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خلفية تاريخية
ال&%ودية الحريدية -ي مجموعة تيارات )ي ال&%ودية الحاخامية ٔالارثوذكسية ويعرف أتباعها باسم الحريديم .ويتم/0
الحريديم ،ويطلق ع2ى الفرد كنية حريدي ،بالحرص البالغ ع2ى العيش بموجب تعاليم الشريعة ال&%ودية .وتع DEكلمة
حريديم الذين %Hابون ﷲ.
ونشأت النظرة الحريدية )ي موازاة وكرد فعل ع2ى التحوالت الثقافية والعلمانية والانصهار ب0ن ال&%ود ٔالاشكناز ،أي ال&%ود
ٔالاوروبي0ن) ،ي القرن التاسع عشر .وتم إطالق تسمية حريديم ع2ى تالمذة الحاخامات الذين عكفوا ع2ى دراسة التوراة
طوال حيا%dم وكانوا ينفذون تعاليم التوراة وفروضها بدقة وتزمت .واتسعت ظاهرة الحريديم )ي %fاية القرن التاسع
عشر .وقد تطورت هذﻩ الظاهرة )ي موازاة تحوالت كبk0ة )ي أوروبا ،مثل ال%jضة الثقافية وظاهرة التحرر )ي أوروبا الغربية
ال Doدفعت الكثk0ين من ال&%ود إsى الخروج من مجتمعا%dم والانصهار داخل املجتمعات )ي الدول ال Doيعيشون ف&%ا،
ونتيجة لذلك قرر الكثk0ون اعتناق الديانة املسيحية.
ونشأت )ي تلك الفkwة الحركة الصهيونية ،ال Doتعت kvأ%fا كانت حركة "للعودة إsى إطار املجتمع ؤالامة ال&%ودي0ن" .لكن
معظم مؤيدي الصهيونية لم يكونوا من ال&%ود املتدين0ن ٔالارثوذكس .كذلك فإن الكث k0من الشبان ال&%ود ساروا )ي أعقاب
الفكر القومي )ي موازاة تطور العلمانية )ي الغرب ،وبضمن ذلك ب0ن ال&%ود )ي أوروبا .وشعر ال&%ود املتدينون ٔالارثوذكس
إزاء كل هذﻩ التحوالت بأ%fم مهددون وسعوا إsى "حماية" أنفسهم م%jا .و)ي هذا السياق التاريي تأسست حركة "أغودات
يسرائيل" )ي أوروبا وال Doما زالت قائمة وتنشط ب0ن الحريديم )ي إسرائيل ح oيومنا هذا.
وال يزال الجمهور الحريدي يتحفظ من الحركة الصهيونية ح oاليوم ،ولكن بدرجات متفاوتة ،بدءا من الالمباالة وحo
املعارضة الشديدة .وع2ى أثر هذا التحفظ والتخوف من العلمنة ،فإن معظم حاخامات الحريديم لم يشجعوا الهجرة
ال&%ودية الجماعية إsى فلسط0ن )ي فkwة ما ب0ن الحرب0ن العامليت0ن .وهذا التحفظ من الحركة الصهيونية هو أحد
الاختالفات ٔالايديولوجية ب0ن الحريديم وتيار الصهيونية الدينية.
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مم12ات الحريديم
انغالق وتقوقع الحريديم يتم/0ان بشدة ٕالايمان الدي DEوالانعزال املتعمد عن املجتمع غ k0الحريدي% ،دف الحفاظ ع2ى
القيم التقليدية والتحسب من تغلغل ثقافة الغرب والقيم غ k0املقبولة ع2ى الحريديم .وال ينحصر تقوقع الحريديم )ي
املجال الدي DEفحسب ،وإنما يتم التعب k0عنه ً
أيضا من خالل الامتناع عن املشاركة )ي مراسم مدنية ذات بعد علماني،
مثل مراسم وطنية أو الاحتفاالت بيوم استقالل إسرائيل.
