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  خلفية
تاريخية

�الحريديم �باسم �أتباعها �ويعرف �"رثوذكسية �الحاخامية �ال&%ودية �(ي �تيارات �مجموعة �-ي �الحريدية ويتم0/�. ال&%ودية

�ع2 �ويطلق �ال&%وديةالحريديم، �الشريعة �تعاليم �بموجب �العيش �ع2ى �البالغ �بالحرص �حريدي، �كنية �الفرد �كلمة�. ى DEوتع

  . حريديم�الذين�H%ابون�هللا

ونشأت�النظرة�الحريدية�(ي�موازاة�وكرد�فعل�ع2ى�التحوSت�الثقافية�والعلمانية�وPنصهار�ب0ن�ال&%ود�"شكناز،�أي�ال&%ود�

وتم�إط\ق�تسمية�حريديم�ع2ى�ت\مذة�الحاخامات�الذين�عكفوا�ع2ى�دراسة�التوراة�. عشر"وروبي0ن،�(ي�القرن�التاسع�

�وتزمت �بدقة �وفروضها �التوراة �تعاليم �ينفذون �وكانوا �حياd%م �التاسع�. طوال �القرن �f%اية �(ي �الحريديم �ظاهرة واتسعت

الثقافية�وظاهرة�التحرر�(ي�أوروبا�الغربية�وقد�تطورت�هذه�الظاهرة�(ي�موازاة�تحوSت�كبk0ة�(ي�أوروبا،�مثل�الj%ضة�. عشر

�ف&%ا،� �يعيشون Doال� �الدول �(ي �اpجتمعات �وPنصهار�داخل �مجتمعاd%م �من �الخروج �إsى �ال&%ود �من �الكثk0ين �دفعت Doال

  . ونتيجة�لذلك�قرر�الكثk0ون�اعتناق�الديانة�اpسيحية

� �كانت �تعت�kvأf%ا Doال� �الصهيونية، �الحركة �الفkwة �تلك �(ي �ونشأت �ال&%ودي0ن"حركة �و"مة �إطار�اpجتمع �إsى لكن�". للعودة

كذلك�فإن�الكث�k0من�الشبان�ال&%ود�ساروا�(ي�أعقاب�. معظم�مؤيدي�الصهيونية�لم�يكونوا�من�ال&%ود�اpتدين0ن�"رثوذكس

ن�"رثوذكس�و pتدينوشعر�ال&%ود�ا. الفكر�القومي�(ي�موازاة�تطور�العلمانية�(ي�الغرب،�وبضمن�ذلك�ب0ن�ال&%ود�(ي�أوروبا

أغودات�"و(ي�هذا�السياق�التاري�ي�تأسست�حركة�. أنفسهم�مj%ا" حماية"إزاء�كل�هذه�التحوSت�بأf%م�مهددون�وسعوا�إsى�

  .(ي�أوروبا�وال�Doما�زالت�قائمة�وتنشط�ب0ن�الحريديم�(ي�إسرائيل�ح��oيومنا�هذا" يسرائيل

يونية�ح��oاليوم،�ولكن�بدرجات�متفاوتة،�بدءا�من�ال\مباSة�وح��oو�Sيزال�الجمهور�الحريدي�يتحفظ�من�الحركة�الصه

�الشديدة �الهجرة�. اpعارضة �يشجعوا �لم �الحريديم �حاخامات �معظم �فإن �العلمنة، �من �والتخوف �التحفظ �أثر�هذا وع2ى

�العاpيت0ن �الحرب0ن �ب0ن �ما �فkwة �(ي �فلسط0ن �إsى �الجماعية �الصهيون. ال&%ودية �الحركة �من �التحفظ �أحد�وهذا �هو ية

  .  Pخت\فات�"يديولوجية�ب0ن�الحريديم�وتيار�الصهيونية�الدينية
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  مم12ات
الحريديم

انغ\ق�وتقوقع�الحريديم�يتم0/ان�بشدة��يمان�الدي�DEوPنعزال�اpتعمد�عن�اpجتمع�غ�k0الحريدي،��%دف�الحفاظ�ع2ى�

