
طرح موضوع التوافق الديني. لقد بدأ هو، أيضاً، بالتأكيد على شرعية 

طلب الوالدين البيولوجيني أن تتم تنشئة طفلهما على املعتقدات الدينية 

التي يرغبان في أن يعتنقها بعد أن يتم تبنيه.64  إال أن النبرة سرعان 

ما تغيرت عندما بدأ يؤكد أنه عند الضرورة يكون الناس مستعدين 

للتخلي عن حياتهم، على سبيل املثال، حني يكون هناك خطر طمس 

هوية طفلهم أو تبديل دينه. وما يثبت ذلك - تابع بن يعقوب نقاشه - 

هي »احلقائق التي ال نهاية لها من تاريخنا الدامي واملفعم بالتفاني 

والتضحيات«.65 

أرديتي  بنيامني  الكنيست  فقد حتدث عضو  ذلك،  إلى  باإلضافة 

من حزب حيروت، وهو حزب مييني، بشدة عن مطلب التوافق الديني. 

لقد بدأ بالتأكيد على أهمّية قانون التبني في إسرائيل، مشّددًا على 

حتقيق  بهدف  فقط  ليس  املقَترَح  القانون  على  التصديق  يجب  أنه 

مصالح العائالت التي ال أطفال لها حتى يربوهم كأنهم أبناؤهم، بل 

أيضًا إليجاد حّل ملشكلة اجتماعية على قدٍر بالٍغ من األهمية ومهّمة 

»لدولتنا«.66 وقد قال شارحًا ذلك:

ما من شعٍب في العالم عانى من وحشية احلرب العاملية الثانية 

ارتكبها  التي  اجلماعّية  القتل  وكنتيجة جلرائم  عانى شعبنا.  مثلما 

النازيون، تيّتم الكثير من األطفال. مت إحضار اآلالف من هؤالء األطفال 

إلى إسرائيل بفضل اجلهود التي قامت بها املؤسسات القومية. يجب 

على هيئة التشريع أن تأخذ هذه احلقيقة بعني االعتبار عند تشريع 

قانون التبني.67 

بعد ذلك مباشرًة، ينتقل عضو الكنيست أدريتي إلى عامل آخر 

يأخذه بعني االعتبار،  املقترَح أن  التبني  أنه يجب على قانون  يعتقد 

� »الظروف الدميوغرافية والدينية اخلاصة ببالدنا«.68  وهو عامل يتعلّق ب

وضمن سياق مالحظاته عن مشروع القانون املقترح، والذي لم يتضمن 

كما ذكر آنفًا فقرة تشترط أن يتم التبني باالستناد إلى حقيقة وجود 

أدريتي  الكنيست  عضو  يتابع  واملتبنى،  املتبني  بني  ديني  توافق 

»الواقع  القانون اجلديد مع  تكييف  إلى  يعنيه باحلاجة  ملا  توضيحه 

اإلسرائيلي«. فهو يصرّح:

وديانات مختلفة،  معتقدات  بالدنا، حيث هناك مواطنون من  في 

من الضروري أن تأخذ الهيئة التشريعية هذه احلقيقة بعني االعتبار، 

إذ إنه ال ميكن تصور أن الهيئة التشريعية ستسمح لشخص ينتمي 

إلى ديٍن معنّي بأن يتبنى طفاًل من ديٍن آخر.69 

باإلضافة إلى ذلك حتّدث عضو كنيست آخر، يدعى يعقوب كاتس، 

من حزب أغودات إسرائيل املتشدد – بوعاليه أغودات إسرائيل، عن 

وأحد  للتبني،  املؤهلني  األطفال  من  الكثير  إسرائيل  في  أن  حقيقة 

املسببات لذلك »االنحرافات في حياة العائلة«، ولكن هناك سببًا آخر 

يعود إلى احملرقة التي خلّفت الكثير من األطفال اليتامى والكثير من 

اآلباء من دون أطفال.70 ويضيف كاتس إنه »حتى اآلن« كانت هناك 

على األقل فرصة لعرض إجراءات التبني أمام احملاكم الدينية اليهودية، 

التي طبقت قانون التوراة، ِوفقًا للحازال وشوحلان عروخه ]مصدر 

من الشريعة اليهودية[ - وهي مخولة بقدر القوانني الِعلمانية نفسها. 

