قصص نساء يهوديات معنفات
دراسة حديثة عن واقع المرأة اليهودية األكثر قه ار وتعنيفا في العالم.

توفيق أبو شومر

مقدمة
لممم أتوق مع أن يحتمموأ أرشمميفي موات سممنوات مممن التر مممات عممن وسمماإلع ا عممرم ا س مراإلي ي ع م
قمت بفرز م فات المرأة في الدين
م فات كافية لتأليف كتاب عن المرأة في الدين اليهودأ .وعندما ُ

اليهودأ ،و دتها تحتوأ ع

مع يات وأفكار تص ح أن تُ َّ
صنف في أكثر من كتاب واحد.

المرأة اليهودية ليسمت يمي الممرأة ا سمراإلي ية؛ فمالمرأة اليهوديمة تعبيمر سأسمتمدمف فمي الكتماب ل د لمة
ع م م المم مرأة الم تزم ممة بالشم مرحعة اليهودي ممة الحرحدي ممة ،ي ممي مم ممود م ممادم ل ر ممع ،مم ممود و يف ممي
ن مماب األ فممات وامتمماا الر ممع ومدمتممف؛ فهممي صممورة عممن الم مرأة المقهممورة فممي أسمما ير الشممعوب
الحربيممة الوكورحممة الباإلممدة ،فممي الهنممد والصممين وافرحقيمما وآسمميا وأوروبمما فممي عصمموريا الم مممة ،فهممي
دفيإلة لتكثير الشمعب اليهمودأ .وقمد رسمخ النبمي موسم يمو األسم ورة القديممة عمن الممرأة الو يفيمة
المم وقة فقط لإلن اب ،فهي متاا وميراث ،و هر ولم

يما فمي تشمرحع (بيمت مم موا النعمعي فمي

التوراة:
" إوا سكن إموة معا ،ومات واحد منهما ،وليس لف ابن ،فر تصر امرأة الميمت لر مع أ نبمي ،أممو
زو همما يممدمع ع يهمما ،وحتمممويا زو ممة ،ويسمممي المولممود البكممر باسممم أميممف المي مت ،حت م

ُيمح م

اسمف من إسراإليع .واوا رفض أمو الزوج الميت أن يتزوج امرأة أميف ،فتنادأ المرأة شميو إسمراإليع
وتقوت لهم:
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أصر ع
لقد رفض أن يقيم نسر ألميف ،فيستدعيف شيو إسراإليع؛ فإوا َّ

رفض الزواج تتقمدم اممرأة

أميممف أمممامهم وتم ممع نع يممف مممن ر يممف وتبصممق فممي و هممف وتصممر " :يمموا مزاء مممن

يعمممر بيممت

أميف ،فيصبح اسمف (مم وا النععي"  ،سفر التثنية ،آية . 6/5
يموا ال قممس ممما يمزات يمممارس عنممد الحرحمديم حتم اليمموم ،ويسمم (حالوتسمماي؛ ويممو قمس ُيهممان فيممف

الر ع إوا لم يعتبر المرأة متاعا ل عاإل ة  .وقد احتفظ الحرحديم في إسراإليع حت اليوم بهوا ال قس،
كما أوردتف صحيفة يديعوت أحرونوت:
" قممس حالوتسمما يممو احتفممات يقمموم فيممف شممقيق المي مت المموأ لممم ُين ممب أ فمما بالتح مع مممن وا بممف
بالزواج من امرأة أميف.

ويكون ا حتفات بم ع حواإلف والت ويح بف  ،فتصبح األرم ة حرة بعدإلو ،لتتزوج من تشاء.
وينا قصة مرأة ب غت الستين من العمر  ،أرادت أن تس ع زوا ها بعمد مموت زو هما منمو أربمع
سنوات .وكانت قد

قت من زو ها الثاني  ،فاكتشف كاتب المحكمة الدينية بأنها لم تنفو قس

حالوتسما ،بعمد مموت زو هما األوت المموأ لمم ُين مب؛ لموا ،فإنهمما أم مأت بزوا هما الثماني .إوا ،لمميس
ينا تارحخ صرحية ل حالوتسا!!