�غ0 �والقيم �الغرب �ثقافة �تغلغل �من �والتحسب �التقليدية �الحريديمالقيم �ع2ى �(ي�. �kاpقبولة �الحريديم و�Sينحصر�تقوقع

من�خ\ل�Pمتناع�عن�اpشاركة�(ي�مراسم�مدنية�ذات�بعد�علماني،�أيًضا�اpجال�الدي�DEفحسب،�وإنما�يتم�التعب�k0عنه�

  .مثل�مراسم�وطنية�أو�PحتفاSت�بيوم�استق\ل�إسرائيل

�ع �إسرائيل �(ي �نفسها �الحريدية �اpجتمعات �سكن�وتعزل �بواسطة �بعضها، �وب0ن �بيj%ا �oوح� �السكانية �اpجموعات �بقية ن

�وسائل� �pضام0ن �ورقابة �وإشراف �غ�k0حريدية �أدبيات �قراءة �عن �وPمتناع �مجتمع، �بكل �خاصة �تعليم �وأجهزة مختلف

راط�(ي�الخدمة�ن�Pنخبشأيضا،�من�خ\ل�الحظر�اpفروض�ع2ى�الفتيات�ويتم�التعب�k0عن�ذلك،�أ. �%لكوf%ا�ع\م�ال�Doيس

عاما�بد�Sمن��22العسكرية�والخدمة�الوطنية،�وإرجاء�تجند�الشبان�الحريديم�للخدمة�العسكرية�إsى�سن�متأخرة�نسبيا،�

دراسة،�وبسبب�إشكاليات�شرعية�متعلقة�بالخدمة�العسكرية،�مثل�الحشمة�العاما،��%دف�Pمتناع�عن�Pبتعاد�عن��18

�k0غ� �والشراب �الطعام �ال&%ودية"شk0الكا"وتناول �الشريعة �بموجب �غ�k0الح\ل �أي �الدراسة�. ، �عن �الحريديم �يمتنع كذلك

  . "كاديمية�(ي�الجامعات�والكليات�وإنما�فقط�(ي��كليات�خاصة��%م

�أ �الص\ة�ويتحدث �كلغة �يستخدموf%ا Doال� �بالعkvية، �وليس �الييديش، �بلغة �بيj%م �فيما �الحريدية �الجماعات �بعض فراد

ويقاطع�الحريديم�وسائل��ع\م�ال�Do. لب�ع2ى�الحريديم�خارج�إسرائيل�وليس�(ي�إسرائيلتغالحال��هوهذ�.ودراسة�التوراة

ويتم�التعب�k0عن�ذلك،�مث\،�من�خ\ل�الحظر�". سلبية"تس�k0(ي�ركب�الحضارة�الغربية�العلمانية،�من�أجل�منع�تأثk0ات�

حاول�منع�ربط�بيوت�الحريديم�بشبكة�Pنkwنت�أو�يلحريدية�من�القيادة�ا�اوح��oأن�قسم. اpفروض�ع2ى�مشاهدة�التلفاز

وتش�k0اpعطيات�. إ�Sأن�الدعوات�pقاطعة�شبكة�Pنkwنت�لم�تنجح�كثk0ا�(ي�السنوات�"خk0ة. قراءة�الصحف�غ�k0الحريدية

حريدي�و¤غراض��إsى�أن�ثلث�الحريديم�يتصفحون�مواقع�Pنkwنت،�لكن�غالبا�ما�تكون�هذه�مواقع�الكkwونية�ذات�طابع

�إع\م. العمل �وسائل �الحريديم ��%م�ويس�%لك �صحفخاصة �وخصوصا �ا، �مثل �نئمانيتاي"و" همودياع"، ". مشبحاه"و" د

k0ناشpا�ع2ى�الجدران�وا%fيلصقو�Doوهناك�وسائل�أخرى�يستخدمها�الحريديم،�مثل��ع\نات�ال.  
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  ا5جموعات
الحريدية

،�ويتوقع�أن�يتجاوز�عددهم�اpليون�2010ألفا�(ي�العام��736يديم�(ي�إسرائيل�بلغ�تفيد�اpعطيات�الرسمية�أن�عدد�الحر 