ويتابع عضو الكنيست كاتس في تأسيس نقاشه من خالل قوله إن 

»الِعلمانيني ]حيلونييم[ يحاججون بأن على املرء أن يأخذ الواقع بعني 

االعتبار. ولكن ما هو الواقع؟. الواقع هو أن نأخذ مصالح شعبنا بعني 

الكنيست  ذلك عضو  بعد  ويتطرّق  قدسّية شعبنا«.  وكذلك  االعتبار، 

كاتس في حديثه بشكل خاص إلى مالحظات إميا تاملي، والتي بحسب 

انطباعه، »نصحتنا بفتح أبواب التبّني للجميع«، ثم يتابع ليقول إّن هذا 

األمر يعني أنه سيكون باإلمكان تبني طفل يهودي »حتى من قَبل امرأة 

»رجال الزاوية« إستي حاييم.

الجماعية  اليهودية  المشاعر  هيمنة  عرض  عند  حاسم،  تاريخّي  دليل  ثمة 

اإلسرائيلي،  القانون  في ظل  الديني  التوافق  إلى شرط  مؤد  رئيس  كعامل 

والذي يتطرق باألساس إلى حقيقة أنه لم يكن التوافق الديني مطلوبًا في 

مسودات مشاريع القانون التي أعّدتها سابقًا لجان مهنية مختلفة إلى أن 

 إلى 
ً

بدأت الكنيست مداوالتها حول مسودة مشروع قانون التبني. إضافة

ذلك، فإن األسلوب وعلى األغلب اللهجة، اللذين تم عبرهما طرح النقاشات 

مشروع  مسودات  في  الديني  التوافق  مطلب  وجود  بعدم  يتعلق  فيما 

كهذا  توافق  مطلب  ظهور  سبب  عن  الكثير  يكشفان  المقترحة،  القانون 

في نهاية األمر.
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غير يهودية )ام نوخرياه( غير معتنقة لليهودية ومن دون أي ضمان 

على أنها ستنشئ الطفل كيهودي.«71 ثم يشرح عضو الكنيست كاتس 

بعد ذلك أنه مبوجب هذا القانون يبدو أن الكنيست تريد أن تكّون مثااًل 

للدول غير اليهودية. إال أنه يضيف بعد ذلك »تعلمون كيف أن غير 

اليهود اضطهدوا وسرقوا أطفال إسرائيل، الذين تيّتموا بسبب قسوة 

الوالَدين، األمهات  اليهود، الذين وقفوا جانبًا عندما مّتت إبادة  غير 

واآلباء«.72  أصبح هؤالء هم األوصياء على األطفال اليتامى، تبنوهم، 

وهم غير راغبني في إعادتهم »لشعِب إسرائيل« )عام يسرائيل( الذي هو 

»الراعي« الوحيد لهؤالء األطفال.73 ويتابع عضو الكنيست كاتس كالمه 

مشددًا على متيز نضال الشعب اليهودي، ثم يتساءل عن كيفّية رّد 

فعل الشعب ]هعام، أي األمة اليهودية[ على هذا االحتواء ]هتبوليلوت[ 

وتدمير العائلة اليهودية إذا لم يكن عن طريق تعريف واضح لإلرث 

اليهودّي ]موريشيت أفوت[ وشريعة التوراة.74 

عادت  ثم  توقفت،  قد  الكنيست  في  املداوالت  أن  من  الرغم  على 

فإن   ،1959 العام  من  حزيران  في  أشهر  نحو خمسة  بعد  وجتددت 

التبني  إمكانية  ضد  الكنيست  أعضاء  بها  حتاجج  التي  احلماسة 

املختلط بني األديان في ظل القانون لم تهدأ. وتساءل عضو الكنيست 

شلومو لورينتز، من حزب أغودات يسرائيل - بوعاليه أغودات يسرائيل 

املتشدد، فيما إذا كان من املمكن اعتبار مشروع القانون يهوديًا أصالً؛ 

ألن القانون على ما يبدو يجيز التبني الديني املختلط.75  ثم أضاف: 

