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 توطئة

فلسطني.1  في  جلل  أمر  وقع   1922 العام  من  آب  شهر  في 

ففي هذا التاريخ أقّر وأصدر امللك جورج اخلامس، ملك بريطانيا 

العظمى وايرلندا واملستعمرات البريطانية ما وراء البحار، أمره امللكي 

بشأن »أرض إسرائيل«،2 وهو عبارة عن وثيقة قانونية نافذة املفعول 

دستورياً، استهدفت تنظيم القانون والقضاء في مناطق االنتداب 

اخلاضعة لسلطة امللك.

وقد ُمنح صك االنتداب إلى اململكة املتحدة )بريطانيا العظمى( 

احتالل  أعقاب  في  وذلك   ،1920 العام  في  األمم  عصبة  قبل  من 

بريطانيا، خالل احلرب العاملية األولى، لهذه البقاع التي كانت تتألف 

من عدة أقاليم منفصلة خاضعة حلكم االمبراطورية العثمانية.

ة اإلسرائيلّي: استعراض تاريخي وفكري 
َّ
  نظام الِمل

م أمر امللك سكان املنطقة )فلسطني( التي حكمها  كذلك فقد قسَّ

امللك استنادًا إلى تفويض من عصبة األمم، إلى عدة طوائف دينية 

)مسلمون ويهود وعدة طوائف مسيحية( وأحال صالحيات القضاء 

عالقة  لها  التي  الشخصية«،  »األحوال  ب�  وصف  ما  شؤون  في 

معينة بشؤون العائلة، إلى احملاكم الدينية التابعة لتلك الطوائف، 

والتي قاضت املاثلني أمامها بناء على »القانون الشخصي«، وهو 

القانون الديني. ويوصف هذا النظام حسب التسمية الشائعة ب� 

»نظام امِللَّة« وذلك بكونه مشابهًا للنظام الذي ساد وطبق في العهد 

العثماني، والذي منح مكانة شبه مستقلة )إدارة ذاتية( للطوائف 

الدينية غير املسلمة، وَخوََّل محاكمها صالحية النظر في الشؤون 

املشابهة ألمور »األحوال الشخصية«.

بعد مرور قرابة مائة عام، ولغاية كتابة هذا املقال، ما زالت بنود 

األمر امللكّي املتعلقة بنظام امللَّة، سارية املفعول. فضاًل عن ذلك، فإن  * باحث في شؤون الفلسفة والتاريخ، طالب دكتوراه في جامعة حيفا.
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الديني  التقسيم  على  قائما  قانونيا  نظاما  أن  فيه  ريب  ال  ومما 

والعرقي ويمر بمثل هذا النوع من التغيير -من مستعمرة ذات أكثرية 

مسلمة في هامش امبراطورية كولونيالية، إلى دولة ذات سيادة أغلبية 

عليه طوال  كان  كما  قائما  في جوهره  اليهود-ويظل  من  مواطنيها 

مائة عام تقريبًا، هو نظام ذو قوة وديناميكية خاصين به، يحتاج إلى 

تأمل وبحث ودراسة. 

االنتماء للطائفة الدينية مبوجب التقسيم الذي كرسه هذا النظام، 

ما زال يشكل أحد العوامل أو العناصر األساسية في هوية جميع 

مواطني دولة إسرائيل.3 وهذه الدولة التي قامت على جزء من البالد 

التي خضعت لسلطة امللك جورج اخلامس مبقتضى ما نص عليه 

صك االنتداب، متثل حاليا كيانا سياسيًا مختلفا بصورة جوهرية 

عن الكيان الذي حكمه امللك البريطاني ذاته. فاحلديث يدور على 

دولة مستقلة، عضو في منظمة األمم املتحدة، لديها برملان يسن 

القوانني، وتتمتع بسيادة قواًل وعمالً. والتعريف الذاتي لهذا الكيان 

السياسي هو »دولة يهودية ودميقراطية »، كما ورد في البند )1 أ( 

من »قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته«4 وهو أحد أجزاء دستور 

هذه الدولة، الذي يجري اآلن العمل على وضعه وصياغته.

التعريف يتسق مع  املكون اإلثني في هذا  وفي احلقيقة فإن 

التغيير الدميغرافي الذي حدث في هذا البلد منذ العام 1922. ففي 

البقعة اجلغرافية التي سرى عليها االنتداب )والتي تسيطر دولة 

إسرائيل، كما هو معروف، على جزء منها( كانت أكثرية السكان 

الذين عاشوا فيها في العام 1922 من العرب املسلمني )وقد كان هذا 

التصنيف يشمل في ذلك الوقت الدروز أيضا(، فيما شكل اليهود 

حوالي 18.7% من مجموع السكان، واملسيحيون حوالي %9.64.5 

� »مكتب االحصاء املركزي  في العام 2014، ووفقا للتقرير السنوي ل

»اإلسرائيلي، كانت نسبة اليهود في دولة إسرائيل حوالي 75%من 

واملسيحيون   %19.1 حوالي  والدروز  واملسلمون  السكان،  مجموع 

والدميغرافي  السياسي  التغيير  من  الرغم  وعلى   6.%1.9 حوالي 

الهائل الذي طرأ في البقعة اجلغرافية التي قامت عليها ثم زالت 

من الوجود– فلسطني االنتدابية، إالَّ أن جل تعليمات األمر امللكي 

البريطاني التي تصوغ وتشكل نظام امللَّة، ظلت سارية املفعول في 

)وهو  الطائفي  بالتقسيم  املتمثل  النظام  إسرائيل.7 فجوهر  دولة 

تقسيم عرقي إلى حد كبير، على الرغم من القناع »الديني« الذي 

يرتديه( ظل قائمًا على حاله تقريباً، مع بعض التغييرات والتعديالت 

الطفيفة، كما كان عليه في اليوم الذي ُأقر فيه أمر امللك.

ومما ال ريب فيه أن نظاما قانونيا قائما على التقسيم الديني 

ذات  التغيير -من مستعمرة  من  النوع  هذا  والعرقي ومير مبثل 

ذات  دولة  إلى  كولونيالية،  امبراطورية  في هامش  أكثرية مسلمة 

سيادة أغلبية مواطنيها من اليهود-ويظل في جوهره قائما كما كان 

عليه طوال مائة عام تقريباً، هو نظام ذو قوة وديناميكية خاصني 

به، يحتاج إلى تأمل وبحث ودراسة. 

امللَّة  نظام  منابع  باستعراض  أقوم  سوف  املقال،  هذا  في 

االنتداب  عهد  إبان  والتشريعي  التاريخي  وتطوره  اإلسرائيلي، 

محاسنة  تبيان  وسط  إسرائيل،  دولة  قيام  ظل  وفي  البريطاني 

واملكانة  النظام  هذا  قوة  سر  على  الوقوف  وسأحاول  ومساوئه، 

اخلاصة التي أُعطيت له في الثقافة القانونية والقضائية اإلسرائيلية.

