ديموقراط ّية إسرائيل الدين ّية
*

اليسوعي
صالح أبوجوده
ّ

مقدّمة
منذ أن أخفقت االنتفاضات العربٌّة فً إنتاج أنظمة حكم دٌموقراطٌّة فً
البلدان التً قامت فٌها ،ازداد ارتفاع أصوات أكادٌمٌّة وسٌاسٌّة ت ّدعً أنّ
إسرائٌل تبقى الدولة الدٌموقراطٌّة الوحٌدة فً الشرق األوسط .ولكنّ هذا اال ّدعاء
ٌحتاج إلى توضٌح :إنّ الدٌموقراطٌّة السائدة إسرائٌل دٌنٌّة بامتٌاز ،وبعٌدة ك َّل
البُعد عن الدٌموقراطٌّة اللٌبرالٌّة المثالٌّة.
حكم تكتسب فٌه قٌ ٌم دٌنٌّة
ُتعرَّ ف الدٌموقراطٌّة الدٌنٌّة باختصار بشكل
ٍ
ً
صفة قانونٌّة ،أو ُتع ُّد فٌه نصوصٌ دٌنٌَّة مرجعًا قانون ًٌّا ،أو ُت َّتخذ فٌه عقٌدةٌ
معٌّنة
دٌنٌّة معٌّنة صف َة هوٌّة الدولة وٌنصُّ علٌها الدستور صراحة .وفً المقابل ،مِن
المسلَّم به حال ًٌّا أ ّنه بالرغم من الصٌغ المختلفة لمنزلة ال ِّدٌن ودوره فً
الدٌموقراطٌّات اللٌبرالٌّة ،فإنّ المواطنٌّة ال تقوم بأيّ شكل من األشكال على
ي دٌن رسم ًٌّا كان أو غٌر رسمًّ ؛ وبكالم آخر ،ال ٌمكن أن ٌكون
االنتماء إلى أ ّ
* مدٌر دار المشرق ومجلّة المشرق.
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ال ِّدٌن من مكوّ نات المواطنٌّة ،وال أن ٌكون له أيّ تأثٌر فً عمل الحكومة
واشتراع القوانٌن ونشاط العدالة.
ٌرتبط تأسٌس دولة إسرائٌل نفسها فً العام  ٔ4ٗ1بمشروع تٌودور
هرتزل الذي ٌعود إلى العام  ،ٔ141وٌرمً إلى جمع الشعب الٌهوديّ فً دولة
خاصّة به .وقد تطوّ رت مؤ سّسات تلك الدولة على أساس هذه الخلفٌّة؛ فالشرعٌّة
الدٌنٌّة الٌهودٌّة بدت فً صلب عمل النظام ،بل ومبرِّر وجوده .وبكالم آخرٌُ ،فهم
دورُ النظام وشرعٌَّته فً خدمة الشعب بصفته صاحب معتق ٍد وهوٌّة دٌن ٌٌَّْن.
وانطال ًقا من هذه الخلفٌّة أٌضًا ُتطرح العالقات باألقلٌّات الدٌنٌّة وال ِعرْ قٌّة األخرى
التً تكوّ ن المجتمع اإلسرائٌلًّ.