وتعزل املجتمعات الحريدية نفسها )ي إسرائيل عن بقية املجموعات السكانية وح oبي%jا وب0ن بعضها ،بواسطة سكن
مختلف وأجهزة تعليم خاصة بكل مجتمع ،والامتناع عن قراءة أدبيات غ k0حريدية وإشراف ورقابة ملضام0ن وسائل
ٕالاعالم ال Doيس%لكو%fا .ويتم التعب k0عن ذلك ،أيضا ،من خالل الحظر املفروض ع2ى الفتيات بشأن الانخراط )ي الخدمة
العسكرية والخدمة الوطنية ،وإرجاء تجند الشبان الحريديم للخدمة العسكرية إsى سن متأخرة نسبيا 22 ،عاما بدال من
 18عاما% ،دف الامتناع عن الابتعاد عن الدراسة ،وبسبب إشكاليات شرعية متعلقة بالخدمة العسكرية ،مثل الحشمة
وتناول الطعام والشراب غ" k0الكاش ،"k0أي غ k0الحالل بموجب الشريعة ال&%ودية .كذلك يمتنع الحريديم عن الدراسة
ٔالاكاديمية )ي الجامعات والكليات وإنما فقط )ي كليات خاصة %م.
ويتحدث أفراد بعض الجماعات الحريدية فيما بي%jم بلغة الييديش ،وليس بالعkvية ،ال Doيستخدمو%fا كلغة الصالة
ودراسة التوراة .وهذﻩ الحال تغلب ع2ى الحريديم خارج إسرائيل وليس )ي إسرائيل .ويقاطع الحريديم وسائل ٕالاعالم الDo
تس) k0ي ركب الحضارة الغربية العلمانية ،من أجل منع تأثk0ات "سلبية" .ويتم التعب k0عن ذلك ،مثال ،من خالل الحظر
املفروض ع2ى مشاهدة التلفاز .وح oأن قسما من القيادة الحريدية يحاول منع ربط بيوت الحريديم بشبكة الانkwنت أو
قراءة الصحف غ k0الحريدية .إال أن الدعوات ملقاطعة شبكة الانkwنت لم تنجح كثk0ا )ي السنوات ٔالاخk0ة .وتش k0املعطيات
إsى أن ثلث الحريديم يتصفحون مواقع الانkwنت ،لكن غالبا ما تكون هذﻩ مواقع الكkwونية ذات طابع حريدي وألغراض
العمل .ويس%لك الحريديم وسائل إعالم خاصة %م ،وخصوصا صحفا ،مثل "همودياع" و"ياتيد نئمان" و"مشبحاﻩ".
وهناك وسائل أخرى يستخدمها الحريديم ،مثل ٕالاعالنات ال Doيلصقو%fا ع2ى الجدران واملناش.k0
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املجموعات الحريدية
تفيد املعطيات الرسمية أن عدد الحريديم )ي إسرائيل بلغ  736ألفا )ي العام  ،2010ويتوقع أن يتجاوز عددهم املليون
نسمة )ي العام  .2022وتجمع الحريديم الثاني من حيث كkvﻩ موجود )ي الواليات املتحدة ،حيث يبلغ عددهم قرابة
النصف مليون .ويشكل الحريديم نسبة  %9من السكان )ي إسرائيل.
وأقامت إسرائيل مدنا خاصة للحريديم )ي الضفة الغربية) ،ي سنوات الثمان0ن والتسع0ن ،و-ي املستوطنات "موديع0ن
عيليت" و"بيتار عيليت" و"إلعاد" .وهناك مستوطنات أخرى غالبية املستوطن0ن ف&%ا من الحريديم.