العثمانية  الحقبة  في  وتطبيقه  النظام  جذور 

وفي عهد االنتداب

هنالك خالف وجدل بني املؤرخني فيما يتعلق بجذور نظام امللَّة 

اإلسرائيلي. وترى فيه وجهة النظر الرائجة استمرارًا للنظام القانوني 

العثماني  احلكم  جانب  من  التسامح  على  قام  الذي  العثماني 

املسلمة  غير  والطوائف  الِذّمة«-الشعوب  »أهل  جتاه  اإلسالمي 

اإلسالمي  احلكم  إبان  األمان  أعطيت  التي  واملسيحيني(  )اليهود 

ومتتعت بقدر من اإلدارة الذاتية لشؤونها الداخلية-ومن هنا جاء 

مصطلح »نظام امللَّة«.  ومصدر كلمة »ِملَّة« هو القرآن –حيث وردت 

عدة مرات في سياق التطرق للديانات األخرى، مثل »ملة إبراهيم« 

ن  التي ورد ذكرها في »سورة النساء« آية 125: »وََمْن أَْحسُن دينًا مِمَّ

َخَذ اللَُّه  َة ِإبراهيَم حنيفاً، واتَّ أْسلََم وَْجَهُة ِللِِّه وهو ُمْحِسٌن واتّبَع ِملَّ
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إبراهيَم خليالً«.8  وفي السياق التاريخي والداللي للعهد املتأخر من 

حكم االمبراطورية العثمانية، أخذ املصطلح )كلمة امِللَّة( معنى طائفة 

ة«، فيما اعتبر »نظام امِللَّة« كتسمية عامة تعطى  دينية من »أهل الِذمَّ

ملجمل التسويات واالتفاقيات واملواثيق املعقودة بني الطوائف املختلفة 

)غير املسلمة( وبني الدولة اإلمبريالية في االمبراطورية العثمانية.9 

مقابل هذا الرأي، يعتقد آخرون )مثل املؤرَخني آفي روبني وإيريس 

أغمون( أن نظام امِللَّة اصطالح حديث اخترعه احلكم البريطاني، 

العديد من  امللك أوجد نظامًا مبتكرًا يختلف كثيرًا في  وأن أمر 

ة عن بنية النظام العثماني املعقدة والشائكة التي  املكونات املهمَّ

فلسطني.  إلى  وصولهم  عند  البريطانيون  )املستعمرون(  وجدها 

ويشير هؤالء املؤرخون إلى أنه كانت قد عملت في فلسطني، حتى 

االحتالل البريطاني، منظومة ُمَكّوَنة من أربعة أجهزة قضاء موازية 

جلهاز احملاكم، وأن نظام االمتيازات العثماني أدى إلى إحالة قضايا 

وشؤون الرعايا األجانب للبحث والتداول بصورة عامة أمام محاكمهم 

التاسع  القرن  نهاية  والدينية(. بعد ذلك، ومع  اخلاصة )الشرعية 

عشر، تطور ونشأ جهاز انتهج نظاما إقليميًا موحدًا في عدد من 

مجاالت القضاء املدني، اجلنائي والتجاري، وقد أطلقت على هذه 

قضائية  درجة  أيضا  وشملت  نظامية«،  »محاكم  تسمية  احملاكم 

منفصلة للشؤون التجارية، باإلضافة إلى محكمة لالستئناف. وقد 

عمل إلى جانب هذه احملاكم جهاز احملاكم الشرعية التي اعتبرت 

مبثابة محكمة مركزية للدولة، وكانت هذه احملاكم الشرعية تتمتع 

بصالحيات واسعة وموازية أحيانا للمحاكم النظامية. أما محاكم 

اخلاضعني  مقاضاة  تولت  فقد  ة(  يِّ امللِّ )احملاكم  الدينية  الطوائف 

لسلطتها في أمور وشؤون مفّصلة للغاية.

للنظام  أعطى  البريطانّي   امللكّي  األمر  أن  فيه  شك  ال  مما 

)القضائي( العثماني وجهًا جديداً، وكرس قائمة الطوائف بشكل 

مغاير ملا كان عليه احلال في عهد احلكم العثماني، كما أنه حدد 

بصورة دقيقة صالحيات احملاكم الدينية، التي اتسمت بالتعقيد 

والضبابية في العهد العثماني، وألغى في الوقت ذاته املكانة اخلاصة 

التي متتعت بها احملكمة الشرعية في نظام القضاء العثماني.

بناًء على هذا، اتضحت الرؤية القائلة إن مصدر النظام القضائي 

التقاليد  في  وليس  البريطاني  املَُشرِّع  في  يكمن  اإلسرائيلي 

العثمانية. وقد بدا النظام املوروث من العهد البريطاني كأنه ينطوي 

على منطق داخلي يكمن في بنية نظام احلكم االستعماري، وقد 

تبنته وعملت مبوجبه أيضًا العديد من دول املنطقة، التي خضعت 

وقتئٍذ حلكم االنتداب البريطاني أو الفرنسي. من جهتها، تخلت 

تركيا نفسها عن نظام امِللَّة الذي اتبعته، حني اعتمدت )في العام 

1926( كأساس لقوانني األحوال الشخصية لديها، النموذج املدني 

السويسري الذي يطبق نظامًا مدنيا موحدًا على جميع السكان.

وتضم قائمة الطوائف التي يتناولها النظام، والتي تبلورت وأخذت 

شكلها النهائي بعد إقرار تعديل جديد أضيف إلى األمر امللكي 

 الطوائف التالية: -
في سنة 1939، 10

• الطائفة الشرقية )األرثوذكسية(؛	

• الطائفة الالتينية )الكاثوليكّية(؛	

• الطائفة اجلرجوريانية )األرمنية(؛ 	

• الطائفة األرمنّية )الكاثوليكّية(؛	

• الطائفة السورية )الكاثوليكّية(؛	

• الطائفة الكلدانية؛	

• الطائفة اليهودية؛	

• طائفة اليونانّية الكاثوليكّية امللكّية؛	

• الطائفة املارونّية؛	

• الطائفة السورّية األرثوذكسّية.	

جديدًا،  وجهًا  العثماني  )القضائي(  للنظام  البريطانّي  الملكّي  أعطى 

وكرس قائمة الطوائف بشكل مغاير لما كان عليه الحال في عهد الحكم 

التي  الدينية،  المحاكم  صالحيات  دقيقة  بصورة  حدد  أنه  كما  العثماني، 

ذاته  الوقت  وألغى في  العثماني،  العهد  والضبابية في  بالتعقيد  اتسمت 

القضاء  نظام  في  الشرعية  المحكمة  بها  تمتعت  التي  الخاصة  المكانة 

العثماني.
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والالفت هنا هو عدم وجود الطائفة املسلمة ضمن هذه القائمة. 

وعلى الرغم من هذا احلذف أو التغييب، فقد أدار املسلمون محاكم 

دينية خاصة بهم، جرى االعتراف بها من قبل السلطات وورد ذكرها 

بشكل صريح في البند 52 من أمر امللك، مما يستوجب بالتالي 

النظر إلى الطائفة اإلسالمية كطائفة دينية بكل معنى الكلمة.