ّأولا :ديموقراط ّية دولة إسرائيل
ال ٌأتً إعالن استقالل دولة إسرائٌل على ذكر الدٌموقراطٌّة ،بل ٌذكر أنّ
إسرائٌل "دولة ٌهودٌّة فً أرض إسرائٌل" .ولك ّنه ٌذكر فً المقابل أنّ الدولة
" تؤمّن المساواة االجتماعٌّة الكاملة والحقوق السٌاسٌّة لجمٌع قاطنٌها من دون
تمٌٌز لدٌنهم أو عرقهم أو جنسهم؛ إ ّنها تضمن حرٌّة ال ِّدٌْن والضمٌر واللغة
والتربٌة والثقافة؛ وستحفظ األماكن المق ّدسة لجمٌع األدٌان ،وستكون مخلصة
لمبادئ شرعة األمم الم ّتحدة" .وٌتوجّ ه اإلعالن إلى الس ّكان العرب فً دولة
إسرائٌل "لٌحافظوا على السالم وٌشاركوا فً بناء الدولة على أسس المواطنٌّة
ّ
وٌتمثلوا فً مؤسّساتها المؤقّتة والدائمة"ٔ .ومن ث ّمُ ،ذكر الح ًقا
الكاملة والمتساوٌة
ٕ
فً "القانون األساسًّ " الذي ٌقوم مقام الدستور  ،أنّ إسرائٌل دولة "ٌهودٌّة
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http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%2
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ٕ لم ٌوضَ عْ دستور لدولة إسرائٌل بالرغم من أنّ إعالن االستقالل فً ٗٔ أٌّار  ٔ4ٗ1نصّ
على صٌاغة دستور فً السنة نفسها .وسبب اإلعراض عن المشروع ٌعود إلى أنّ شرٌحة
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دٌموقراطٌّة"ٖ  ،تعتمد مبدأ فصل السلطات الثالث :البرلمان (الكنٌست) ،والسلطة
التنفٌذٌّة أي الحكومة ،والسلطة القضائٌّة .وت ّم اعتماد العلم الرسمًّ الذي تتوسّطه
ً
رمزا للجماعة الٌهودٌّة منذ القرن السابع عشر،
"نجمة داود" التً اع ُتمدت
وشعارً ا للحركة الصهٌون ٌّة فً العام ٔ141؛ كما ت ّم اعتماد النشٌد الوطنًّ
بصورة غٌر رسمٌّة وهو قصٌدة بعنوان "الرجاء" ،دوّ نها فً أورشلٌم ٌهوديّ من
ً
صفة رسمٌّة فً العام
أوروبّا الشرقٌّة فً العام  .ٔ11ٙوقد اكتسب النشٌد
ٗ.
ٕٗٓٓ بعد أن ص ّدق علٌه الكنٌست
أمّا فً ما خصّ األحزاب السٌاسٌّة اإلسرائٌلٌّة فهً ال تختلف على ٌهودٌّة
دولة إسرائٌل ،بل على حدود الدٌموقراطٌّة .ففً حٌن ٌمٌل الٌسار إلى اعتماد
نهج أش ّد لٌبرالٌّة ح ّتى تشرٌع الزواج المدنًّ ٌ ،مٌل الٌمٌن إلى ربط أوثق بٌن
تعالٌم الٌهودٌّة والنظام الدٌموقراطًّ  .ونظرً ا إلى أنّ حكومات إسرائٌل المتعاقبة
ائتالفٌّة ،فإنّ سٌاساتها تقوم على المساومات التً تأتً فً الغالب لصالح الٌمٌن،
وال سٌّما تٌّاراته المتش ّددة .إذ نجد قرارات حكومٌّة ،على سبٌل المثال ،ت ّتصل
بأنواع الوجبات الغذائٌّة فً الفنادق والمطاعم بحٌث تتال َءم والتقالٌد الٌهودٌّة،
وتموٌل بناء مجامع للجماعات الٌهودٌّة المتش ّددة ومدارس لها ،وتوسٌع
المستوطنات فً القدس الشرقٌّة بالرغم من اإلدانات الدولٌّة ومخالفة ذلك
معاهدات السالم مع الفلسطٌنٌٌّن ،واالستمرار فً عملٌّات التنقٌب عن هٌكل
ّ
منظمات غٌر حكومٌّة.
سلٌمان فً ضواحً المسجد األقصى وتحته بدعم
وٌتجاو ز الصراع الملتبس على حدود الدٌموقراطٌّة بٌن الٌسار والٌمٌن مسائل
المستوطنات والقدس والمدارس الدٌنٌّة ،لٌمسّ مرجعٌّة الجٌش نفسه .فقد قامت
مجادالت نهاٌة العام ٕٕٔٓ فً شأن أخالقٌّة طاعة الجنود أوامر حكومٌّة تقضً
واسعة من الٌهود المتدٌّنٌن اعتبرت أنّ ن ًّ
صا دستور ًٌّا تعتمده الحكومة قد ٌصبح أه ّم من
النصّ الدٌنًّ.
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فً ما ٌلً ترجمة النشٌد العربٌّة" :طالما فً القلب تكمنُ  /نفسٌ ٌهودٌّة تتوق /ولألمام نحو
الشرق /عٌنٌ تنظر إلى صهٌون /أملُنا لم ٌضِ عْ بعدُ /أم ٌل عمرُ ه ألفا سنة /أن نكون شعبًا ًّ
حرا
فً أرضنا /أرض صهٌون وأورشلٌم".
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ك فٌه أنّ الٌمٌن المتش ّدد أو ما ٌُسمّى بالٌهود
بإخالء المستوطنات .وممّا ال ش ّ
األرثوذكس ال ُغالة أو "الحرٌدٌم"٘ ،الذٌن ٌؤلّفون ما ٌقارب ٕٔ بالمائة من
متنام فً العقدٌَن
مجموع س ّكان إسرائٌل الٌهود ،سٌضطلعون بدور سٌاسًّ
ٍ
القادمٌن ،ألنّ نسبة والداتهم ترتفع كثٌرً ا مقارنة بنسبة الوالدات المتد ّنٌة عند
اللٌبرال ٌٌّن.