وينقسم الحريديم إsى املجموعات التالية:

الليتوانيون:
التيار الحريدي املركزي هو التيار الليتواني .وتعت kvمؤسسة الييشيفوت أهم مؤسسة )ي عالم الحريديم الليتواني0ن،
وأبرزها "ييشيفاة فولوج0ن" .وي/wعم هذا التيار الحريدي الحاخامون يوسف شالوم إلياشيف وأهارون %Hودا لييف
شطاينمان وحاييم كنييفسكي .ويبدو أن هؤالء الحاخامات الثالثة هم ٔالاك k°تأثk0ا ع2ى عالم الحريديم ،ويعرفون بـ
"الكبار" .وبسبب الطاعة الشديدة لهؤالء الحاخامات فإ%fم يبلورون ٔالاجواء السائدة )ي مجتمعهم .ويتمتع الحاخامات
املقربون من "الكبار" بمواقع النفوذ والتأث.k0
وكان باإلمكان مالحظة فوارق ب0ن قادة الجمهور الحريدي الليتواني وقادة جمهور الحسيديم )أي الورع0ن( ،الذين يسمون
"أدموريم" ،و-ي كلمة مختصرة لوصف كبار حاخامات الحسيديم وتع" DEسيدنا ومعلمنا وحاخامنا" .وكان الـ "أدموريم"
ضالع0ن )ي كافة نواµي حياة مجتمعهم بينما "الكبار" ال يتدخلون )ي شؤون الحياة اليومية .أما اليوم فقد اختفت هذﻩ
الفروق بعدما أصبح الحاخامات الليتواني0ن يتوجهون إsى "الكبار" )ي جميع املجاالت مثل الحسيديم الذين يتوجهون إsى
الـ "أدموريم".
ويتم /0الحريديم الليتوانيون بتخصيص كل وق%م للدراسة املنهجية للتلمود وتفاسk0ﻩ ،ويكاد ال يتم تدريس التوراة
والصوفية ال&%ودية والفلسفة ال&%ودية )ي الييشيفوت الليتوانية .ويدرس طالب هذﻩ الييشيفوت موضوعا آخر هو ٔالاخالق.
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ويعت kvالحريديم الليتوانيون أن دراسة التوراة -ي قيمة عليا ،رغم أن قسما من الرجال )ي هذا املجتمع يتوجه إsى العمل
بدال من الييشيفوت ،بينما يتم وصف طالب الييشيفوت بأن "تورا%dم حرف%م".

الحسيديم:
يتم /0الحسيديم بالتشدد أك k°من غk0هم من التيارات الحريدية ،لكن نسب%م ب0ن الطالب الذين "تورا%dم حرف%م" أقل
من الليتواني0ن ،وينبع ذلك من تأثٔ k0الايديولوجية الحسيدية ال Doتدعو إsى تقديس الحياة بحد ذا%dا وليس الحياة
الروحانية.
ويوجد لكل واحدة من الجاليات الحسيدية "أدمور" ،وهو منصب ينتقل بالوراثة وداخل سالالت محددة من الحاخامات.
وتدير جاليات حسيدية كثk0ة مؤسسا%dا الkwبوية والخk0ية بشكل مستقل .وأبرز هذﻩ الجاليات -ي حسيدية غور ،املعروفة
بنظامها الداخ2ي الصارم والتشديد ع2ى سلوكيات أفرادها وبضلوع كب) k0ي النواµي السياسية والاجتماعية .وهناك
جاليات كبk0ة أخرى -ي حسيدية فيجنيتس وساتمار وبعلز .و)ي غالب ٔالاحيان ي/wوج أفراد جاليات الحسيديم الكkvى من
داخل الجالية نفسها.
وتكتسب الجاليات الحسيدية أسماءها من اسم البلدة )ي أوروبا ال Doكان يعيش ف&%ا الـ "أدمور".
وأك kvالجاليات الحسيدية -ي حسيدية حباد .وأتباعها ال يسكنون )ي ٔالاحياء أو املدن الحريدية فقط ،كغk0هم من
الجاليات ،وإنما يسكنون )ي كل مكان )ي البالد والعالم .وتنشط هذﻩ الجالية بشكل كب) k0ي املجال التبشk0ي )ي إسرائيل
والعالم ،وخصوصا )ي دول العالم الثالث% ،دف مساعدة كل %Hودي يتواجد )ي هذﻩ الدولة ع2ى الاحتفال بعيد الفصح
ال&%ودي بموجب الطقوس الدينية ودراسة التوراة واملساعدة )ي أي موضوع آخر يتعلق بال&%ودية .ويعت kvأتباع حسيدية
حباد أك k°انفتاحا قياسا بباºي املجموعات الحريدية ،وهم يخدمون )ي الجيش ويعملون وضالعون )ي الحياة العامة.