بعد قيام دولة إسرائيل مت االعتراف بثالث طوائف أخرى وهي: 

الطائفة الدرزية،11  الطائفة اإلجنيلية، 12 والطائفة البهائية. 13 وهاتان 

األخيرتان هما طائفتان صغيرتان جدًا ولذلك فإن مجال االعتراف 

بهما كطائفة دينية مقلص للغاية. وميكن القول في هذا السياق 

إن التغيير املهم من ناحية ثقافية ودميغرافية، كان في إقامة اإلطار 

لتشمل  التي متتد صالحياتها  الدرزية  الطائفة  القانوني حملاكم 

أكثر من 133 ألفًا من مواطني الدولة، 14 وذلك من خالل سن قانون 

احملاكم الدينية الدرزية في العام1962. 15 

كان  فقد  العدم،  من  يأت  ولم  فراغ  في  النظام  هذا  ينشأ  لم 

مت  فقد  املثال  سبيل  وعلى  املنطقة.  دول  من  العديد  في  متبعًا 

حيث  لبنان،  في  الفرنسي  احلكم  جانب  من  مشابه  نظام  تبني 

جرى هناك االعتراف ب� 18 طائفة دينية مختلفة. ولعل االختالف 

أو الفارق امللموس يكمن في أنه عملت وتعمل في لبنان محاكم 

منفصلة ملختلف الطوائف اإلسالمية، مثل احملكمة اجلعفرية اخلاصة 

باملسلمني الشيعة، 16 بينما جرى في فلسطني االنتدابية االعتراف 

بطائفة إسالمية واحدة فقط، أُتبَعت لها األكثرية السنية واألقليتان 

الدرزية والشيعية 17  باإلضافة إلى طوائف صغيرة أخرى مثل الطائفة 

األحمدية املتمركزة في حي الكبابير في حيفا. فرض هذا النوع من 

الوحدة القسرية أيضًا على اليهود. ومن املعلوم أن بعض التيارات 

التقدمية في اليهودية، مثل أعضاء احلركة اإلصالحية أو احملافظة، 

لم حتظ في عهد االنتداب البريطاني بحضور أو وجود ملموس في 

صفوف السكان اليهود، كما هي حالياً، ولذلك لم يكن باإلمكان 

التطرق إليها. غير أن »الَقرَّائني« اليهود، الذين ينتمون إلى تيار 

قدمي ومعروف ذي تقاليد مختلفة عن تقاليد اليهودية احلاخامية 

املنتمية إلى التيار اليهودي األرثوذكسي )املتشدد دينيا(، والذين 

أداروا محكمة دينية خاصة بهم في العهد العثماني، فقدوا )بعد 

قيام دولة إسرائيل( مكانتهم وأُتبعوا قسرًا إلى التيار املركزي.

األحوال  »شؤون  ببحث  الدينية  الطوائف  محاكم  ُخولت 

فيما  ومتباينة  ُفّسَر بصورة مختلفة  الشخصية«، وهو مصطلح 

يتعلق باليهود واملسيحيني، ففي ما يتعلق باملسيحيني، َعرََّف البند 

51 من األمر امللكّي شؤون األحوال الشخصية بأنها »دعاوى تتعلق 

بأمور الزواج أو الطالق، والنفقة واملعيشة والوصاية وأهلية نسب 

األطفال وتبنيهم، حظر التصرف مبمتلكات أشخاص استبعدهم 

القانون، والتركات وامليراث والوصيات وإدارة أمالك الغائبني«.

أما البند 52 من األمر امللكّي فقد حّدد قائمة مختلفة وأوسع 

� »شؤون األحوال الشخصية« بالنسبة للمسلمني، وقد أُحيل  قلياًل ل

هؤالء )املسلمون( إلى البند رقم 7 في قانون الترتيبات احلقوقية 

صورة تذكارية تعود للعام 1922 جتمع عددا من رؤساء الطوائف املسيحية في القدس.
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للمحاكم الدينية )الشرعية( اإلسالمية الذي صدر في تشرين األول 

من العام 1917، 18 الذي شملت شؤون األحوال الشخصية مبوجبه: 

شؤون املقدسات واألمالك الوقفية واأليتام والوصاية والوصية والتركة 

وتعيني  الرشد  سن  وإثبات  ومصادرتها  منها  واحلرمان  )امليراث( 

بالزواج  املتعلقة  والدعاوى  واملفقودين،  الغائبني  وشؤون  األوصياء 

والطالق واملهر والنفقة ونسب األوالد وتربيتهم، وتسجيل التركات 

وتوزيعها بني الورثة وحتديد نصيب كل منهم مبوجب القانون.،

وهكذا َعرََّف املَُشرِّع االنتدابي )البريطاني( السكان الذين وجدهم 

مهم إلى أجزاء، وقرر بأن تنظيم  في املناطق اخلاضعة لوصايته، وَقسَّ

أي مجال واضح لن يتم مبوجب قانون إقليمي موحد لكل الرعايا، 

وإمنا بناء على نظام جوهري ديني، يتحدد مبقتضى الديانة التي 

إليها كل رعية )أو مجموعة سكانية( على حدة. ذلك هو  تنتمي 

جوهر النظام القضائي الذي ظل ساريا حتى انتهاء عهد االنتداب 

واقامة دولة إسرائيل على جزء من املنطقة التي خضعت للحكم 

البريطاني بناء على صك االنتداب.

تبني إسرائيل لهذا النظام، وسن قانون قضاء 

المحاكم الدينية اليهودية )الحاخامية(

أحد القرارات األولى التي اتخذتها دولة إسرائيل الفتّية )اتخذ 

القرار في 19 أيار 1948( كان يقضي باالستيعاب الكامل ملنظومة 

التشريعات االنتدابية والعثمانية املعمول بها، وبضمنها نظام امِللَّة 

مبوجب أمر امللك البريطاني. وقد جرت هذه العملية بواسطة إصدار 

»أمر أنظمة احلكم والقضاء« 19 والذي نص فيه البند رقم 11 على أن 

»نظام القضاء الذي كان متبعا في أرض إسرائيل حتى يوم اخلميس 

14 أيار 1948، سيبقى ساري املفعول«. وفي هذا اإلطار جرى أيضا 

تبني نظام امِللَّة، على الرغم من أن هذا التبني للنظام القضائي لم 

يجر دون بحث أو نقاش أثيرت خالله حتفظات وشكوك. 20

وقد جاء التغيير التشريعي األكثر أهمية في النظام االنتدابي، 

والذي أعطى للنظام اإلسرائيلي سماته املعروفة في الوقت احلالي، 

في مرحلة مبكرة جدًا من حياة الدولة، وذلك في العام 1953 عقب 

سن قانون قضاء احملاكم احلاخامية )الزواج والطالق(. 21وقد نبعت 

� »الطائفة اليهودية«  احلاجة إلى هذا القانون ألن التنظيم الفوقي ل

في عهد االنتداب البريطاني، الذي ُسِميَّ »كنيست إسرائيل«، لم 

يعد صاحلا بعد قيام دولة إسرائيل. ومن اجلدير في هذا السياق 

التمييز بني مؤسسات »كنيست إسرائيل« االنتدابية، وبني البرملان 

رغم  كلياً،  مختلفة  مؤسسة  يعتبر  الذي  اإلسرائيلي  )الكنيست( 

التشابه في التسمية. كانت »كنيست إسرائيل« في عهد االنتداب، 

وهو التنظيم الذي انتمى إليه أعضاء »الطائفة الدينية اليهودية«، 

بالتسجيل  إليه  االنتماء  ُيشترط  طوعي،  طائفي  إطار  عن  عبارة 

أو االنتساب لعضويته. وقد تولى هذا اإلطار بواسطة مؤسساته 

املختلفة، تنظيم مجمل شؤون اجلمهور اليهودي في عهد االنتداب. 

مع ذلك، ارتأت قطاعات واسعة من اجلمهور اليهودي ذاته، ألسباب 

واعتبارات شتى، عدم االنضمام إلى هذا اإلطار، كما أن رجاالت 

وأفراد الطائفة )اليهودية( احلريدية بزعامة حركة »أغودات يسرائيل« 

انسحبوا منه بصورة جماعية منظمة، وأنشأوا محاكم دينية خاصة 

بهم. وقد أُتيح لهم هذا االنسحاب املنظم بناء على قرار أصدره 

املندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل، وجرى تكريسه نصًا 

)أي القرار( في تشريع وحكم قضائي. 22

في العام 1949، بعد قيام الدولة، واستبدال مؤسسات الطائفة 

تقرر  اإلسرائيلية،  للدولة  املنتخبة  باملؤسسات  اليهودية  الدينية 

رسميا حل وتصفية مؤسسات »كنيست إسرائيل« التي لم تعد 

هناك حاجة إليها، وهي التي تعّبر عن البنية القدمية لطائفة دينية 

يهودية خضعت حلكم أجنبي، في حني نشأ وضع جديد قامت فيه 

دولة، وأصبح اليهود يشكلون أكثرية مواطنيها وسكانها.