فإوا رغبت المرأة بالزواج ل مرة الثانية،

بد لها من تنفيو قس الحالوتسا ،حت بعد موت زو هما

بأربعين عاما فهع تصدد ول ؟
وكان أ الزوج المتوف مصابا بالسمكر وقمد بتمرت قمدما ممن المركبتين .ويقتضمي قمس الحالوتسما
أن ي بس الر ع حواء ويسمير بضمعة م موات  ،فكيمف سميتمكن الر مع المق موا السماقين أن ي مبس
الحواء ويسير ؟
لقممد كممان مفروضمما أ ي بمق ال قممس ع م يممو الحالممة ،فممالمرأة وقعممت فممي ور ممة .غيممر أن قاضممي
المحكمممة الدينيممة و ممد حممر ،فأثبممت بممأن الر ممع مق مموا الممر ين لمميس مرحضمما فقممط ،بممع يممو عنممين
حسب ال بيب .وفي كع عام تُنفمو (20 -15ي اممرأة قمس الحالوتسما  ،ويموا عمدد كبيمر  ،ممع أن
يوا ا حتفات فيف إو ت لها ولعاإل تها .
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وينا ي ب ا شارة إل نساء انت رن سنوات قامة شعيرة الحالوتسا  ،وول حت يب غ أممو المزوج
الميت ثرث عشرة سنة  .وفي أسوأ الحا ت ،فإن الزو ة قد تتعمرض لرغتصماب ممن ووأ الفقيمد
.ويمكن حع يو المشك ة بكتابة م ة في عقد الزواج ( كاتوبماي تقموت  " :إوا ممات المزوج بمدون
إن اب ،فر يسرأ قس الحالوتسا" !يديعوت أحرونوت ،2009/10/15 ،تحقيق رفقة ليبوفتش.

والم مرأة أيضمما يممي متمماا م ممن أمتعممة الر ممع ،وقممد أوردته ما الت مموراة ضمممن م كيممة الر ممع فممي إح ممد
الوصم ممايا العشم ممر " :تشم ممتف بيم ممت قرحب م م ،

تشم ممتف ام م مرأة قرحب م م  ....و ثم ممور و حمم ممار " ،سم ممفر

المروج" 17/20

ولم يقتصر اعتبار المرأة عند الحرحديم (المتزمتين دينياي دفيإلة لتكثير بني إسمراإليع وان ماب األبنماء
مار مم وكم ما ل ر ممع؛ ب ممع ت ممم تس مممير النس مماء ُليس ممتمدمن (ف ممخ عس ممعي ،أأ ( ُ عم مماي
ال مموكور ،وعق م ا
صم ياد أعممداء بنممي إسمراإليع ،حتم ولممو كممان األممر يتع ممق بتفمرحط الممرأة بعفافهما .فقممد أفتم كبممار

الحامامين ب واز استمدام النساء ال مميرت ك عموم صم ياد األعمداء ،ممع ممنحهن مرتبمة عاليمة
فممي الممدين اليهممودأ ،بعممد أن يمضممعن ل شممرول التممي سممنها فقهمماء الحرحممديم ،بممأن تُ َّ مق أو مممن
زو ها ،ع

أن تتزو ف مرة أمر  ،ثمم أن تقبمع بعمد اسمتمدامها ك عمم أ تتمزوج أحمدا ممن اإلفمة

الكويممانيم الم همرحن ،ألنهممم

يتزو ممون الم قممات ،كممما مماء فممي يمموا التقرحممر المموأ حممدد حممالتين

مت فيهما المرأة اليهودية ُ عما وفما:
استُمد ْ
[[أبم مماح الحامم ممام آرأ شم ممافيت ل يهوديم ممات ممارسم ممة ال م ممنس مم ممع األغيمممار لغم ممرض الحص مموت ع م م
مع ومممات اسممتمبارحة ،واسممتمدام شممر العسممع لإليقمماا باألعممداء .واعتبممر يممو الفع ممة عمممر شممرعيا
ي يز الدين اليهودأ]]!
اءت يو الفتو في دراسة وفتاو ل حامام ن مها مركز تسومت غير الربحي ،ونشرتها صحيفة
"تهومن" ا لكترونية.
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ونماقش الحاممام إغمواء األ انمب باسممتمدام نسماء يهوديمات؛ ويموا السممرح تمم ت بيقمف ع م مردممماأ
فعنونو الوأ أباح أسرار مفاعع ديمونا .فقمد تمكنمت فتماة ممن إغواإلمف بمال نس واعادتمف إلم إسمراإليع
ل محاكمة.
وأشارت التقارحر إل يوا السرح بق أيضا في حوادث اغتيات كثيرة ،آمريما حادثمة ُدبمي (اغتيمات