السفاراديم:
وهم ال&%ود الحريديم الشرقيون ،وأبرز زعما»%م هو الحاخام عوفاديا يوسيف ،الزعيم الروµي لحزب شاس.
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لكن يوجد )ي إسرائيل عدة فروع للحريديم السفارديم .وأحد هذﻩ الفروع يعرف باسم "الطائفة الحريدية السفارادية"
ال Doأسسها الحاخام يعقوب موتصا)ي ،ومواقفها قريبة من "الطائفة الحريدية" ٔالاشكنازية "ناطوري كارتا" .وال يشارك
أتباع هذﻩ الطائفة )ي الانتخابات العامة ٕالاسرائيلية ومؤسسا%dا التعليمية ال يأخذون م/0انيات حكومية .كذلك لد%Hم
محكمة شرعية خاصة %م.
وهناك فرع ثالث ،أك kvمن الطائفة الحريدية السفارادية ،وهو الحريديم السفاراديم الذين كانوا يسكنون )ي القدس قبل
قيام إسرائيل ولد%Hم ييشيفوت خاصة %م .وبدأ أتباع هذﻩ الجالية بتطوير قواعد سياسية لهم )ي بداية سنوات الثمان0ن
من القرن املا½¼) ،Dي أعقاب شعورهم بالتمي /0ضدهم داخل العالم الحريدي وعدم تخصيص م/0انيات ومقاعد ألبنا»%م
)ي الييشيفوت ٔالاشكنازية .وشكل هذا الشعور بالغvن خلفية أساسية إلقامة ٕالاطار التعليم Dالحريدي الشرºي املستقل
لحركة شاس ،وبعد ذلك أقامت هذﻩ الجالية مؤسسات تعليمية كبk0ة.

الطائفة الحريدية:
يتم /0أتباع الطائفة الحريدية بمعارض%م الشديدة للصهيونية ،وينتم Dغالبي%م إsى حسيدية ساتمار ،كما ينتم Dقسم
م%jم إsى جاليات حسيدية أخرى .ويرى أتباع الطائفة الحريدية أن املشروع الصهيوني هو مصدر الشرور )ي حياة ال&%ود
)ي ٔالاجيال ٔالاخk0ة .ويرفضون الحصول ع2ى م/0انيات التعليم من الدولة ،وقسم م%jم يرفض تلقي مخصصات التأم0ن
الوط .DEوهم ال يشاركون )ي الانتخابات ويس¿ى بعضهم إsى الامتناع عن تسديد الضرائب وال يخدمون )ي الجيش.
وتنبثق عن الطائفة الحريدية جماعة ناطوري كارتا ،ال Doيصطدم أتباعها مع الجاليات الحريدية ٔالاخرى ،ع2ى خلفية
مواقف هذﻩ الجماعة املعارضة لوجود إسرائيل و%Hاجمون الحريديم والحاخامات الذين يعkvون عن تأييدهم للخدمة
العسكرية.
ويشار إsى أن الطائفة الحريدية ليست جالية كبk0ة وال يتجاوز عدد أتباعها عشرة آالف نسمة ،لكن ع2ى الرغم من ذلك
فإ%fا صو%dا مرتفع جدا ،بسبب املظاهرات ال Doتنظمها ضد قرارات املؤسسة ٕالاسرائيلية ال Doتتنا)ى مع الشريعة ال&%ودية.
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الحريديم العصريون:
برزت ظاهرة جديدة )ي أوساط الحريديم )ي %fاية القرن املا½¼ Dوبداية القرن الحاsي- ،ي الحريديم العصريون .وهم
ينتمون إsى الحريديم لك%jم يسعون إsى العيش بطريقة عصرية .وهم يشددون ع2ى أن التقارب مع الحياة العصرية لن
يمس باستمرارهم )ي املحافظة ع2ى الفرائض الدينية والشريعة ال&%ودية.