غير أن تصفية وإنهاء عمل ونشاط »كنيست إسرائيل« وإيقاف 

تسجيالت العضوية في هذا اإلطار، أدى إلى ظهور مشكلة، ف� »الطائفة 

اليهودية« التي تخضع جلهاز احملاكم احلاخامية مبوجب البند 53 من 

أمر امللك لم يعد لها حضور أو وجود ولو بشكل تقريبي في سجل 

ولت محاكم الطوائف الدينية ببحث »شؤون األحوال الشخصية «، وهو 
ُ

خ

ّسَر بصورة مختلفة ومتباينة فيما يتعلق باليهود والمسيحيين، 
ُ

مصطلح ف

 البند 51 من األمر الملكّي شؤون األحوال 
َ

ف ففي ما يتعلق بالمسيحيين، َعرَّ

الشخصية بأنها »دعاوى تتعلق بأمور الزواج أو الطالق، والنفقة والمعيشة 

والوصاية وأهلية نسب األطفال وتبنيهم، حظر التصرف بممتلكات أشخاص 

استبعدهم القانون، والتركات والميراث والوصيات وإدارة أمالك الغائبين«.
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»كنيست إسرائيل«. وال يدور احلديث هنا فقط عن أفراد وجماعات 

انسحبوا من التنظيم الفوقي )القدمي( للطائفة وشطبوا تسجيلهم 

فيه، أو الذين لم ُيسجلوا أصاًل ضمن إطار الطائفة، وإمنا املقصود 

هو أن التغيير الدميغرافي الهائل في السنوات األولى لقيام الدولة، 

والذي نتج عن هجرة مئات آالف الناجني من احملرقة ومن يهود الدول 

العربية، لم يجد تعبيرًا أو انعكاسا له في سجل الطائفة، إذ لم يجر 

حتديث هذا السجل منذ العام 23،1944 وفي أوائل اخلمسينيات كان 

حوالي ربع اجلمهور اليهودي فقط مسجل فيه. نتيجة لذلك، ولسنوات 

عدة بعد قيام الدولة، لم تكن األغلبية العظمى من اجلمهور اليهودي في 

دولة إسرائيل تخضع عمليا للصالحيات اخلاصة املمنوحة للمحكمة 

الدينية احلاخامية فيما يتعلق بشؤون األحوال الشخصية.

في العام 1953 قامت السلطة التشريعية اإلسرائيلية )الكنيست( 

قانون  الوضع غير احملتمل، وذلك من خالل سن  بتصحيح هذا 

قضاء احملاكم احلاخامية )الزواج والطالق(، الذي أعاد تشكيل الطائفة 

اليهودية االنتدابية وَعرَّف أعضاءها بأنهم »اليهود في إسرائيل«، وهو 

تعبير يستدل منه أن االنتماء للطائفة هو بحكم الوالدة. وأنه غير 

مشروط بتسجيل.  ويتلخص جوهر القانون املذكور في البنود اآلتية:

سواء . 1 إسرائيل،  في  باليهود  املتعلقة  والطالق  الزواج  شؤون 

أكانوا من مواطني الدولة أم سكانها، تندرج ضمن الصالحيات 

القضائية اخلاصة للمحاكم احلاخامية.

مراسم زواج وطالق اليهود جتري في إسرائيل مبوجب أحكام . 2

الشريعة الدينية اليهودية –التوراة.

في حال قدمت للمحكمة احلاخامية دعوى طالق بني يهود، . 3

تكون  )الرجل(،  الزوج  أو من جانب  الزوجة  سواء من جانب 

للمحكمة احلاخامية صالحية قضائية خاصة في كل ما يتعلق 

بدعوى الطالق، ومن ضمن ذلك النفقة للمرأة وألبناء الزوجني.

أجريت على هذا القانون، منذ العام 1953، العديد من التعديالت، 

إن »شؤون  القائل  املبدأ  أبقت على  التعديالت  أن جميع هذه  غير 

الزواج والطالق املتعلقة باليهود في إسرائيل، سواء أكانوا من مواطني 

الدولة أم سكانها، تقع ضمن الصالحيات القضائية اخلاصة للمحاكم 

احلاخامية«. ذلك هو جوهر النظام القضائي املعمول به دون أي تغيير 

منذ تاريخ سن القانون املذكور ذاته في العام 1953 وحتى اآلن.

 وما زال هذا املبدأ يكتسب أهمية قصوى ، فقد حول االنتماء 

للطائفة اليهودية من مسألة دينية منوطة بتسجيل طوعي لعضوية 

طائفة دينية، إلى مسألة تقسيم إثني من الوالدة. وُيبنيَّ كريّني 24 

بأنه ُينظر إلى نقاش شؤون الطائفة الدينية، في اخلطاب اإلسرائيلي، 

املواطنني  بعموم  يتعلق  أنه  من  الرغم  على  داخلي،  يهودي  كشأن 

من مختلف الطوائف، يهودًا وعربًا وغيرهم. ويتمحور هذا النقاش 

حول قانون قضاء احملاكم احلاخامية، فتشريع هذا القانون أكسب 

النظام القضائي برمته إطارًا صارمًا وملزماً، يؤثر وينعكس أيضًا 

على اخلاضعني للنظام من غير اليهود، إذ كرس املُشرّع اإلسرائيلي، 

ة لهذا القانون، املفهوم الذي يرى في االنتماء لطائفة دينية شأنا  ِبَسنِّ

غير مرتبط بإرادة اإلنسان، أو بتعريفه الذاتي وإمنا مبا يقرره رؤساء 

طائفته الدينية في شأن مكانته منذ الوالدة. ويتغلب هذا التعريف، 

الذي يعتبر تعريفًا دينياً، على ما تقره وحتدده مؤسسات مخولة أخرى 

تابعة للدولة، كالتسجيل مثاًل في سجل النفوس في وزارة الداخلية.

في أعقاب سن هذا القانون، جرى أيضا في العام 1962، سن 

قانون احملاكم الدينية الدرزية، الذي اّتبع توجها مماثال فيما يتعلق 

على  القانون  من  الرابع  البند  نص  حيث  الصالحيات،  بجوهر 

أن اخلاضعني لصالحية احملاكم الدرزية هم »الدروز من مواطني 

إسرائيل أو سكانها«.