مسمملوت فممي حممماسي ،ورب ممت الفتممو بممين يممو األحممداث وقصمة أسممتير التممي مارسممت ال ممنس مممع
م م فممارس أحشمموحرش نقمماو اليهممود فممي فممارس مممن عقوبممة الممموت ،وياعيممع زو ممة ييبممر الكنعمماني
مر مموموما؛ بمع
التي قت تف باستمدام فمخ العسمع .ولهموا فمإن ممارسمة ال منس ممع األغيمار ،ليسمت أم ا
ويفضم مع أن ُيس ممتمدم له مموا الش ممر الفتي ممات غي ممر المتزو ممات .ويمك ممن
ي ممي وا ممب و ن ممي ودين مميُ ،

استمدام المتزو ات إوا لم يو د غيرين!

واوا كان ممت المم مرأة (الف ممخي متزو ممة ،فع م م زو ه مما أن ي قه مما حتم م

يق ممام ع يه مما ح ممد الزنم م  ،ث ممم

يتزو ها من ديد بعد أن تكمع مهمتها .واوا لم يست ع الزوج أن ي قها بسمبب ال مرو  ،في مب
أن يقمموم بممول بعممد أن تنتهممي مممن مهمتهمما؛ وح ممب أن تع ممم النسمماء المسممتمدمات فممي شممر العسممع
الرتممي يقمممن بممدور فممالنتين بممأنهن

يسممت عن الممزواج بالحامامين.وأشممار الحامممام إل م أن يممل ء

النساء يرقين إل مرتبة ع يا في الشرحعة اليهودية!
وقد وصف الحامام إسراإليع رونسن ،رإليس معهد تسومت ،ومحمرر صمحيفة تهمومن ،يمو الفتمو
بأنها فتو

رحإلة ويامة]]  ،يديعوت أحرونوت."2010/10/4 ،

أممما النمموا الثمماني مممن النسمماء ،فهممو الم مرأة ا س مراإلي ية ،التممي
أبرزيا ا عرم كصورة ت مي ية تكمي ية لدولة إسراإليع؛ ويي الصمورة التمي ي اريما العمالم أ ممع ل ممرأة
في الكيان؛ فهي تكمع صورة إسراإليع الدولة الحضارحة والديمق ار ية (واحة الديمق ار ية فمي الشمرد
األوسطي كما تَّدعي!
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الدول ممة الت ممي تس مماوأ ف ممي الحق ممود والوا ب ممات ب ممين الر ممع والمم مرأة ،وق ممد ُو ف ممت المم مرأة ا سم مراإلي ية
المتحممررة الحضممارحة أحسممن تو يممف فممي مقابممع الصممورة التممي كممان يسمموقها ا عممرم ا سمراإلي ي فممي
العممالم ،ل م مرأة العربيممة المقهممورة المقموعممة ،قنمماا العممالم بممأن الم مرأة ا س مراإلي ية الحضممارحة تعكممس
و ف إسراإليع الحضارأ ،والتي تعيش اليموم وسمط (م موعمات ي ممن العمرب يقت مون نسماءيم ع م
م فية اتهامهن بالمس بشر العاإل ة؛ ويو الصورة بال بع تعزز إيممان دوت العمالم بحمق إسمراإليع،
الدولة الحضارحة الديمق ار ية ،في (أرض الميعادي ،أرض ال بن والعسع!
لممول  ،قامممت إس مراإليع منممو تأسيسممها بتعم ميم صممورة الم مرأة ا س مراإلي ية كنمممووج حضممارأ ،فممدم ت
النسمماء فممي يشممها ،وأبممرزت صممورة الممرأة ا سمراإلي ية الحضممارحة فممي كممع ق اعممات "الدولممة" ،والتممي
تقوم بكع المهمات بر ضوابط أو قيود بينها وبين الر ع ،مع ا بقاء ع

السمتاإلر الكثيفمة ُمسمدلة

لتح ب صورة المرأة ا سراإلي ية-اليهودية المقهورة ،بع األكثر قه ار في العالم.