ثان ايا :الديموقراط ّية اليهود ّية والس ّكان العرب
لع ّل المواطنٌّة هً التح ّدي األبرز فً موضوع دٌموقراطٌّة دولة إسرائٌل،
عندما ٌأتً الكالم على الس ّكان العرب .فهل ٌمكن أن تقوم دٌموقراطٌّة حقٌقٌّة
ٌبقى تعرٌف المواطنٌّة فٌها منتقصًا إزاء شرٌحة تؤلّف حوالى ٕٓ بالمائة من
مجموع س ّكان الدولة ،األمر الذي ٌطرح بدٌه ًٌّا وباستمرار السؤال عن والء هذه
الشرٌحة للدولة؟ إنّ إسرائٌل دولة ٌهودٌّة ،وال ٌمكن الس ّكان العرب إال ّ أن ٌجدوا
أنفسهم غرباء عن هوٌّتها .ال ٌُدعى هؤالء إلى الخدمة العسكرٌّة بالرغم من أ ّنهم
ٌحملون الجنس ٌّة اإلسرائٌلٌّة؛ والقلّة التً قُبلت فً الجٌش منهم ،وُ ضعت فً
ً
إضافة إلى ذلك ،فبالرغم من ّ
حق العرب بالتصوٌت فً
"وحدات األقلٌّات".
االنتخابات وتأسٌس أحزاب خاصّة بهم ،واالعتراف باللغة العربٌّة ً
لغة رسمٌّة
ُتستخدم فً نظام مدرسًّ مستقلّ ،فإنّ الحكومات المتعاقبة ُتظهر القلٌل من الو ّد
تجاههم ،ومسألة والئهم تثٌر المشاكل السٌاسٌّة باستمرار معهم .فوزٌر الخارجٌّة
اإلسرائٌلًّ المستقٌل فً العام ٕٕٔٓ ،أفٌغور لٌبرمان ،مؤسّس الحزب المتش ّدد
"إسرائٌل بٌتنا" ،طالب أن ٌُقسم الس ّكان العرب ٌمٌن الوالء لدولة إسرائٌل
الٌهودٌّة .كما جرت ع ّدة محاوالت لنزع الصفة الشرعٌّة عن أحزاب عربٌّة أو
عن بعض النوّ اب العرب فً الكنٌست ،بسبب مسألة الوالء للدولة أو مواقفهم من
األراضً المحتلّة والسٌاسة الم ّتبعة إزاء الفلسطٌنٌٌّن.

٘ كلمة مشتقّة من لفظة ٌهودٌّة تعنً "االرتعاد" ،وفً الغالب المقصود "االرتعاد أمام هللا".
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خالصة
ٌجب التمٌٌز بٌن الجماعات الٌهودٌّة التً تعٌش فً بلدان دٌموقراطٌّة
عر ٌقة ودولة إسرائٌل .فجماعات ٌهود "الشتات" انخرطت فً الحٌاة
الدٌموقراطٌّة التً سمحت لها بالحفاظ على تقالٌدها الدٌنٌّة شأن باقً أتباع
األدٌان األخرى ،فً ظ ّل دساتٌر تضمن الحرٌّة الدٌنٌّة وحقوق اإلنسان .أمّا فً
دولة إسرائٌل فالدٌموقرطٌّة ت ّتصل بطابع الدولة الٌهوديّ  ،األمر الذي ٌضع
حدو ًدا كبٌرة إزاء ممارسة دٌموقراطٌّة كاملة ،وٌطرح أسئلة أساسٌّة فً ما خصّ
حقوق اإلنسان والعدالة والمواطنٌّة ،وال سٌّما عندما ٌأتً الكالم على عرب
إسرائٌل وباقً األقلٌّات غٌر الٌهودٌّة .وتبدو مؤ ِّشرات استطالعات العام ٖٕٔٓ
فً غٌر صالح التطوّ ر الدٌموقراطًّ  .فالهوّ ة ت ّتسع بٌن المواطنٌن الٌهود وغٌر
الٌهود فً ما خصّ عالقتهم بالدولة ،كما ترتفع نسبة الٌهود اإلسرائٌلٌٌّن الذٌن
.ٙ
ٌعتبرون أنّ إسرائٌل دولة لهم
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