تقليص الصالحية الخاصة للمحاكم

قائمة  امللك،  أمر  البندان 51 و52 في  كما أسلفنا، فقد حدد 

املواضيع املشمولة في شؤون األحوال الشخصية، والتي أعطيت 

القانون  القضاء  الدينية مبوجب  للمحاكم  فيها  القضاء  صالحية 

في العام 1949، بعد قيام الدولة، واستبدال مؤسسات الطائفة الدينية 

اليهودية بالمؤسسات المنتخبة للدولة اإلسرائيلية، تقرر رسميا حل وتصفية 

مؤسسات »كنيست إسرائيل« التي لم تعد هناك حاجة إليها، وهي التي 

تعّبر عن البنية القديمة لطائفة دينية يهودية خضعت لحكم أجنبي، في 

أكثرية  يشكلون  اليهود  وأصبح  دولة،  فيه  قامت  جديد  وضع  نشأ  حين 

مواطنيها وسكانها.
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الشخصي. وإبان سنوات قيام الدولة، جرى التحول من مبدأ القضاء 

الشخصي املاثل في أساس نظام امِللَّة، الذي يقضي في جوهره 

بأن جتري احملاكمة القضائية في محاكم منفصلة مبوجب القانون 

الديني لكل طائفة، الى مبدأ القانون القطرّي العام، وجوهره  نظام 

د جلميع السكان مبوجب قانون عام )وإن كان هذا  قضائي ُموحَّ

القانون ميكن أن يكون ما زال مطبقًا من قبل احملكمة الدينية(، 

وليس القضاء بناًء على القانون الشخصي . جرى هذا التحول أو 

االنتقال بواسطة تشريع أصلي أقره الكنيست )البرملان(اإلسرائيلي 

،والذي قلص بصورة منهاجيه قائمة »شؤون األحوال الشخصية« 

التي أعطيت فيها للمحكمة الدينية صالحية خاصة.

وقد أشار بنحاس شيفمان 25 إلى قائمة الشؤون التي ُقلصت 

فيها صالحية احملكمة الدينية: تطبيق قانون قطرّي عام في مسألة 

مساواة حقوق املرأة، ليسري أيضا على املداوالت في جهاز احملاكم 

باع نظام قطرّي عام في مواضيع مختلفة تتعلق بالنفقة  الدينية، اتِّ

والوصيات  وامليراث  الوصاية  وشؤون  والتبني  املطلقة(،  )للمرأة 

والتركات والشؤون املالية بني الزوجني و »إدارة أمالك الغائبني«.

كذلك ُيبنّي عيدان شاحر في كتابه 26 قائمة املواضيع التي قلصت 

فيها صالحية احملكمة الشرعية، والتي تختلف قلياًل عن القائمة 

العامة لشؤون األحوال الشخصية، كما وردت في البند 52 من أمر 

عدة  أوردها شيفمان،  التي  املواضيع  إلى  ويضيف شاحر  امللك. 

مواضيع أخرى، من ضمنها  تقليص صالحية احملكمة الشرعية 

مبوجب األمر القانوني املتعلق بسن الزواج من العام 1950، 27 والذي 

القانون السابق،  للمحكمة الشرعية، مبوجب  ألغى اإلذن املعطى 

البلوغ  لفحص  استنادًا  البالغني(  )غير  ر  الُقصَّ بزواج  بالسماح 

ر( إلى صالحية  اجلسدي، ونقل هذا املوضوع بأكمله )زواج القَصّ

احملكمة املدنية )حاليا محكمة الشؤون العائلية(. وأشار شاحر أيضًا 

إلى سن قانون أمالك الغائبني في العام 1950، 28  الذي أّدى عمليا 

إلى نقل إدارة معظم األمالك الوقفية اإلسالمية إلى حارس األمالك 

العام، وذلك ألن أعضاء مجلس األوقاف الذي كان قائما قبل قيام 

دولة إسرائيل، صاروا في عداد الغائبني، ولم جتر إقامة مجالس 

وقفية جديدة. وقد أدى هذا التشريع إلى إلغاء صالحية احملكمة 

الشرعية )اإلسالمية( في معظم املواضيع والشؤون املتعلقة بأمالك 

الوقف اإلسالمي في إسرائيل. 29

غير أن نشاط التشريع املُقلِّص ملجال شؤون األحوال الشخصية، 

لم يكن موحًدا أو متجانًسا. فقد أّدى في بعض األحيان إلى إخراج 

الشخصية  األحوال  شؤون  مجال  من  تامة  بصورة  معني  موضوع 

التبني  مثل  خاصة،  صالحية  الدينية  للمحكمة  فيها  أعطيت  التي 

أو التركة )امليراث(، والتي جرى عند سن القانون املتعلق بها، تعديل 

إلى جعل هذه املواضيع خارجة عن نطاقه. وفي  امللك، ما أدى  أمر 

معني  موضوع  إبقاء  إلى  ذاتها  التشريع  عملية  أدت  أخرى  أحيان 

 ضمن الصالحية اجلوهرية للمحكمة الدينية، ولكن مع إلزامها ببحث 

املوضوع: مبوجب القانون العام وليس مبوجب القانون الشخصي.  هذا 

التقليص للصالحيات اخلاصة للمحاكم الدينية، ُكرِّس مرة أخرى في 

القانون عقب سن التعديل رقم 5 لقانون محكمة الشؤون العائلية 30 في 

العام 2001، الذي نّص على التالي: »على الرغم من تعليمات البند 25، 

فإن محكمة الشؤون العائلية ستكون هي األخرى أيضًا مخولة ببحث 

الشؤون العائلية املتعلقة مبن ُحدِّدت بالنسبة له صالحية قضائية خاصة 

في البندين 52 أو 54 من أمر امللك في مجلسه عن أرض إسرائيل 

ص لمجال شؤون األحوال الشخصية، لم يكن 
ِّ

غير أن نشاط التشريع الُمقل

إلى إخراج موضوع معين  أّدى في بعض األحيان  أو متجانًسا. فقد  موحًدا 

بصورة تامة من مجال شؤون األحوال الشخصية التي أعطيت فيها للمحكمة 

الدينية صالحية خاصة، مثل التبني أو التركة )الميراث(، والتي جرى عند سن 

القانون المتعلق بها، تعديل أمر الملك، ما أدى إلى جعل هذه المواضيع خارجة 

إبقاء موضوع  إلى  التشريع ذاتها  عن نطاقه. وفي أحيان أخرى أدت عملية 

 معين ضمن الصالحية الجوهرية للمحكمة الدينية، ولكن مع إلزامها ببحث 

الموضوع: بموجب القانون العام وليس بموجب القانون الشخصي.
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1922-1947، باستثناء شؤون الزواج والطالق«. ومن ناحية عملية فقد 

نظم هذا البند )التعديل( مجددًا مجاالت الصالحية اخلاصة املعطاة 

للمحاكم الدينية للمسيحيني واملسلمني، وألغى صالحيتها في جميع 

املواضيع غير املتعلقة بشؤون الزواج والطالق أو املقدسات، وحولها إلى 

صالحية موازية، على غرار صالحية احملاكم احلاخامية في هذه الشؤون.

وقد أبقى هذا التشريع )التعديل القانوني( موضوعًا واحدًا منظما 

فقط مبوجب القانون الشخصي في دولة إسرائيل، وهو موضوع حتديد 

الوضعية أو املكانة في الزواج والطالق. وتشكل هذه ُلبَّ النظام القانوني، 

م نظام امللَّة في حياة املواطن اإلسرائيلي العادي،  وجوهر سيطرة وحَتكُّ

الذي يحتاج إلى خدمات احملاكم في كل ما يتعلق بأمور الزواج والطالق، 

والتي تعتبر من األمور املركزية في حياة كل إنسان.