عممم ممت "إس م مراإليع" ت م م الص ممورة ع م م المنم مما ق
ولتعزحم ممز صمممورة الم م مرأة ا س م مراإلي ية "الحضم ممارحة"َّ ،
الف س ينية المحت ة ،واستمدمت الم ندات ا سراإلي يات في عم يات المدايمة لبيموت الف سم ينيين،
فممي ا سممت واب والتممدقيق ع م الح موا ز ،وول م لغممرض تعزحممز صممورة الم مرأة ا س مراإلي ية المسمماوية
ل ر ممع ،و رسممات رسممالة ل ف سم ينيين المواقعين تحممت ا حممترت تقمموت :إن احممترت إسمراإليع ألرضممهم
يو احترت حضارأ!
كما قام ا عرم ا سراإلي ي بدور "مميز" ،عندما كمان ُيبمرز صمور الم نمدات حتم ويمن يصم ْفن

ع م الشموا

ب بمماس البحممر ،ويحم ممن فممي الوقممت نفسممف بندقيممة العمموزأ؛ وكانممت ت م الصممورة مممن

أكثر الصور إثارة لرنتبا في موقع اليوتيوب في أوامر عام . 2012
وممما أزات أوكممر كيممف ن حممت إسمراإليع فممي تو يممف الممرأة ا سمراإلي ية لت ميممع صممورة ا حممترت .فقممد
كان ممت النس مماء ا سم مراإلي يات المتح ممررات ف ممي ألبس ممتهن يقم ممن ب ممالتفتيش ف ممي الم ممارات ،ويس ممت وبن
زرت أي ممي
القممادمين ويمنحممنهم تأشمميرات الممدموت .ويممن كممن األكثرحممة فممي م ممار بممن غرحممون عنممدما ُ

ل مرة األول في سبعينيات القرن الماضي قادما من م ار نيقوسيا إل م ار بن غورحون.

مرز نمم ممووج "حضم ممارأ" ل مم ممرأة ا س م مراإلي ية فم ممي سم ممتينيات وسم ممبعينيات
و ي م ممب أن يغيم ممب ينم مما أبم م ُ

وثمانينيممات القممرن الماضممي؛ ويممو نمممووج الم مرأة الكيبوتسممية ال رإلعيممة المتحممررة ،عنممدما اسممتحدثت
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إسم مراإليع ن م ممام (الكيبوتسم مماتي كن ممام اشم ممتراكي ديمممد ل مموب أن م ممار الع ممالم إلم م "دولم ممة إس م مراإليع"
ا شممتراكية ،ارإلممدة أروا ن ممام ل حيمماة ال ديممدة ،ويممو ن مام الكيبمموتس؛ حيممث يتوافممق عممدد كبيممر مممن
ا سراإلي يين ع
ع

حياة مشتركة تقوم ع

المساواة في العمع وا نتاج بين الوكر واألنث  ،وتفرض

ال ميع أن يحيوا حياة مشتركة ،تتمرد ع

ن ام الحياة المعتاد في الدوت األمر  ،فقمد ألغم

الكيب مموتس ن ممام األس ممرة المس ممتق ة ف ممي البي مموت والم ممدن ،واس ممتبدلف بن ممام الحي مماة ( ال ماعيم مةي أأ
الكيبوتس ،حيث يعيش ال ميع مع ال ميع؛

استقرت لألسرة ،فاأل فات ينزعون ممن آبماإلهم منمو

و دتهم  ،يصبحون م كا ل كيبوتس  ،وحربمون فمي دفيإلمات داممع الكيبوتسمات تربيمة مشمتركة يشمر
ع يها ن ام الكيبوتس!
ولعممع أيممم ممما فممي موضمموا الكيبمموتس يممو الممرأة ا سمراإلي ية التممي ُو فم ْمت أيضمما ن مماح يمموا الن ممام
الممدعاإلي ،فممي صممورة ديممدة غيممر دينيممة ،ممما أسممهم فممي ممب المهمما رحن إلم إسمراإليع .فقممد كانممت
الم مرأة الكيبوتسممية إحممد أيممم المغرحممات التممي اسممتمدمت لتحقيممق يمموا الغممرض ،حيممث تممم ا عتممداء
ع

أبرز حقوقها كأم ،عندما كان ُينزا منها ف ها ليرب وحنام وحمتع م بعيمدا عنهما ،وكانمت تُممنح

ن يمر ولم سماعات ق ي ممة فمي اليمموم لرليممة ابنهما وارضمماعف ،ولمم ُيبممرز ا عمرم ا سمراإلي ي الصممورة

وحرب بعيدا عنها!
السيإلة ل مرأة التي ُينزا منها ف هاُ ،

الصورة السابقة المزحفة ل مرأة ا سراإلي ية ن حت في تغييب صورة المرأة اليهودية المقهورة ،أو
المرأة المتدينمة ،أو الحرحديمة ،نسمبة إلم