� �العام �(ي �قرابة�. 2022نسمة �عددهم �يبلغ �حيث �اpتحدة، �الوSيات �(ي �موجود �كkvه �حيث �من �الثاني �الحريديم وتجمع

  . من�السكان�(ي�إسرائيل% 9ويشكل�الحريديم�نسبة�. النصف�مليون 

� �مدنا �إسرائيل �وأقامت �اpستوطنات �و-ي �والتسع0ن، �الثمان0ن �سنوات �(ي �الغربية، �الضفة �(ي �للحريديم موديع0ن�"خاصة

  . وهناك�مستوطنات�أخرى�غالبية�اpستوطن0ن�ف&%ا�من�الحريديم". إلعاد"و" بيتار�عيليت"و" عيليت

  :وينقسم�الحريديم�إsى�اpجموعات�التالية

  

 :الليتوانيون 

�هو�التي �اpركزي �. ار�الليتوانيالتيار�الحريدي �مؤسسة �أهم �الييشيفوت �الليتواني0ن،�وتعت�kvمؤسسة �الحريديم �عالم (ي

�وأ �لييف�". فولوج0ن�ةيشيفاي"برزها �H%ودا �وأهارون �إلياشيف �شالوم �يوسف �الحاخامون �التيار�الحريدي �هذا ويw/عم

�كنييفسكي �وحاييم �ع2. شطاينمان �"ك°�kتأثk0ا �هم �الث\ثة �الحاخامات �هؤSء �بويبدو�أن �ويعرفون �الحريديم، �عالم ـ�ى

�مجتمعهم". الكبار" �(ي �السائدة �"جواء �يبلورون �فإf%م �الحاخامات �لهؤSء �الشديدة �الطاعة �الحاخامات�. وبسبب ويتمتع

  .بمواقع�النفوذ�والتأثk0" الكبار"اpقربون�من�

،�الذين�يسمون�)أي�الورع0ن(حسيديم�وكان�با²مكان�م\حظة�فوارق�ب0ن�قادة�الجمهور�الحريدي�الليتواني�وقادة�جمهور�ال

�وكان�ال". سيدنا�ومعلمنا�وحاخامنا"،�و-ي�كلمة�مختصرة�لوصف�كبار�حاخامات�الحسيديم�وتع�DE"أدموريم" " أدموريم"ـ

أما�اليوم�فقد�اختفت�هذه�. �Sيتدخلون�(ي�شؤون�الحياة�اليومية" الكبار"ضالع0ن�(ي�كافة�نواµي�حياة�مجتمعهم�بينما�

(ي�جميع�اpجاSت�مثل�الحسيديم�الذين�يتوجهون�إsى�" الكبار"ما�أصبح�الحاخامات�الليتواني0ن�يتوجهون�إsى�الفروق�بعد

  ".   أدموريم"ـ�ال

�الليتواني �التوراة�و ويتم0/�الحريديم �تدريس �يتم S� �ويكاد �وتفاسk0ه، �للتلمود �اpنهجية �للدراسة �وق�%م �كل �بتخصيص ن

  . ويدرس�ط\ب�هذه�الييشيفوت�موضوعا�آخر�هو�"خ\ق. ية�(ي�الييشيفوت�الليتوانيةوالصوفية�ال&%ودية�والفلسفة�ال&%ود
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ن�أن�دراسة�التوراة�-ي�قيمة�عليا،�رغم�أن�قسما�من�الرجال�(ي�هذا�اpجتمع�يتوجه�إsى�العمل�و ويعت�kvالحريديم�الليتواني

  ". متوراd%م�حرف�%"بد�Sمن�الييشيفوت،�بينما�يتم�وصف�ط\ب�الييشيفوت�بأن�

  

  :الحسيديم

أقل�" توراd%م�حرف�%م" نيتم0/�الحسيديم�بالتشدد�أك°�kمن�غk0هم�من�التيارات�الحريدية،�لكن�نسب�%م�ب0ن�الط\ب�الذي

�الحياة� �وليس �ذاd%ا �بحد �الحياة �تقديس �تدعو�إsى Doال� �الحسيدية �تأث�k0"يديولوجية �من �ذلك �وينبع �الليتواني0ن، من