الناشئة  والبدائل  النظام،  وثغرات  مساوئ 

لاللتفاف عليه

أنتج نظام امللّة اإلسرائيلي أُطرًا صارمة وقسرية، يكون الدخول 

إليها بالوالدة، واخلروج منها باملوت )باستثناء حالة نادرة نسبيا 

وهي تبديل الدين أو اعتناق ديانة أخرى(. ويلغي هذا النظام أهلية 

)حق( الزواج بالنسبة ملئات آالف األشخاص من »عدميي الديانة« 

)وهو اصطالح يطلق على األشخاص الذين ال ينتمون إلى أي إطار 

ديني من بني 14 طائفة معترف بها في إسرائيل(، وكثيرين آخرين 

الدينية دون  ممن حتول محرمات وطقوس متبعة داخل طائفتهم 

قدرتهم على الزواج، سواء فيما يتعلق بكل شخص )مثل »الزناديق 

– األبناء غير الشرعيني – أو النساء »املعلقات« و »املمنوعات من 
الطالق »مبوجب قانون الشريعة الدينية اليهودية( أو شخص معني 

)مثل حظر زواج الكاهن واملطلقة، أو محرمات الزواج املتعلقة بصلة 

القرابة العائلية في الديانات املختلفة(. باإلضافة إلى ذلك، فإن حقيقة 

أن أغلب الديانات املعترف بها في إطار نظام امللَّة، ال تنظر بعني 

الرضا للزيجات املختلطة )أي بني أشخاص الذين ال ينتمون لطائفة 

واحدة(، تؤدي أيضًا إلى منع الزواج بني أبناء طوائف مختلفة، أو 

بني ابن /بنت طائفة دينية معينة وبني رجل وإمرأة ال ينتميان إلى 

والقانونية  الديناميكية االجتماعية  أّدت  لذلك،  طائفة دينية. نظرًا 

تتيح اختراق وكسر هذه األسوار  بدائل  إيجاد  إلى  في إسرائيل 

واحلواجز املعيقة، ونشوء أنظمة زواج ممأسسة )وبديلة( خارج إطار 

الطوائف الدينية. ويتمثل البديل األول واألكثر رواجاً، في مؤسسة 

ما يسمى ب� »احملظيون« )أي رجل وامرأة يعيشان معًا دون زواج 

رسمي وينظر لهما كزوجني(، وتضمن هذه املكانة، حسب القانون 

اإلسرائيلي، الكثير من احلقوق )ملثل هذه احلاالت(، التي تكفلها 

وتعطيها مكانة الزواج الرسمي. غير أن مؤسسة »احملظيون« ما 

زالت غير مساوية في القيمة، من مختلف النواحي، ملؤسسة الزواج 

الرسمي. وعلى الرغم من شعبية ورواج هذه املؤسسة، فقد ظهرت 

بدائل إضافية تتيح تسجيل الزيجات كزيجات ممأسسة، ويطلق 

عليها »زواج«، على الرغم من خروجها عن حدود وإطار نظام امللَّة.

في العام 1963 أصدرت احملكمة اإلسرائيلية العليا حكمًا في قضية 

فونك شلزينغر 31 ينطوي على اعتراف فعلّي بالزيجات املدنية التي 

جرت خارج البالد، وإن كان هذا االعتراف ليس اعترافا على مستوى 

القانون مبثل هذه الزيجات. وأكدت احملكمة العليا في قرار حكمها أنه 

يتعني على موظف دائرة تسجيل السكان أن يسجل الزواج املدني لرجل 

يهودي وامرأة مسيحية، والذي جرت مراسيمه في بلجيكا، وذلك نظرًا ألن 

التسجيل في دائرة تسجيل السكان ال يشكل اعترافًا بالزواج وإمنا هو 

تسجيل لغرض اإلحصاء فقط. وقد مهد هذا احلكم الطريق أمام »زيجات 

قبرص« حيث أخذ مواطنون إسرائيليون مبوجبها يتوجهون إلى دولة 

قبرص التي تسمح بزواج األجانب داخل أراضيها بشكل سريع ودون 

استجوابات أو شروط ومتطلبات، وصار اإلسرائيليون منذ ذلك الوقت 

يتزوجون في قبرص ويعودون إلى البالد مزودين بشهادة )عقد( زواج.

أنه  من  الرغم  وعلى  التسجيل،  هذا  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وجتدر 

� »أغراض اإلحصاء«، يعطي للمسجلني من ناحية عملية، كامل  يتم ل

أنظمة  إطار  في  املتزوجني  لسكانها  الدولة  تعطيها  التي  احلقوق 

الطوائف الدينية. وقد وفر قرار احلكم املذكور، والذي كان في جوهره 

ة لم تكن  مبثابة إمياءة وتغاض من قبل احملكمة العليا، تسهيالت َجمَّ

لتتاح فيما لو كان نظام الطائفة الدينية يطبق بحذافيره. بواسطة هذه 

الثغرة التي فتحتها هنريتا فونك شلزينغر، أتاحت احملكمة اإلسرائيلية 

العليا إمكانية القيام بتسجيالت )رسمية( مختلفة، بدءًا بتسجيل حاالت 

التهويد ألتباع التيارين اإلصالحي وال�محافظ 32 وانتهاء بتسجيل زيجات 

املثليني.33 خّفف هذا التوجه قلياًل حدة وصرامة نظام امللَّة، ووفر مخرجًا 

للفئات والشرائح السكانية التي لم تكن تستطيع الزواج في إطاره.

عكست قائمة الطوائف الدينية في اإلضافة الثانية ألمر امللك في 

احملكمة احلاخامية في تل أبيب.
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مجلسه، وإن بصورة جزئية، البنية الدميغرافية لسكان فلسطني في 

العهد االنتدابي، غير أنها لم تعد قطعًا تعكس التقسيمة احلقيقية 

للسكان بعد قيام إسرائيل. ولكن هذه التقسيمة لم تترك، في السنوات 

األولى لقيام الدولة، جمهورًا كبيرًا خارج إطار النظام.

لذلك، لم تظهر في الوعي العام مشكلة »عدميي الديانة«، الذين ال 

ينتمون إلى أي من الطوائف األربع عشر ةاملعترف بها حتى نهاية القرن 

العشرين. فقد كانت هذه مشكلة عويصة لعدد غير كبير من املواطنني 

الذين كانوا لسوء حظهم في عداد هذا اجلمهور، غير أن هذه املشكلة 

العملي  املغزى  إن  الوعي.  هامش  في  عامة،  ناحية  من  ظلت  ذاتها، 

لكون املواطن »عدمي الديانة«، يتمثل في وجوده خارج إطار نظام امِللَّة، 

وفي عدم قدرته عمليًا على تنظيم شؤون زواجه وطالقه داخل إسرائيل. 

وبعبارة أخرى فإن هؤالء املواطنني ال يستطيعون الزواج ضمن اإلطار 

الواسع واملعروف للقانون في إسرائيل، وهو نظام امِللَّة، ومن هنا يتعني 

عليهم االكتفاء بالبدائل التي نشأت وتطورت في األحكام القضائية.

وقد ازداد الضغط إليجاد بدائل زواج مؤسسية ملن ليس لهم ديانة، 

االحتاد  بلدان  )من  إسرائيل  إلى  الكبيرة  الهجرة  موجة  أعقاب  في 

السوفييتي سابقاً( في تسعينيات القرن املاضي، حيث أتاح »قانون 

إسرائيل،  إلى  أيضًا  اليهود«  »أحفاد  بهجرة  يسمح  الذي   ، العودة« 

مبوجب  يهودًا  يعتبرون  ال  الذين  املهاجرين  من  اآلالف  مئات  قدوم 

تعاليم وأحكام الشريعة الدينية اليهودية، وجرى في إسرائيل تعريفهم 

ألغراض نظام الطائفة الدينية ك� »عدميي الديانة«. وقد ورد في مشروع 

� »عدميي الديانة« الذي قدم للكنيست في العام  قانون عقد الزواج ل

2009، 34 إن عدد األشخاص الذين يسري عليهم هذا التعريف يصل 

إلى 300 ألف نسمة.