يبقى  اعتباطاً،  احلاالت  أكثر  في  طفلهما  عن  الوالدان  تخلى  »إذا 

الطفل معتَبرًا طفَل الشعب اليهودّي، وهو ينتمي إلى شعبنا، وفي 

حال تخلى والداه عنه، فلم يتخل عنه الشعب اليهودّي، ولن يتخلى عنه 

أبداً«.76 ويتساءل بعدها: »أليَس موضوع االستخفاف بالتوافق الديني 

أمرًا ذا »أولوية قومية أولى«.77 وحسب رأيه، تستطيع محكمة العدل 

العليا في إسرائيل، عملياً، مبوجب القانون املقترح، أن تصدر حكمًا 

بالتبني يتيح التبني الديني املختلط. إال أنه يقول فوراً: »ال أريد خطف 

األطفال من قومية أخرى أو من ديٍن آخر، وال أريدهم أن يتبنوا أطفااًل 

ويضيف عضو  آخر.  ديٍن  في  )عام يسرائيل(  اليهودّي  الشعب  من 

الكنيست لورينتز: »وباملناسبة، هناك عدد من هذه القوانني ]حتّد من 

التبني الديني املختلط[ في الواليات املتحدة«78 لذلك، إذا كان هناك أي 

شك في هذا املجال، فمن األفضل، حسب رأيه، إضافة حتّفظ واضح 

حول هذا املوضوع.79 

كان هناك متحدث آخر من احلزب القومي الديني، همزراحي – 

هابوعيل همزراحي، وهو عضو الكنيست أهارون يعقوب غرينبيرغ، 
الذي حاجج بأن القانون املقترَح ال يناسب الشعب اليهودّي، بل يناسب 

غير اليهود بشكل أفضل. ويضيف عضو الكنيست شارحًا بأنه في 

املاضي القريب »شاهدنا الكثير من الناس، والدين وغير والدين، أقارب 

وغير أقارب، ممن كانوا مستعدين للتضحية بحيواتهم من أجل حترير 

أطفالهم من األيدي غير اليهودية، من األديرة، ونحن شّجعناهم..« 

الديني  التبني  إمكانية  القوّي جّدًا على  لقد كان هذا االعتراض 

املختلط مجديًا بشكل واضح. فعندما عاد وزير العدل بنحاس روزين 

إلى الكنيست للرّد، أقّر بأن على التوافق الديني أن يرشد بالتأكيد 

احملاكم عند إصدارها القرار بشأن التبني. ويعود السبب في أن مثل 

هذا الوضع لم ُيدرج بشكل واضح في مسودة مشروع القانون، إال أّن 

وزارته لم ترِد التصريح مبا هو واضح أصالً.80

بعد املالحظات اخلتامية لوزير العدل، حان وقت التصويت: صّوت 

ضّده.  عضوًا   11 صّوت  بينما  القانون،  مشروع  لصالح  عضوًا   26

إلى  القانون  مشروع  نقل  يجب  كان  االعتيادية  لإلجراءات  وفقًا   81

املناسبة إلعداده جلولتني إضافّيتني من  الوزارة  الكنيست عبر  جلنة 

التصويت )القراءات(، ليصبح من بعدها مشروع القانون قانوناً. وعلى 

الرغم من عقد املداوالت في جلنة اخلدمات العامة، فإّنه لم تتّم إعادة 

على الرغم من أن المداوالت في الكنيست قد توقفت، ثم عادت وتجددت 

بعد نحو خمسة أشهر في حزيران من العام 1959، فإن الحماسة التي تحاجج 

بها أعضاء الكنيست ضد إمكانية التبني المختلط بين األديان في ظل القانون 

لم تهدأ. وتساءل عضو الكنيست شلومو لورينتز، من حزب أغودات يسرائيل 

- بوعاليه أغودات يسرائيل المتشدد، فيما إذا كان من الممكن اعتبار مشروع 
؛ ألن القانون على ما يبدو يجيز التبني الديني المختلط.  