الحردليم:
وهم الحريديم من التيار ال&%ودي الدي DEالقومي .وكلمة "حردليم" -ي اختصار للكلمات ال Doتعرف هذﻩ الجالية وتعDE
بالعربية "حريدي متدين قومي" .وهذﻩ الجالية تسكن )ي املستوطنات ويحمل أتباعها مواقف قومية متطرفة.

ال?1مت الدي=<
يعت kvالجمهور الحريدي م/wمتا دينيا إsى حد التعصب املفرط للفرائض ال Doتنص عل&%ا التوراة ،وذلك وفقا لتفسk0هم
الخاص لها .ويحافظ الحريديم بشكل كب k0ع2ى الفصل ب0ن الجنس0ن ،ومنع العالقات ب0ن الرجال والنساء ،تحسبا من
نشوء عالقات ممنوعة ب0ن الجنس0ن .والفصل ب0ن الجنس0ن مطلق )ي املؤسسات التعليمية ،منذ جيل الطفولة املبكرة،
و)ي الكنس والاحتفاالت .ويتم هذا الفصل بوضع حواجز ب0ن الرجال والنساء.
ويرى الحريديم أن مكان املرأة هو )ي البيت أوال .لكن )ي العقود القليلة املاضية اتسعت ظاهرة خروج املرأة الحريدية إsى
العمل ،واملجتمع الحريدي ليس قادرا ع2ى مواجهة هذﻩ الظاهرة .لكن ليس مقبوال )ي املجتمع الحريدي أن تظهر املرأة
أمام الرجال .كذلك هناك حرص بالغ جدا ع2ى لباس النساء .و)ي سنوات التسع0ن ،وبشكل أك) kvي بداية القرن الواحد
والعشرين ،اتسعت ظاهرة الفصل ب0ن النساء والرجال )ي ٔالاماكن العامة ،أي )ي الشوارع ،حيث توجد أرصفة خاصة
للنساء وأخرى للرجال ،و)ي الحافالت و)ي املؤسسات العامة.
ويحرص الحريديم ع2ى شراء منتجات مصادق عل&%ا من جانب جهات املراقبة الحريدية ال Doتصدر شهادات الحالل لهذﻩ
املنتجات .وغالبا ما تكون الرقابة ع2ى املنتجات متشددة أك k°من رقابة الحاخامية الرئيسية ع2ى املنتجات ال Doتباع )ي
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إسرائيل .وفيما يتعلق باستخدام الكهرباء )ي أيام السبت ،فإنه يوجد )ي الكث k0من بيوت الحريديم مولدات كهرباء خاصة
من أجل الامتناع عن تدنيس يوم السبت ،حيث يعتkvون أنه ممنوع إشعال أو إطفاء الكهرباء )ي هذا اليوم ،ويرون أ%fم
بذلك يمتنعون أيضا عن تشجيع عمال شركة الكهرباء ع2ى العمل )ي أيام السبت وتدنيسه.
وتعت kvنسبة النمو الطبي¿ي لدى الحريديم ٔالاع2ى )ي إسرائيل .وتنجب املرأة )ي هذا املجتمع  7.7أطفال باملتوسط ،لكن
هناك عائالت كثk0ة يزيد عدد ٔالاوالد )ي العائلة عن العشرة ،وهناك حاالت نادرة يصل ف&%ا عدد ٔالاوالد )ي العائلة إsى 18
ولدا وبنتا .والسبب املركزي لكk°ة ٔالاوالد )ي العائلة نابع من ٔالايديولوجية الدينية ال Doتعت kvإنجاب ٔالاوالد فريضة دينية.