اإلفمة الحرحمديم الدينيمة .ويموا التعبيمر سمو

أسمتمدمف فمي

الكتمماب ،ل د لممة ع م الصممورة األم ممر الممفيممة فممي إس مراإليع ع ممن العممالم :صممورة الم مرأة الحرحدي ممة
اليهودية المقموعة.
المرأة الحرحدية يي امرأة مقهمورة ومقموعمة أكثمر بكثيمر ممن ن يرتهما فمي األديمان األممر  ،و نبمالغ
إوا ق نا إنها األكثر اض هادا في العالم.
وقممد تمكنممت مممن الحصمموت ع م م موعممة مممن القصممص ،التممي كانممت ت هممر فممي زوايمما أمي مرة فممي
بعض الصحف ا سراإلي ية ،ثم تمتفي منها بسرعة!!
وأر ممو أ ُيفهممم مممن كتممابي يمموا أننممي أبممرر ممما تتعممرض لممف الم مرأة الف سم ينية أو العربيممة مممن قمممع
واض م م هاد وحرمم ممان مم ممن الحقم ممود ،عنم ممدما أسم ممرد قصم ممص القمم ممع وا ض م م هاد ل نسم مماء اليهوديم ممات
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الحرحديات .فهدفي الرإليس يو أن نغوص في ثنايا يوا الم تمع الصهيوني لنكشف أسرار  ،ونتع م
مممن فسيفسمماإلف ،ونسممتقي العبممر والممدروس النافعممة ،كممي نممتمكن مممن ب ممورة سممرح نضممالي عم ممي ضممد
ادعاءات إسراإليع بأنها الدولة الديمق ار ية الوحيدة في الشرد األوسط ،وأن نكشف و هها الحقيقمي
الوأ ع ممتفيا م ف األصمبا ال مي مة التمي اعتمادت إسمراإليع أن تصمبغ بهما و ههما ي مة عقمود
مضت!
وكممع أمنيمماتي أن يممتمكن بمماحثون آمممرون مممن الولمموج إل م مبايمما يمموا الم تمممع المغ ممف ،ليحمماولوا
معرفتف من الدامع ،و سيما أننا نحن الف س ينيون أقرب الناس إل الم تمع الصهيوني .فما تمزات
الكتابات الف س ينية عن تفاصيع وأبعاد الفسيفساء العرقية ل كيان ق ي مة ،ع م المرغم ممن ارتبا نما
بحبع الصرة ا سراإلي ي منو عقود وح ة .ونحن لم نتمكن حت تارحمف من تأسيس مراكز وأبحاث
ممتصة في فسيفساء إسراإليع المعقدة ،بسمبب انشمغالنا بقضمايا الصمراا الحزبمي والسياسمي  ،والتمي
اعتقدنا مم إلين بأنها أيم الموضوعات التي ي ب ع ينا أن نعرفها.
غزة في 2014/1/1
الفصع األوت
المرأة في األس ورة وفي الدين اليهودأ
"المرأة(حواءي يي التي أغوت آدم ليأكع من ثمار الش رة المحرمة .لوا فهي أم الم يإلة"
(من الت مودي
" بإمكان الر ع بيع ابنتف إوا افتقر" ،سفر المروج .7/21
" كع من يستمع لنصيحة زو تف مصير هنم" ،سفر الم و األوت.
"المرأة صورة مشوية من الر ع ببتر القضيب" ،من الت مود.
فهع
ع

ت المرأة في األسا ير القديمة يي الصورة التي استمدمها فقهاء الدين اليهمودأ و بقويما
المرأة اليهودية الحرحدية؟
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لإل ابممة ع م يمموا السملات ي ممب أن نمموكر بعممض صممور النسمماء فممي األسمما ير القديمممة ،كممما وردت
في كتاب تارحخ الحضارة لم"وت ديورانت":
[[ من المعرو

أن سكان غانا ال ديدة و زر س يمان وفي ي كانوا يشنقون المرأة ،أو يتركون لهما

حرحة ا نتحار وعا ،عند وفاة زو ها لتُدفن معف ،لكي تقوم ع

مدمتف في الدار اآلمرة "

" كممان األب يضممرب ابنتممف لي ممة زفافهمما إل م عرحسممها ،ثممم يع ممي زو همما السممول لكممي يض مربها يممو
اآلمر ،لكي تعتاد ال اعة والو ء".
" في كالدونيا كانت النساء ينمن في ح يرة الحيوانات ،و ينمن في البيت مع الر ع".
" في زحرة في ي كان

ُيسمح ل نساء بدموت المعابد ألنهن أقور من الكرب".