ً
القانون يهوديًا أصال

ثم أضاف: »إذا تخلى الوالدان عن طفلهما في أكثر الحاالت اعتباطًا، يبقى 

وفي حال  إلى شعبنا،  ينتمي  وهو  اليهودّي،  الشعب   
َ

معتَبرًا طفل الطفل 

تخلى والداه عنه، فلم يتخل عنه الشعب اليهودّي، ولن يتخلى عنه أبدًا«
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مشروع القانون إلى هيئة الكنيست العامة. 82 لقد مت إجراء انتخابات 

عاّمة في 3 تشرين الثاني 1959 للكنيست الرابعة، ما أّدى إلى وقف 

إجراءات تشريع قانون تبّني األطفال. ولكن لم ميِض وقٌت طويل حتى 

مّت استئناف املداوالت حول مشروع قانون التبني. وبداًل من االستمرار 

من املكان الذي انتهت فيه الكنيست الثالثة، قرّرت احلكومة املَُشّكلة 

حديثًا أن تقّدم مشروع القانون مرّة أخرى للتصويت األوّلي، ما جعل 

أّن  البداية. ولم يعن هذا  التشريع من  البدء بإجراءات  من الضروري 

جميع املداوالت السابقة قد ذهبت هباًء. بل بالعكس، فقد اّتضح من 

بذله ممثلو األحزاب  الذي  الضغط  أن  املقّدم  القانون اجلديد  مشروع 

الدينية قد أثمر. أواّلً، أّدى إلى منح احلكومة احملاكَم الدينية الصالحية 

القضائية في التعاطي مع إجراءات التبني. لكن، وكما كان احلال من 

قبل، بقيت هذه الصالحية القضائية متزامنة )مع صالحية احملكمة 

املركزية( وتستند إلى موافقة جميع األطراف املعنية. وأضاف مشروع 

القانون اجلديد أن املتبنى قادر على املوافقة إذا تعّدى/ت هو/هي سّن 

ال�13 عاماً. وفي حال كان حتت سن ال�13 عاماً، فإن املوافقة نيابة 

عن املتبنى تكون عبر مسؤول الرفاه. إّن حقيقة أن احملكمة الدينية 

قد ال تعترف بالتبّني كمؤسسة تستبدل بشكل تاّم العالقات األبوية 

للوالَدين البيولوجيني بعالقات املتبنني لم متنع احلكومة من التنازل. 