فيه  والعشرين، عندما تسّنى  القرن احلادي  العقد األول من  في 

للمهاجرين القادمني إلى إسرائيل من دول االحتاد السوفييتي سابقاً، 

خالل تسعينيات القرن املاضي، توطيد أقدامهم وقوتهم السياسية في 

الدولة، ُطرح موضوع زواج »عدميي الديانة« على بساط النقاش العام 

بشكل موسع. ويعتبر القانون الذي جرى َسّنه في نهاية املطاف، لهذا 

الغرض، ثمرة تطور لعملية تشريعية مركبة وشائكة، بدأت في الرغبة 

املعلنة بايجاد نظام بديل للنظام الطائفي، ولرمبا حتى بتصفيته وإنهائه 

� »عقود الزواج« ال تستمد صالحياتها  كليا وإنشاء مؤسسة مدنية ل

ونفاذها من القانون الديني.35  وعلى الرغم من التصريحات اجلريئة 

التي رافقت بداية هذه العملية )تصريحات وبيانات وردت مرارًا وتكرارًا 

على لسان أحزاب علمانية في إسرائيل، لكنها لم تؤد بعد إلى نتيجة 

متس بصورة حقيقية بنظام امِللَّة(، فقد كانت النتيجة النهائية لعملية 

من  للغاية  ضئيل  بجزء  فقط  تتعلق  جداً،  جزئية  تسوية  التشريع، 

السكان، وال حتطم النظام القائم بل، على العكس، ُتبقي عليه وتكرسه 

� »عدميي الديانة« الذي  أكثر. وقد كان الهدف من قانون عقود الزواج ل

أقر في العام 2010 36حل مشكلة هؤالء مبا ميكنهم من االرتباط بنوع 

معترف به من العالقة أو الرابطة الزوجية التي تعطيهم جزءًا من احلقوق 

التي متنحها مكانة الزواج، دون أن يسمى ذلك »زواجا«.

ويؤدي القانون ذاته إلى نشوء مكانة قانونية جديدة، تعتبر ظاهرياً، 

مكانة تعاقدية، أو توافقية، مختلفة عن مكانة الزواج الرسمية. ووفقا 

أنه  الديانة« )واملَُعرَّف على  القانون فإنه ميكن للشخص »عدمي  لهذا 

لطائفة  املنتمي  أو  الدرزي  أو  املسلم  وغير  اليهودي  غير  »الشخص 

»اتفاق بني زوجني على  يكون مبثابة  يبرم »عقد زواج«  »أن  مسيحية 

العيش معًا وإقامة حياة أسرية وبيت مشترك«.37 ال تعتبر هذه املكانة 

زواجاً، وإمنا مكانة توافقيه متنح جزءًا من حقوق وواجبات الزواج،38 وقد  

أُنشئ لهذا الغرض »سجل زواج« لتسجيل عدميي الديانة املرتبطني 

بعقد الزوجية. غير أن املَُشرّع عاد وأكد في البند 14 من القانون على 

أن »تعليمات هذا القانون ال تنطوي على ما من شأنه املس بقوانني 

وأحكام الزواج والطالق والصالحية القضائية املعطاة للمحاكم الدينية 

وفق األصول املرعّية«.

بناًء على ذلك، يبدو أن القانون )املقر في العام 2010( أبعد من أن 

يشكل حاًل ملشكلة عدميي الديانة، ولو  من زاوية أنه ميكنهم من إبرام 

عقد الزواج بني بعضهم البعض فقط. ولكن عدميي الديانة من أصل 

روسي ال مييزون أنفسهم من ناحية سوسيولوجية عن بقية الوسط 

»رجال الزاوية« إستي حاييم.

في  الملك  ألمر  الثانية  اإلضافة  في  الدينية  الطوائف  قائمة  عكست 

مجلسه، وإن بصورة جزئية، البنية الديمغرافية لسكان فلسطين في العهد 

االنتدابي، غير أنها لم تعد قطعًا تعكس التقسيمة الحقيقية للسكان بعد 

لقيام  األولى  السنوات  لم تترك، في  التقسيمة  قيام إسرائيل. ولكن هذه 

الدولة، جمهورًا كبيرًا خارج إطار النظام.
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ينتمي  من  لعالقات  حاًل  يوفر  ال  الذي  القانون  فإن  ولذلك  اليهودي، 

لطائفة دينية مع شخص ال ينتمي لطائفة دينية، إمنا هو يتجاهل، 

ببساطة، جوهر املشكلة.

نوعًا من »طائفة دينية  العملية،  الناحية  القانون، من  يخلق هذا 

� »عدميي طائفة دينية معترف بها«. يستطيع  »جديدة، أو ملّة جديدة ل

هؤالء، كسائر أبناء الطوائف الدينية، إقامة رابطة زوجية بني أنفسهم 

فقط. وحيث أن هذه الرابطة تتسم جزئيا فقط بسمات رابطة الزواج، 

فإنها ال تعطي األزواج املسجلني في إطارها كامل احلقوق والواجبات 

املعطاة لألزواج املنتمني إلى طائفة دينية معترف بها.

ومما يدل على فشل هذا القانون في تقدمي حل للمشكلة، قلة عدد 

املتعاقدين على الزواج ضمن هذا اإلطار. وبحسب املعطيات الرسمية 

ملسجل عقود الزواج، فقد بلغ عدد الطلبات املقدمة للتسجيل في سجل 

عقود الزواج، في العام األول لبدء تطبيق القانون،68 طلبا فقط. وقد أخذ 

هذا العدد يتناقص تدريجيًا في كل سنة، لينخفض في العام 2014 

إلى 15 طلبا فقط. وفي اإلجمال فقد بلغ مجموع عقود الزواج املسجلة 

ضمن هذا اإلطار خالل الفترة املمتدة من العام 2010 وحتى نهاية العام 

2014، 122 عقد زواج فقط.39

من الواضح، بناًء على ما تقدم، أن التطبيق اليومي لنظام امِللَّة في 

إسرائيل ينطوي على إشكالية، فهو يبقي خارج نطاق النظام مجموعات 

وفئات سكانية كثيرة، وميس بدرجة جوهرية بحقوقها اإلنسانية. مع 

ذلك فإن جوهر نظام الطائفة الدينية – املتمثل مبطالبة احملكمة الدينية 

احلاخامية بتولي صالحية قضائية خاصة في شؤون زواج وطالق اليهود 

في إسرائيل – ما زال حتى اآلن كما كان عليه احلال قبل حوالي 60 

ي حتى  عاماً. وقد استدعت هذه احلقيقة تعاطيًا يبقي على النظام امللَّ

بالنسبة ألمور لم يتوقعها املشرِّع في العام 1953، مثل حالة تأجير 

األرحام والتبرّع بالبويضات. 

لقد انطوى عدد من التغيرات القيمية والسياسية التي عبرت عن 

نفسها في الفاعلّية املتزايدة للمحكمة اإلسرائيلية العليا، وفي وجهة 

النظر الليبرالية التي يتبناها كثيرون من قضاة احملكمة، على طاقة 

دافعة نحو إحداث تغيير في نظام امِللَّة اإلسرائيلي. وقد استوجب ذلك 

وضع وإيجاد صيغ ونصوص قانونية تعمل على حماية هذا النظام 

وحتصينه أمام أي مساع تهدف إلى تغييره أو املساس به. وكان ال بد 

من توفير احلماية املطلوبة لنظام امللَّة سواء في هامش النظام – في 

التي يعتقد أنها تنطوي على صلة ضعيفة بشؤون »األحوال  األمور 

الشخصية«، أو في مركزه عبر حمايته وحتصينه أمام الرقابة القضائية 

من جانب احملكمة اإلسرائيلية العليا، وقد انبرى املشرِّع اإلسرائيلي 

إلى توفير هذه احلماية برغبة شديدة.