و)ي املقابل فإن استخدام وسائل منع العمل مشروط بتصريح يحصل عليه الزوجان من حاخام ويتم ذلك )ي حاالت
خاصة فقط ،مثل تشكيل الحمل خطرا ع2ى حياة املرأة .إال أن الاعتبار الاقتصادي أقل أهمية بنظر الزوج0ن )ي املجتمع
الحريدي ،أل%fم يؤمنون بأن الرزق يأتي من عند ﷲ ،ووفقا ملفهوم أن كل طفل يولد يجلب َ
الkvكة ،ولذلك فإ%fم يسمون
العائالت الكثk0ة ٔالاوالد "عائالت مباركة باألوالد".
وفيما يتعلق بمصادر دخل العائلة ،فإن العادة )ي املجتمع الحريدي -ي أن الرجل يدرس التوراة )ي "الكوليل" أو
"الييشيفاة" ،أي املدرسة أو املعهد الدي ،DEبينما املرأة تتحمل أعباء إعالة العائلة بالعمل من داخل البيت أو خارجه.
وتفيد املعطيات بأنه )ي الجتمع الحريدي )ي إسرائيل تبلغ نسبة النساء العامالت  %61بينما نسبة الرجال العامل0ن %62
فقط .ومجال العمل ٔالاك k°انتشارا للنساء هو التعليم )ي املدارس وروضات ٔالاطفال التابعة للمجتمع الحريدي .و)ي
السنوات ٔالاخk0ة أضيفت مجاالت عمل أخرى للنساء ،مثل التسويق ع kvالهاتف والسكرتارية وبرمجة الكمبيوتر .وقد تم
إقامة مصانع )ي مجال برمجة الكمبيوتر والهاي -تك )ي املدينة  -املستوطنة الحريدية "موديع0ن عيليت" وتعمل ف&%ا
النساء الحريديات.

عدم التجند للجيش
امتنع الشبان )ي املجتمعات الحريدية دائما عن التجند للجيش )ي الدول ٔالاوروبية ال Doعاشوا ف&%ا .وبعد قيام إسرائيل
استمروا )ي الامتناع عن التجند للجيش ٕالاسرائي2ي .ويعود ذلك إsى عدة أسباب بي%jا صعوبة الحفاظ ع2ى تعاليم وفرائض
الشريعة ال&%ودية )ي الجيش وٕالاغراءات ال Doيتعرض لها الشاب ٔالاعزب .كذلك تعت kvالنظرة الحريدية أن الشاب )ي سن
 18عاما ال يزال م%jمكا )ي الدراسة )ي الييشيفاة ،ويتع0ن عليه )ي هذﻩ الفkwة من حياته اكتساب ثقافته التوراتية.
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والسبب الثالث أن الحريديم يرون بأبناء الييشيفوت )جمع ييشيفاة( أ%fم بمثابة "سالح روحاني" يحم" Dشعب إسرائيل"
ليس أقل من السالح العسكري ،وينظرون إsى تجنيد شبان الييشيفوت ع2ى أنه أشبه بجندي يفر من وحدته إsى وحدة
أخرى .ويعارض املجتمع الحريدي الليتواني تجند الشبان للجيش ح) oي سن متقدمة أك ،k°من منطلق أن ع2ى ٕالانسان
تخصيص كل حياته لدراسة التوراة.
و)ي %fاية سنوات التسع0ن من القرن املا½¼ Dبدأ الجيش ٕالاسرائي2ي بتشكيل وحدة عسكرية مخصصة للحريديم .وكانت
أول وحدة كهذﻩ -ي كتيبة "هناحال هحريدي" ،ال Doتم تسمي%ا الحقا باسم "نيتساح %Hودا" و-ي كتيبة تعمل )ي الضفة
الغربية .كذلك تمت إقامة أطر عسكرية أخرى الستيعاب الحريديم )ي أسلحة الجو والبحرية واملخابرات .وال تخدم
الفتيات )ي هذﻩ الوحدات .رغم ذلك بقي إقبال الشبان الحريديم ع2ى التجند للجيش ضئيال ولم يتجاوز عدد الحريديم
)ي الجيش  2500جندي وفقا ملعطيات العام .2010
وأثار امتناع الحريديم عن التجند للجيش معارضة واستياء واسع0ن لدى الجمهور ٕالاسرائي2ي .كذلك ع kvسياسيون
وحقوقيون عن معارض%م لقانون سنه الكنيست )ي العام  2002لتنظيم خدمة الحريديم )ي الجيش .ويمنح هذا القانون،
الذي يعرف باسم "قانون طال" ،الحريديم إعفاءات وامتيازات )ي الخدمة العسكرية ،ما زاد املعارضة له ب0ن الجمهور
العلماني .وتم تمديد سريان هذا القانون )ي العام  2007ملدة خمس سن0ن ،وأصدرت املحكمة العليا قرارا ،مؤخرا ،بوقف
تمديد العمل %ذﻩ القانون ما يع DEإلغاءﻩ بحلول شهر آب من العام  2012الحاsئ ،الامر الذي من شأنه أن يث k0أزمة كبk0ة
)ي العالقات ب0ن العلماني0ن والحريديم) .يمكن قراءة تقرير خاص موسع ،صدر مؤخرا عن مركز "مدار" ،حول "قانون
طال" وتبعات إلغائه(.