  .  الروحانية

. ،�وهو�منصب�ينتقل�بالوراثة�وداخل�س\Sت�محددة�من�الحاخامات"أدمور "دة�من�الجاليات�الحسيدية�ويوجد�لكل�واح

وأبرز�هذه�الجاليات�-ي�حسيدية�غور،�اpعروفة�. وتدير�جاليات�حسيدية�كثk0ة�مؤسساd%ا�الkwبوية�والخk0ية�بشكل�مستقل

�وبضلوع �أفرادها �سلوكيات �ع2ى �والتشديد �الصارم �الداخ2ي �وPجتماعية�بنظامها �السياسية �النواµي وهناك�. كب�k0(ي

و(ي�غالب�"حيان�يw/وج�أفراد�جاليات�الحسيديم�الكkvى�من�. جاليات�كبk0ة�أخرى�-ي�حسيدية�فيجنيتس�وساتمار�وبعلز

  .داخل�الجالية�نفسها

  ".ر أدمو "ـ�وتكتسب�الجاليات�الحسيدية�أسماءها�من�اسم�البلدة�(ي�أوروبا�ال�Doكان�يعيش�ف&%ا�ال

�حباد �حسيدية �-ي �الحسيدية �. وأك�kvالجاليات �من��S وأتباعها �كغk0هم �فقط، �الحريدية �أو�اpدن �"حياء �(ي يسكنون

وتنشط�هذه�الجالية�بشكل�كب�k0(ي�اpجال�التبشk0ي�(ي�إسرائيل�. الجاليات،�وإنما�يسكنون�(ي�كل�مكان�(ي�الب\د�والعالم

Pحتفال�بعيد�الفصح��ع2ى�%دف�مساعدة�كل�H%ودي�يتواجد�(ي�هذه�الدولة�والعالم،�وخصوصا�(ي�دول�العالم�الثالث،�

ويعت�kvأتباع�حسيدية�. ال&%ودي�بموجب�الطقوس�الدينية�ودراسة�التوراة�واpساعدة�(ي�أي�موضوع�آخر�يتعلق�بال&%ودية

  .ون�(ي�الحياة�العامةيخدمون�(ي�الجيش�ويعملون�وضالعهم�و �،حباد�أك°�kانفتاحا�قياسا�بباºي�اpجموعات�الحريدية

  

  :السفاراديم

  .ف،�الزعيم�الروµي�لحزب�شاسين،�وأبرز�زعما«%م�هو�الحاخام�عوفاديا�يوسو وهم�ال&%ود�الحريديم�الشرقي
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" الطائفة�الحريدية�السفارادية"وأحد�هذه�الفروع�يعرف�باسم�. لكن�يوجد�(ي�إسرائيل�عدة�فروع�للحريديم�السفارديم

�يعق �الحاخام �أسسها Doال� �من �قريبة �ومواقفها �موتصا(ي، �الحريدية"وب �" الطائفة �كارتا""شكنازية و�Sيشارك�". ناطوري

�S� �التعليمية �ومؤسساd%ا ��سرائيلية �العامة �Pنتخابات �(ي �الطائفة �هذه �حكومية�يأخذون أتباع �لدH%. م0/انيات �مكذلك

  .ممحكمة�شرعية�خاصة��%

ة�السفارادية،�وهو�الحريديم�السفاراديم�الذين�كانوا�يسكنون�(ي�القدس�قبل�وهناك�فرع�ثالث،�أك�kvمن�الطائفة�الحريدي

وبدأ�أتباع�هذه�الجالية�بتطوير�قواعد�سياسية�لهم�(ي�بداية�سنوات�الثمان0ن�. قيام�إسرائيل�ولدH%م�ييشيفوت�خاصة��%م

م0/انيات�ومقاعد�¤بنا«%م��من�القرن�اpا½¼D،�(ي�أعقاب�شعورهم�بالتمي0/�ضدهم�داخل�العالم�الحريدي�وعدم�تخصيص

ل�التعليم�Dالحريدي�الشرºي�اpستق�وشكل�هذا�الشعور�بالغvن�خلفية�أساسية�²قامة��طار . (ي�الييشيفوت�"شكنازية

  .  لحركة�شاس،�وبعد�ذلك�أقامت�هذه�الجالية�مؤسسات�تعليمية�كبk0ة

  