" ثمن العروس عند قباإلع الهوتونوت ثور أو بقرة ،وعند قبي ة كرو ثرث بقرات وشاة".
" يش ممترأ الص ممينيون والياب ممانيون والهن ممود واليه ممود الق ممدماء زو مماتهم م ممن آب مماإلهن ،ن ي ممر دف ممع ثم ممن
التربية".
" كان الصوماليون القدماء يزحنون العروس فود هر حصان وي وفون بها كالبضماعة لممن يمدفع
ثمنا أع ".
" في برح انيا ال ديدة كانوا يح زون البنات ممس سنوات في أكوا تحرسها الع اإلز،

يمر ن

و يراين إ اآلباء".
" حسب قانون حمورابي ؛ ل ر ع أن ُي ق زو تف ،وحرد لها صداقها ،قاإلر:
لست زو تي؛ أما إوا قالت يي :
أنت لست زو ي ..في ب قت ها ،واوا أيم ت الزو ة وا باتها ،فع
" يقوت ييرودوت :إوا افتقر الر ع ،فيقوم بعرض بناتف ل دعارة".
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زو ها أن ُي قيها في الماء"

" يتم الزواج عند الهنود القدماء باغتصاب العروس من أي ها ،وكمان تعمدد الزو مات شماإلعا ،ويمو
م ممات ل فمممر .وينمما قصممة (دوفممارأي التممي تزو ممت ممسممة إممموة ،وشممرل الممزواج أن يكونموا إممموة.
بقيت يو العادة في زحرة سيرن حت عام 1859م ( زء28/3ي.
" يقمموت م يممب أثينمما ديموسممتين :الم مميرت لصممحة أ سممامنا ،والعممايرات ل موة ،والزو ممات لي ممدن لنمما
األبناء"( زء80/7ي".
"فممي أثينمما ُسممح بتعممدد الزو ممات بعممد أن قضممت الحممروب ع م عممدد كبيممر مممن المموكور بعممد الحم ممة
التممي وقعممت ع م صممق ية سممنة 415د.م ،ولممم ت ممد النسمماء أزوا مما ،فأبمماح القممانون الممزواج بمماثنتين،
واسم ممت اب ل قم ممانون الفي سم ممو

سم ممقرال وحوربيم ممدز]]  ،م ممزء  " 115/7كتم مماب تم ممارحخ الحضم ممارة وت

ديورانت ،دار ال يع ،بيروت" (2010ي.

واوا حاولنا أن ننسب الديانة اليهودية إل كتاب التوراة الوأ يحتوأ ع

األسفار الممسة(التكوحن

والمممروج والروحممين والعممدد والتثنيممةي  ،فممر يمكننمما أن نع ممي التفسممير الصممحيح ل ديانممة اليهوديممة.
فالممارسات ع

األرض عند واإلف الحرحديم تت ايع التوراة المكتوبة  ،وتعتمد الت مود كمصمدر

رإليس ل قوانين والتشرحعات ،ويقوت كثيرون ،ومنهم وت ديورانت في مر عف السابق ،زء: 11/14
[[ر ات الدين في المعابد والمدارس الف س ينية والباب يمة ،يمم الموين ألفموا أسمفار الشمرحعة المعروفمة
بالت مود ،ب زأيف الف س يني والبماب ي ،وكمانوا يقولمون :لمم يتمر موسم شمرحعة مكتوبمة(التوراةي فقمط،
بع تر شرحعة شفوية ت قايا الترميو عن المع ممين ،وثمار ال مدت بمين الفرحسمين والصمدوقيين ع م
مسألة :
يع يو الشرحعة ُمنزلة من هللا وح ب اعتها؟
ولما اندثرت اإلفة الصدوقيين عمام 70م ،قبمع ميمع اليهمود تفسمير الفرحسمين بأنهما وا بمة وم زممة
ل يهممود ،وأضممافويا لألسممفار الممس مة فممي التمموراة؛ ف مت (ا ضممافات الت موديممةييي أركممان ا يمممان
باليهودية ،و معوا يو الشرحعة التي صارت تسم (المشنا ي ،ثم وضعت ال ما ار لتفسير المشنا
وروايات المشنا وال ما ار يي التي ألفت الت مود الف سم يني ،وبقمي الت ممود البماب ي يمو األصمعب.
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و ت المشناة نصوصا شرعية (يا ما ي .أما ال ما ار  ،فقسمويا إل قسمين :يا ما وياغمادا -
أأ قصص]] ( زء 11/14ي
إوا ،الشمرحعة المعتممدة فمي المدين اليهمودأ فمي مع ممم قضمايا الحيماة  ،ومنهما قضمايا النسماء ،ليسممت
مممن الشمرحعة المكتوبممة( التمموراةي ،بممع مممن الشمرحعة الشممفوية (الت مممودي غيممر المكتمموب .ويممي اسممتمرار
لصممورة الم مرأة فممي أسمما ير الشممعوب القديمممة؛ صممورة وت ديو ارنممت فممي مر عممف الكبيممر .وبالمناسممبة،
ت أسيرة لقصص النساء في األسا ير القديمة.