الواضحة  الشرطية  الفقرة  هو  لنقاشنا  بالنسبة  األهّم  األمر  إّن 

الواردة في القسم 3 من مشروع القانون املقترَح، والتي تتطلب التوافق 

التبّني ممكناً. في  التام بني املتبني واملتبنى من أجل جعل  الديني 

النقاش الواسع الذي أثير ثانية والذي جرى حول مشروع قانون تبني 

األطفال،83 كانت عضو الكنيست إميا تاملي وحدها التي انتقدت عدم 

مرونة هذه الفقرة الشرطية.84  إال أن السبب من وراء محاججتها لم يكن 

احلاجة إلى بعض املرونة في التوافق الديني بكون املصلحة الفضلى 

للطفل قد متلي أن يتم تبنيه أحيانًا من شخص من ديٍن مختلف. بل 

إنها أشارت باألحرى إلى الصعوبات التي قد تظهر في أوقاٍت تكون 

فيها ديانة الطفل مجهولة، أو عند انتماء الوالدين البيولوجيني لديانة 

أخرى.85  بدا أعضاء الكنيست من األحزاب الدينية راضني عن هذا 

التقدم، على الرغم من أنهم أضافوا فقرة شرطية أخرى تنص على 

أن يتم تدريس الطفل وفق النهج الديني في حال كانت هذه هي رغبة 

الوالدين البيولوجيني.86 

لقد كانت هذه هي اخللفية التي أصبح من خاللها مطلب التوافق 

الديني جزءًا من قانون التبني اإلسرائيلي. لقد مت التصديق على قانون 

تبني األطفال - 1960 في الكنيست مع فقرة شرطية والتي تظهر في 

القسم 5، وتشترط أن يكون التبني على أساس توافق ديني بني املتبني 

واملتبنى. لقد أثبتت املشاعر اجلماعية اليهودية القوية والتاريخ اليهودي 

أنهما عامالن مهيمنان أديا إلى إدراج هذا املطلب. بل إن الذاكرة التي 

ما زالت حية ومصدومة من محرقة األطفال اليهود وتربيتهم في األديرة، 

أو من عائالت غير يهودية، بعيدًا عن شعبهم ودينهم، بسبب الظروف 

الرهيبة التي سادت في ذلك الوقت، كانت مبثابة رأس حربة في اجلهود 

املبذولة لفرض شرط التوافق الديني، على التبّني.  

على الرغم من ذلك، فقد أّدت هذه احلساسية- التي ال أريد اخلوض 

فيها، ولكنني أتقّبل أنها صادقة وحقيقية - إلى االنحياز إلى جانب 

وضع مطلب »التوافق الديني« ضمن قانون تبّني األطفال، وذلك ألنه 

ُفهم ضمنًا أّن ما يناسب املجتمع اليهودي يناسب أيضًا املجتمع غير 

اليهودي في إسرائيل، على الرغم من أن هذه املجتمعات قد ال تكون 

حّساسة بالقدر نفسه إلمكانيات التبني الديني املختلط. وجتلى هذا 

االنحياز بوضوح في قضية أخرى أثيرت خالل النقاشات فيما يتعلق 

بقانون تبني األطفال، وبالتحديد ذلك الذي يتعلّق بإمكانية تبّني األطفال 

احملليني من متبنني أجانب. لقد مت تقدمي شهادة واضحة بهذا الشأن 

من عضو الكنيست فارهافتيغ، الذي صرّح بأنه بذل كامل جهده من 

ّي، أثناء إشغاله  أجل منع زوجني أميركيني من تبني طفٍل يهودّي محل

وظيفة نائب وزير األديان في احلكومة السابقة. كان لّب نقاشه أن دولة 

إسرائيل قد عملت بشكل فّعال جلعل اليهود يهاجرون إلى إسرائيل، وقد 

قال متسائالً: »إّن العيش في هذه البالد لشرٌف عظيم، فبأّي حق نسمح 

بأخذ الطفل إلى خارج البالد؟«87  وكما أوضح عضو الكنيست فارهافتيغ 

من  وخصوصًا  األثرياء،  األجانب  مجيء  من  خشي  فقد  أقواله،  في 

الواليات املتحدة، إلى إسرائيل سعيًا وراء تبّني أطفاٍل محليني ثّم العودة 

بهم إلى بالدهم، وهذا يتضارب بشكل واضح مع سياسة إسرائيل 

العامة في جعل اليهود يهاجرون إلى إسرائيل بدل أن يهاجروا منها. 

ويتابع عضو الكنيست فارهافتيغ نقاشه، وحسب رأيه ف� »إّن العيش 

في هذه البالد ]أي إسرائيل[ لصالح الطفل دائماً. إّنها من مصلحة 

كل يهودي، وإن قداسة هذه األرض تطالبني بعدم منح هذا املخرج ]أي 

أخذ األطفال خارج البالد عن طريق التبّني[«.88 لقد ُسمعت أصداء هذا 

النقاش املستند كليًا إلى املشاعر اليهودية في قرار احملكمة العليا 

في قضية هيرتشكوفيتش ضد مفّوض لواء حيفا،89 التي كانت في 

جولتها الثانية والتي من خاللها تناولت احملكمة العليا في إسرائيل 

إجراءات التبني فيما يتعلق ب� »ت. ك.«. بعد إعادة القضية إلى احملكمة 

املركزية في حيفا للنظر فيما إذا كان يجب تسليم الوصاية على »ت. 