  :الطائفة
الحريدية

�قسم� Dينتم� �كما �ساتمار، �حسيدية �إsى �غالبي�%م Dوينتم� �للصهيونية، �الشديدة �بمعارض�%م �الحريدية �الطائفة يتم0/�أتباع

ويرى�أتباع�الطائفة��الحريدية�أن�اpشروع�الصهيوني�هو�مصدر�الشرور�(ي�حياة�ال&%ود�. مj%م�إsى�جاليات�حسيدية�أخرى 

�"خk0ة �"جيال �م0. (ي �ع2ى �الحصول �التأم0ن�ويرفضون �مخصصات �تلقي �يرفض �مj%م �وقسم �الدولة، �من �التعليم /انيات

DEيخدمون�(ي�الجيش. الوط�Sمتناع�عن�تسديد�الضرائب�وPى�sنتخابات�ويس¿ى�بعضهم�إPيشاركون�(ي��Sوهم� .  

�"خرى، �الحريدية �الجاليات �مع �أتباعها �يصطدم Doال� �كارتا، �ناطوري �جماعة �الحريدية �الطائفة �عن �خلفية��وتنبثق ع2ى

�للخدمة� �تأييدهم �عن �يعkvون �الذين �والحاخامات �الحريديم �وH%اجمون �إسرائيل �لوجود �اpعارضة �الجماعة �هذه مواقف

  . العسكرية

آSف�نسمة،�لكن�ع2ى�الرغم�من�ذلك��ةويشار�إsى�أن�الطائفة�الحريدية�ليست�جالية�كبk0ة�و�Sيتجاوز�عدد�أتباعها�عشر 

  . ب�اpظاهرات�ال�Doتنظمها�ضد�قرارات�اpؤسسة��سرائيلية�ال�Doتتنا(ى�مع�الشريعة�ال&%وديةفإf%ا�صوd%ا�مرتفع�جدا،�بسب
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  :ن و الحريديم
العصري

�العصري �الحريديم �-ي �الحاsي، �القرن �وبداية D¼½اpا� �القرن �f%اية �(ي �الحريديم �أوساط �(ي �جديدة �ظاهرة وهم�. ن و برزت

� �إsى�العيش �يسعون �لكj%م �عصريةينتمون�إsى�الحريديم �م. بطريقة �التقارب �ع2ى�أن �يشددون �لن��عوهم �العصرية الحياة

  .اpحافظة�ع2ى�الفرائض�الدينية�والشريعة�ال&%ودية�(ييمس�باستمرارهم�

  

  :الحردليم

�القومي DEالدي� �التيار�ال&%ودي �من �الحريديم �. وهم �وتع�DE" حردليم"وكلمة �الجالية �هذه �تعرف Doال� �اختصار�للكلمات -ي

  .وهذه�الجالية�تسكن�(ي�اpستوطنات�ويحمل�أتباعها�مواقف�قومية�متطرفة". ريدي�متدين�قوميح"بالعربية�

  

  ال?1مت
الدي=>

�kvمتيعت/wم� �الحريدي �لتفسk0هم��االجمهور �وفقا �وذلك �التوراة، �عل&%ا �تنص Doال� �اpفرط�للفرائض �التعصب �حد �إsى دينيا

الجنس0ن،�ومنع�الع\قات�ب0ن�الرجال�والنساء،�تحسبا�من��ويحافظ�الحريديم�بشكل�كب�k0ع2ى�الفصل�ب0ن. الخاص�لها

والفصل�ب0ن�الجنس0ن�مطلق�(ي�اpؤسسات�التعليمية،�منذ�جيل�الطفولة�اpبكرة،�. نشوء�ع\قات�ممنوعة�ب0ن�الجنس0ن

  .ويتم�هذا�الفصل�بوضع�حواجز�ب0ن�الرجال�والنساء. و(ي�الكنس�وPحتفاSت

لكن�(ي�العقود�القليلة�اpاضية�اتسعت�ظاهرة�خروج�اpرأة�الحريدية�إsى�. و�(ي�البيت�أوSويرى�الحريديم�أن�مكان�اpرأة�ه