متّثلت الفرصة األولى أمام املُشرِّع اإلسرائيلي إلحداث تغيير جذري 

في نظام امِللَّة، عقب إقرار قانون مساواة حقوق املرأة في العام 1951، 

40 إذ إن إجراءات سن هذا القانون سبقت إجراءات سن قانون احملاكم 

احلاخامية الذي نّص البند اخلامس منه، الذي كرس للمرة األولى نظام 

امللَّة في قضاء دولة إسرائيل على أن »هذا القانون ال يسعى إلى املس 

بقوانني وأحكام منع وإجازة الزواج والطالق«. ويتناقض هذا البند الذي 

� »قوانني وأحكام منع وإجازة الزواج  ُيخضع مساواة املرأة في احلقوق ل

والطالق »غير املتساوية على اإلطالق، مع الهدف املعلن للقانون الذي 

أقر برسمه. ويعتقد الباحث تسفي تريغر، أن هذا البند أّدى إلى جعل 

القانون يكرّس عمليًا الدونية القانونية للنساء في إسرائيل. 41

وفيما بعد، جرى تبني الصياغة » هذا القانون ال يسعى إلى املس 

بقوانني وأحكام منع وإجازة الزواج والطالق« في سلسلة من التشريعات 

والقوانني املتعلقة بهامش شؤون األحوال الشخصية – قانون تسجيل 

السكان- 1965، وقانون تبني األطفال- 42،1981 وقانون اتفاقيات حمل 

ة - 43،1996 وقانون التبرع بالبويضات -2010  .44 األَجنَّ

وقد سنحت فرصة أُخرى إلحداث تغيير جوهري وليبرالي في نظام 

امللَّة الصارم، وذلك في مطلع تسعينيات القرن املاضي عقب ما سمي ب� 

»الثورة الدستورية«، وهي التسمية التي أطلقت على العملية التي بدأت 

في العام 1992، في أعقاب سن قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته، 

وقانون أساس: حرية املهنة، وما تبع ذلك في قرار حكم أصدرته احملكمة 

اإلسرائيلية العليا في قضية بنك »همزراحي همؤوحاد )املوحد(«ضد 

فيه احملكمة  والذي قضت  تعاونية(« 45  )قرية  »مغدال -كفار شتوفي 

العليا بأن سن قانون األساس اجلديد يتيح لها ممارسة رقابة قضائية 

على تشريعات الكنيست )البرملان ( اإلسرائيلي.

العليا  احملكمة  رئيس  مقدمهم  وفي  كثيرون،  قانونيون  ويعتقد 

األسبق، أهارون باراك، أن احلديث يدور عن ثورة حقيقية في مجال حقوق 

املواطن في إسرائيل واحملافظة عليها. 46 غير أن »قانون أساس: كرامة 

اإلنسان وحريته« أيضا، وعلى غرار قانون مساواة حقوق املرأة، يكرس 

نظام امللَّة اإلسرائيلي كنظام فوق دستوري، تتراجع أمامه أي مطالبة 

بحق مناقض، إذ إنه ينص في البند العاشر على أن »قانون -األساس 

ال ينطوي على ما من شأنه املساس بنفاذ قانون كان قائمًا عشية سن 

نه  قانون األساس«. وبذلك أُعطيت لنظام امِللَّة مكانة فوق دستورية، حتصِّ

أمام إمكانية إجراء تغيير سهل وسريع، وتكرّس املس بحقوق أساسية 

)وفي مقدمها احلق في الزواج( ميس بها النظام ذاته، وذلك بنفس القدر 

الذي حصنت فيه احلقوق األساسية التي يحميها ويكفلها القانون.

ووفقًا لصورة الوضع القائم في إسرائيل حالياً، فإن الدولة تطبق 

نظامًا موروثًا عن عهد االنتداب البريطاني، نشأ في ظروف دميغرافية 

وسياسية مختلفة جدًا عن الظروف القائمة في الوقت احلالي . هذا 

بريطانية  لكن صياغته  العثماني،  للعهد  جذوره  تعود  الذي  النظام، 



19

عدد 61

وكولونيالية، حتول في القانون اإلسرائيلي إلى مبدأ أسمى، محمي 

نظام  وإلى جانب احملافظة على  والقوانني األساس.  التشريعات  في 

التي  الطائفي  باالنتماء  املتعلقة  املعايير  وتشديد  وحتصينه،  امِللّة 

صارمة،  إثنية  تقسيمة  إلى  طوعي  شبه  نظام  من  النظام   حولت 

فقد شهد النظام ذاته عملية تنقية وتركيز حتى أضحى جوهر هذا 

النظام اآلن هو حتديد املكانة في الزواج والطالق. وال يشكل نظام امِللّة 

نظامًا أساسيًا في القانون اإلسرائيلي فحسب – له مكانة دستورية 

مواطن  كل  هوية  في  أساسيا  مكونا  أيضًا  يشكل  –بل  محصنة 

إسرائيلي، كما أنه حتول، وفقما يعتقد الكثيرون ،إلى جهاز للسيطرة 

على  بذلك  ويحافظ  للهوية،  صارمة  مناذج  ُينتج  واجلندرية،  اإلثنية 

تفوق املجموعات املسيطرة، من ناحية إثنية أو جندرية، في صفوف 

السكان على املجموعات اخلاضعة للسيطرة. وميكن اإلشارة في هذا 

توجهًا مشابهًا في  يتبنون  الذين  الباحثني  العديد من  إلى  السياق 

هذا الصدد، ومن ضمنهم ميخائيل كريّني، 47 سلفي فوغل بيجاوي، 

48 يوءاف بيلد، غر شون شافير، 49 تسفي تريغر، 50 غال أمير، 51 باركي 

وغبريليس، 52 وآخرون.

وعلى ما يبدو فإن هذه الوظيفة التي يؤديها نظام امِللَّة، هي 

التي أدت إلى بقائه وقدرته على اجتياز عملية االنتقال السلطوي 

بني عهد االنتداب وعهد قيام الدولة، وتخّطي التقلبات السياسية 

والدميغرافية التي مرت بها البالد )إسرائيل /فلسطني( خالل املئة 

عام األخيرة، وهي التي تكفل أيضًا بقاءه على املدى البعيد.

]مترجم عن العبرية، ترجمة سعيد عّياش[

ه إلى الطرف اليساري في الخارطة 
ّ

ينتمي أدب النهايات اإلسرائيلي كل

السياسية، إلى المشاعر الصعبة التي تبدو لدى اليسار اإلسرائيلي جّراء تعاظم 

الديمقراطية  في  الكبير  التمزق  وإلى  اليهودي،  المجتمع  في  الدين  قوة 

شعًبا  وكوننا  االقتصادية،  والفجوات  االحتالل  استمرار  بسبب  اإلسرائيلية 

ومن  أثينا،  وليس  إسبارطة  كوننا  ومن  باستمرار.  وينعزل   
ً
منعزال يسكن 

الصهيونية  استخدمتهما  اللتين  التسوية  على  والقدرة  المرونة  فقداننا 

الكالسيكية ببراعة فائقة وحققت بفضلهما إنجازات عظيمة – واستبدالهما 

بالقسوة وضيق األفق وغياب الحكمة واالعتماد على القّوة فقط. 
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