ك.« للزوجني اللذين يرعيانه أم ألقربائه الذين صادف أنهم يعيشون في 

الواليات املتحدة. كان »جويتني«، قاضي احملكمة املركزية، واضحًا جداً، 

فاالعتبار الوحيد في هذه القضية هو مصلحة الطفل الفضلى. وقد 

صرّح بعد ذلك: »أعتقد أنه ليس من مصلحة الطفل اليهودي الفضلى 

إخراجه من نطاق النفوذ القضائي حملاكم البالد – مكان يتلّقى فيه 

تعليمًا عبرّيًا ]حينوخ عبري[ وإرساله إلى املنفى ]الغواله[ وإلى ثقافٍة 
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أجنبية.«90  إال أّنه يضيف إّن االستثناءات في هذه القضايا ممكنة، 

ولكن ليس في القضية التي يتّم البت فيها حالياً.

لقد مت انتقاد مطلب التوافق الديني الصارم هذا على مدى سنوات، 

91وفي النهاية، كانت هناك حاجة إلى إجراء تعديلني من أجل تخفيف 

بعٍض من حّدته: أحدهما كان من خالل السماح بتغيير ديانة الطفل 

لتناسب ديانة املتبنني.92 بينما كان التعديل الثاني هو السماح بتبني 

أطفال من بالٍد أجنبية، والذي من خالله ميكن إسقاط مطلب التوافق 

الديني.93 ومع ذلك، ال يقوّض هذان االستثناءان النقاش األساسي حول 

التبّني اإلسرائيلي في  التوافق الديني في قانون  الدافع وراء مطلب 

املقام األول. وكان هذا األمر في جوهره هو التسوية البني-يهودية التي 

فرضتها بقدر كبير املشاعر اجلماعية اليهودية. وفي النهاية، اّتخذت 

هذه التسوية صيغة املعيار العام الذي يستلزم توافقًا دينيًا بني جميع 

اإلسرائيليني. إّن ما يعنيه هذا األمر فعلياً، أيضاً، هو أنه ال ميكن 

لطفٍل عربي فلسطينّي، صادف أّنه ينتمي إلى مجتمع ديني معنّي، 

أن يتّم تبنيه من والدين عربيني فلسطينيني صادف أّنهما ينتميان إلى 

مجتمٍع دينيٍّ آخر.94  وهكذا، عملياً، فإّن حساسية األغلبية اليهودية في 

إسرائيل كانت كبيرة ومهيمنة بحيث فرضت على جميع املجتمعات 

الدينية أن تتصرّف وفقًا إلمالءاتها، على الرغم من أن احلساسية جتاه 

التبّني الديني املختلط بني املجتمعات الدينية الفلسطينية العربية قد 

ال تكون عالية بالقدر نفسه. 

IV. استنتاجات: التاريخ بمصطلحاٍت عملّية
الدافع  أّن  الدراسة  هذه  في  املعروض  التاريخي  التحليل  يقترح 
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إلى اعتبارات جماعّية. وقد تكون هذه اخللفية التاريخية على قدٍر من 

األهمية بالنسبة للنقاش املعياري فيما يتعلّق مبالءمة التوافق الديني 

في التبّني. فعلى سبيل املثال، مبا أن املشاعر اجلماعية اليهودية كانت 

في احلقيقة العامل احلاسم ملطلب التوافق الديني الصارم للتبني، فإنه 

باإلمكان في هذا السياق اقتراح معايير مختلفة لليهود ولغير اليهود. 

فبالنسبة لليهود، ميكن أن يبقى مطلب التوافق الديني صارمًا في 

طبيعته، بينما يكون غير ملزم بالنسبة للسكان غير اليهود، ال سّيما 

ألبناء املجتمع العربي الفلسطيني. وبالتالي فإن املجتمع اليهودي الذي 

استوعب ويستوعب نفسه على أنه في حالة حصار مستمر وبحاجة 

إلى رسم احلدود واحلواجز حول نفسه، قد صدر النموذج نفسه إلى 

مجمل املجتمع اإلسرائيلي والطوائف واألحزاب اإلسالمية واملسيحية 

وأعاد إنتاجها لتكون على شاكلته. 
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ي.
ّ
رأس حربة في الجهود المبذولة لفرض شرط التوافق الديني، على التبن
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