�هذه�الظاهرة �مواجهة �ع2ى �قادرا �ليس �الحريدي �واpجتمع �تظهر�اpرأة�. العمل، �أن �اpجتمع�الحريدي �مقبو�S(ي �ليس لكن

لتسع0ن،�وبشكل�أك�kv(ي�بداية�القرن�الواحد�و(ي�سنوات�ا.  كذلك�هناك�حرص�بالغ�جدا�ع2ى�لباس�النساء. أمام�الرجال

�خاصة� �أرصفة �توجد �الشوارع،�حيث �(ي �أي �العامة، �"ماكن �(ي �والرجال �النساء �ب0ن �ظاهرة�الفصل �اتسعت والعشرين،

  . للنساء�وأخرى�للرجال،�و(ي�الحاف\ت�و(ي�اpؤسسات�العامة

pتصدر�شهادات�الح\ل�لهذه�ويحرص�الحريديم�ع2ى�شراء�منتجات�مصادق�عل&%ا�من�جانب�جهات�ا�Doراقبة�الحريدية�ال

  وغالبا�ما�تكون�الرقابة�ع2ى�اpنتجات�متشددة�أك°�kمن�رقابة�الحاخامية�الرئيسية�ع2ى�اpنتجات�ال�Doتباع�(ي�. اpنتجات
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كهرباء�خاصة��وفيما�يتعلق�باستخدام�الكهرباء�(ي�أيام�السبت،�فإنه�يوجد�(ي�الكث�k0من�بيوت�الحريديم�مولدات. إسرائيل

%fون�أنه�ممنوع�إشعال�أو�إطفاء�الكهرباء�(ي�هذا�اليوم،�ويرون�أkvمتناع�عن�تدنيس�يوم�السبت،�حيث�يعتPممن�أجل���

  .بذلك�يمتنعون�أيضا�عن�تشجيع�عمال�شركة�الكهرباء�ع2ى�العمل�(ي�أيام�السبت�وتدنيسه

أطفال�باpتوسط،�لكن��7.7وتنجب�اpرأة�(ي�هذا�اpجتمع�. وتعت�kvنسبة�النمو�الطبي¿ي�لدى�الحريديم�"ع2ى�(ي�إسرائيل

�18هناك�عائ\ت�كثk0ة�يزيد�عدد�"وSد�(ي�العائلة�عن�العشرة،�وهناك�حاSت�نادرة�يصل�ف&%ا�عدد�"وSد�(ي�العائلة�إsى�

. ت�kvإنجاب�"وSد�فريضة�دينيةوالسبب�اpركزي�لك°kة�"وSد�(ي�العائلة�نابع�من�"يديولوجية�الدينية�ال�Doتع. ولدا�وبنتا

�فإ �اpقابل �مشروطو(ي �العمل �منع �وسائل �استخدام �الزوج�ن �عليه �يحصل �حاSت�ابتصريح �(ي �ذلك �ويتم �حاخام �من ن

إ�Sأن�Pعتبار�Pقتصادي�أقل�أهمية�بنظر�الزوج0ن�(ي�اpجتمع�. خاصة�فقط،�مثل�تشكيل�الحمل�خطرا�ع2ى�حياة�اpرأة

ون�بأن�الرزق�يأتي�من�عند�هللا،�ووفقا�pفهوم�أن�كل�طفل�يولد�يجلب�الkvَكة،�ولذلك�فإf%م�يسمون�الحريدي،�¤f%م�يؤمن

  ". عائ\ت�مباركة�با¤وSد"العائ\ت�الكثk0ة�"وSد�

� �(ي �التوراة �يدرس �الرجل �أن �-ي �الحريدي �اpجتمع �(ي �العادة �فإن �العائلة، �بمصادر�دخل �يتعلق أو�" الكوليل"وفيما

�أو�خارجه"الييشيفاة" �البيت �داخل �من �بالعمل �العائلة �إعالة �أعباء �تتحمل �اpرأة �بينما ،DEالدي� �أو�اpعهد �اpدرسة �أي ، .