الحريديم والصهيونية
عارض الحريديم الحركة الصهيونية منذ نشو»%ا ،كما عارضوا قيام دولة %Hودية بسبب التخوف من رد فعل شعوب
العالم تجاﻩ دولة كهذﻩ .ورأى الحريديم أن إقامة دولة %Hودية -ي بمثابة تمرد ع2ى شعوب العالم .وتوجد مجموعتان ب0ن
الحريديم )ي إسرائيل ،هما "الطائفة الحريدية" و"حسيدية ساتمار" ،ال تزالان تعارضان وجود إسرائيل ح oاليوم.
وعارضت أوساط حريدية أخرى إقامة دولة %Hودية علمانية معلل0ن ذلك بأنه كفر ،وتحسبا من استخدام دولة كهذﻩ
قو%dا من أجل فرض العلمانية ع2ى مواطن&%ا ال&%ود.
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لكن بعد قيام إسرائيل ،تراجع حزب "أغودات يسرائيل" ،الذي يشكل الذراع السياسية للحريديم الليتواني0ن ،عن
املوقف من الدولة ،ووقع مندوب عن هذا الحزب ،هو الحاخام إسحق مئ k0ليف0ن ،ع2ى "وثيقة استقالل إسرائيل" ،وبعد
ذلك توsى منصب وزير .وتغ k0وضع الحريديم بشكل جوهري )ي سنوات السبع0ن ،وخصوصا منذ العام  ،1977عندما
صعد حزب الليكود اليمي DEإsى الحكم وتوsي مناحيم بيغن رئاسة الحكومة .وقد استخدم بيغن الخطاب الدي DEبشكل
واسع وضم حريديم إsى حكومته ورفع امل/0انيات املخصصة لهم.
وطرأ التحول الجوهري ع2ى املجتمع الحريدي )ي إسرائيل وع2ى العالقات املتبادلة بينه وب0ن املجتمع العلماني )ي العام
 ،1982وذلك )ي أعقاب تأسيس حزب شاس ،الذي حصل ع2ى أصوات ال&%ود الشرقي0ن من خارج املجتمع الحريدي .لكن
السنوات ال Doتلت ذلك تم/0ت بشرخ م/wايد ب0ن الحريديم والعلماني0ن ،ع2ى خلفية تزايد عدد الحريديم وتأثk0هم ع2ى
السياسة ،إضافة إsى الخالفات حول املواضيع املتعلقة بفصل الدين عن الدولة ،مثل الزواج املدني وبيع لحم الخ/Èير،
خصوصا بعد الهجرة الروسية )ي مطلع التسعينيات .وبرزت )ي سياق هذا الصراع عدة موضوعات شكلت موضع
خالفات حادة ب0ن الجانب0ن مثل موضوع امل/0انيات الخاصة ال Doترصد للحريديم ،وموضوع امتناع الحريديم عن التجند
للجيش.

هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد ٔالاوروبي
"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار" ،و ال يمكن )ي أي حال من ٔالاحوال أن يعكس آراء الاتحاد الاوروبي".
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