% 62بينما�نسبة�الرجال�العامل0ن�% 61وتفيد�اpعطيات�بأنه�(ي�الجتمع�الحريدي�(ي�إسرائيل�تبلغ�نسبة�النساء�العام\ت�

�هو�ال. فقط �للنساء �"ك°�kانتشارا �العمل �الحريديومجال �للمجتمع �التابعة �"طفال �وروضات �اpدارس �(ي و(ي�. تعليم

وقد�تم�. السنوات�"خk0ة�أضيفت�مجاSت�عمل�أخرى�للنساء،�مثل�التسويق�ع�kvالهاتف�والسكرتارية�وبرمجة�الكمبيوتر

�الكمبيوتر�والهاي �برمجة �مجال �(ي �مصانع � -إقامة �اpدينة �(ي ��-تك �الحريدية �ع"اpستوطنة �ف&%ا�" يليتموديع0ن وتعمل

  . النساء�الحريديات

  

  عدم
التجند
للجيش

وبعد�قيام�إسرائيل�. امتنع�الشبان�(ي�اpجتمعات�الحريدية�دائما�عن�التجند�للجيش�(ي�الدول�"وروبية�ال�Doعاشوا�ف&%ا

ع2ى�تعاليم�وفرائض�ويعود�ذلك�إsى�عدة�أسباب�بيj%ا�صعوبة�الحفاظ�. استمروا�(ي�Pمتناع�عن�التجند�للجيش��سرائي2ي

كذلك�تعت�kvالنظرة�الحريدية�أن�الشاب�(ي�سن�. الشريعة�ال&%ودية�(ي�الجيش�و�غراءات�ال�Doيتعرض�لها�الشاب�"عزب

  . (ي�الدراسة�(ي�الييشيفاة،�ويتع0ن�عليه�(ي�هذه�الفkwة�من�حياته�اكتساب�ثقافته�التوراتية�اعاما��Sيزال�مj%مك�18
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" شعب�إسرائيل"يحم�D" س\ح�روحاني"أf%م�بمثابة�) جمع�ييشيفاة(ريديم�يرون�بأبناء�الييشيفوت�والسبب�الثالث�أن�الح

عسكري،�وينظرون�إsى�تجنيد�شبان�الييشيفوت�ع2ى�أنه�أشبه�بجندي�يفر�من�وحدته�إsى�وحدة�الس\ح�الليس�أقل�من�

تقدمة�أك°k،�من�منطلق�أن�ع2ى��نسان�ويعارض�اpجتمع�الحريدي�الليتواني�تجند�الشبان�للجيش�ح��o(ي�سن�م. أخرى 

  .  تخصيص�كل�حياته�لدراسة�التوراة

وكانت�. و(ي�f%اية�سنوات�التسع0ن�من�القرن�اpا½¼�Dبدأ�الجيش��سرائي2ي�بتشكيل�وحدة�عسكرية�مخصصة�للحريديم

كتيبة�تعمل�(ي�الضفة��و-ي" نيتساح�H%ودا"،�ال�Doتم�تسمي�%ا�Sحقا�باسم�"هناحال�هحريدي"أول�وحدة�كهذه�-ي�كتيبة�

�واpخابرات. الغربية �الجو�والبحرية �أسلحة �(ي �الحريديم �Sستيعاب �أخرى �أطر�عسكرية �إقامة �تمت �تخدم�. كذلك Sو

رغم�ذلك�بقي�إقبال�الشبان�الحريديم�ع2ى�التجند�للجيش�ضئي\�ولم�يتجاوز�عدد�الحريديم�. الفتيات�(ي�هذه�الوحدات

  . 2010يات�العام�جندي�وفقا�pعط�2500(ي�الجيش�

��سرائي2ي �الجمهور �لدى �واسع0ن �واستياء �معارضة �للجيش �التجند �عن �الحريديم �ع�kvسياسيون�. وأثار�امتناع كذلك

ويمنح�هذا�القانون،�. لتنظيم�خدمة�الحريديم�(ي�الجيش�2002وحقوقيون�عن�معارض�%م�لقانون�سنه�الكنيست�(ي�العام�

يم�إعفاءات�وامتيازات�(ي�الخدمة�العسكرية،�ما�زاد�اpعارضة�له�ب0ن�الجمهور�،�الحريد"قانون�طال"اسم�الذي�يعرف�ب

pدة�خمس�سن0ن،�وأصدرت�اpحكمة�العليا�قرارا،�مؤخرا،�بوقف��2007وتم�تمديد�سريان�هذا�القانون�(ي�العام�. العلماني

مر�الذي�من�شأنه�أن�يث�k0أزمة�كبk0ة�الحاsي،�" �2012نون�ما�يع�DEإلغاءه�بحلول�شهر�آب�من�العام�ا%ذه�القالعمل��تمديد�

�والحريديم �العلماني0ن �ب0ن �الع\قات �مركز�. ((ي �عن �صدر�مؤخرا �موسع، �تقرير�خاص �قراءة �"مدار"يمكن �حول قانون�"،

  ). وتبعات�إلغائه" طال

  

  الحريديم
والصهيونية

�بس �H%ودية �دولة �قيام �عارضوا �كما �نشو«%ا، �منذ �الصهيونية �الحركة �الحريديم �شعوب�عارض �فعل �رد �من �التخوف بب

ن�ب0ن�اوتوجد�مجموعت. ورأى�الحريديم�أن�إقامة�دولة�H%ودية�-ي�بمثابة�تمرد�ع2ى�شعوب�العالم. العالم�تجاه�دولة�كهذه

� �هما �إسرائيل، �(ي �الحريدية"الحريديم �ساتمار"و" الطائفة �اليوم"حسيدية �oح� �إسرائيل �وجود �تعارضان �تزPن S� ، .

�حريدي �أوساط �كفروعارضت �بأنه �ذلك �معلل0ن �علمانية �H%ودية �دولة �إقامة �أخرى �كهذه��،ة �دولة �استخدام �من وتحسبا

  . قوd%ا�من�أجل�فرض�العلمانية�ع2ى�مواطن&%ا�ال&%ود
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� �حزب �تراجع �إسرائيل، �قيام �بعد �يسرائيل"لكن �السياسي"أغودات �الذراع �يشكل �الذي �عن��ة، �الليتواني0ن، للحريديم

،�وبعد�"وثيقة�استق\ل�إسرائيل"ئ�k0ليف0ن،�ع2ى�إسحق�ممندوب�عن�هذا�الحزب،�هو�الحاخام�اpوقف�من�الدولة،�ووقع�

�وزير �منصب �توsى �. ذلك �العام �منذ �وخصوصا �السبع0ن، �سنوات �(ي �جوهري �بشكل �الحريديم �عندما�1977وتغ�k0وضع ،

�الحكومة �بيغن�رئاسة �مناحيم �وتوsي �الحكم �حزب�الليكود�اليمي�DEإsى �بشكل��وقد�استخدم. صعد DEالدي� �الخطاب بيغن

   .واسع�وضم�حريديم�إsى�حكومته�ورفع�ا0p/انيات�اpخصصة�لهم

�(ي�العام� �وب0ن�اpجتمع�العلماني �بينه �الع\قات�اpتبادلة �وع2ى �(ي�إسرائيل �الحريدي �اpجتمع �التحول�الجوهري�ع2ى وطرأ

لكن�. شرقي0ن�من�خارج�اpجتمع�الحريدي،�وذلك�(ي�أعقاب�تأسيس�حزب�شاس،�الذي�حصل�ع2ى�أصوات�ال&%ود�ال1982

�ع2ى� �وتأثk0هم �الحريديم �عدد �تزايد �خلفية �ع2ى �والعلماني0ن، �الحريديم �ب0ن �مw/ايد �بشرخ �تم0/ت �ذلك �تلت Doال� السنوات

صل�الدين�عن�الدولة،�مثل�الزواج�اpدني�وبيع�لحم�الخÈ/ير،�فالسياسة،�إضافة�إsى�الخ\فات�حول�اpواضيع�اpتعلقة�ب

�التسعين�خصوصا �مطلع �(ي �الروسية �الهجرة ��توبرز . اتيبعد �الصراع �هذا �سياق �موضع�(ي �شكلت �موضوعات عدة

وموضوع�امتناع�الحريديم�عن�التجند��،ا0p/انيات�الخاصة�ال�Doترصد�للحريديمخ\فات�حادة�ب0ن�الجانب0ن�مثل�موضوع�

  .  للجيش
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