فإن مع م الم تمعات غير اليهودية في العالم
نسبة النساء اليهوديات في إسراإليع

لكممي نحممدد نسممبة الممرأة اليهوديممة مممن م ممموا نسمماء إسمراإليع ،ع ينمما أن نشممير أو إلم إحصمماإليات
واإلممف الحرحممديم المتممزمتين دينيمما .ف مال واإلف الحرحديممة لممم تعممد تشممكع نسممبة ضممإلي ة فممي الم تمممع
مف حرحديمة عديمدة العمودة إلم
ا سراإلي ي،كما كانت فمي بدايمة تأسميس إسمراإليع عنمدما رفضم ْت واإل ُ

إسم مراإليع ،ألن تأس مميس دول ممة إس ممراإليع -مم من و ه ممة ن ممريم -م َّمع يم ممالف الشم مرحعة ويعرق ممع ق ممدوم
الماشمميح المنت ممر ،ع م م ال ممرغم مممن و ممود واإل ممف أم ممر مممن الحرح ممديم ،وأبرزي مما التيم مار ال ممديني
الصممهيوني ،والتي مار المسمميحاني الصممهيوني ،أو بممت العممودة إل م إس مراإليع ،حت م وص م ت نسممبة
الحرحم ممديم المتم ممزمتين فم ممي الم تمم ممع ا س م مراإلي ي فم ممي ألفيتنم مما الثالثم ممة إل م م أكثم ممر مم ممن الربم ممع ،وفم ممق
ا حصاءات التالية:
[[ب غ عدد الحرحديم في إسراإليع ما بمين عمام(2007-2002ي  637000حرحمدأ ،وفمق الد ارسمة
التي أ رايا معهد (شكيماي الوأ يساعد يل ء ع

ا لتحاد بال امعات .وشمع ا ست را 500

فممرد مممن الحرحممديم ورإلمميس المعهممد يممو شمماأ كمموين .وتب ممغ نسممبتهم ا

ماليممة  %8.8مممن م ممموا

السكان في إسراإليع ،منهم:
 233000شمص مما تتم مراوح أعم مماريم م ممن(64 -20ي س ممنة م ممنهم  118000ر ممر ،فيم مما ب غ ممت
نسبتهم في ال يش ا سراإلي ي .%19.9
( يروسالم بوست ]]2009/8/20
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لكممن ،ليسممت يممو ا حصمماإلية دلممير صممادقا ع م النسممبة الحقيقيممة ل حرحممديم فممي إسمراإليع .فقممد

مت

ا حصمماءات تلك مد تن ممامي نسممبتهم ف ممي الم تمممع ا سم مراإلي ي  ،و سمميما أن أتب مماا تي مارات حرحدي ممة
يقب ممون التعمماون مممع معايممد وم اركممز الد ارسممات واألبحمماث ،وحرفضممون أي مة تو يهممات مممن

عديممدة

الحكومم ممة أو مم ممن الملسسم ممات غيم ممر الحكوميم ممة؛ ويم ممم

يس م م ون أنفسم ممهم فم ممي س م م رت التم ممأمين

تمماعي وغيريمما مممن الملسسممات األممر  ،مثممع تيمار نمما ورأ كارتما  ،وتولممدوت أيممارون ،وعيممدا

ا

حارديم وغيريا من التيارات األصولية الحرحدية .فقد أورد مكتب ا حصاء الحكمومي  ،ويمو ال همة
الرسمية في إسراإليع (إحصاإلية عام 2010ي ،إحصاء ُي هر النسب المإلوية التالية:

[[ %42من يهود إسراإليع ممن يم فود  20عاما يعرفون أنفسهم بأنهم ع مانيون.
 % 25من اليهود صنفوا أنفسهم بأنهم متدينون وليسوا متزمتين دينيا.
 %8من اليهود يعرفون أنفسهم بأنهم حرحديم]]

يروسالم بوست]] 2010/5/18 ،

و ي ب أن نرحظ ينا بأن من صنفوا أنفسهم بأنهم غير متزمتين دينيا ،يم في بمع مهم ينتمون
إل م م

اإلفم ممة الحرحم ممديم ،وي بقم ممون الش م مرحعة وح تزمم ممون بهم مما ،وبماص م مة قم مموس النسم مماء اليهوديم ممات

الحرحممديات .وأكبممر دليممع ع م ول م ممما أوردتممف صممحيفة "يممترتس" عممن النسممبة المإلويممة فممي ال مميش
ا سراإلي ي ،والتي تشير بوضوح إل القفزة الكبيرة لنسبة الحرحديم في الم تمع ا سراإلي ي.
[[كانم ممت نسم ممبة الحرحم ممديم فم ممي ال م مميش  %3عم ممام  ، 1990وب غم ممت نسم ممبتهم  %32عم ممام 2007
اعتمادا ع

نسبة المس ين في مدارس اليشيفات الدينية ]] .يترتس .2010/9/16

وقد أوردت وكالة أسوشيتد برس تحقيقا حوت الحرحديم عام  2011اء فيف:
[[ب غت نسبة مواليد الحرحمديم فمي العمام الماضمي  %30ممن م مموا مواليمد إسمراإليع .كمما أن نسمبة
المواليد في األسرة الحرحدية تب غ عشرة مواليد]]يديعوت أحرونوت 2011/2/8
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وقممد وصممف كثيممر مممن الكت ماب ا س مراإلي يين اليسممارحين يمموا التحمموت فممي الم تمممع ا سممراإلي ي ،مممن
م تمع عالماني إل م تمع حرحدأ أصولي ،بأنف انقرب؛ مساوحن بينف وبين ا نقرب الديني في
إيران! يقوت الكاتب اليسارأ نحميا ستراس ر:
[[ اليهودية ليست ديانة تبشيرحة ،ولكنهما تبشميرحة دام يمة لمدممة أغمراض ال تموانيين والحاسميديم ممن
حركة حباد؛ فهم يرغبون فمي تحوحمع إسمراإليع ك هما إلم الحرحديمة .يرحمدون ت بيمق الشمرحعة ،شمرحعة
التوراة ،وليس القوانين الوضعية.
ي مم يمت فممون عممن الثممورة ا يرانيممة التممي قامممت باألس م حة والقمموة ،فثممورة الحممارديم ممم يممة ،أرسمممالها
الميزانيممات النقديممة التممي يصممحبها ا بتسممامات وك مممات المموعظ ال يبممة ،غيممر أن الغايممة يممي تحوحممع
إسراإليع إل دولة دينية]] يترتس . 2009/8/4
أم مما الكات ممب ممدعون ليف ممي ،فيش ممير بوض مموح إلم م الزح ممف أو
ا نقرب الحرحدأ في الم تمع ا سراإلي ي .وتحت عنوان (إسراإليع-دولة الشرحعة الدينيةي يقوت:
[[إن إس مراإليع عممام  2009أقممرب إل م

ه مران منهمما إل م سممتوكهولم .وحبممدو األمممر

يمما مممن لح ممة

الميرد وحت المموت ؛ ي همر فمي تقاليمد المتمان ودفمن المموت  ،وي همر أيضما فمي قموس تأسميس
الدولة حت بناء آمر البلر ا ستي انية غير الشرعية في الضفة الغربية !
ي ب أن نكون صادقين مع أنفسمنا ونعتمر بمول  .فإسمراإليع يمي دولمة دينيمة ،والتيمار المديني لميس
ديدا ،بع بدأ مع و ودنا ينا؛ فهو مبني ع

عقيدة دنا إبراييم الوأ اشتر مغارة الماكفير في

الم يممع .ويكمموا نحممن اليمموم فممي الم يممع !أممما الع مممانيون ،فهممم يتممماث ون مممع المتممدينين فممي تعبيمراتهم
التي يستمدمونها في عرقتهم بأرض إسراإليع ( أرض الميعادي !
وما يزات ا شكات قاإلما في تعرحف ( اليهوديةي :يع يي دين أم قومية ؟!!
الحات في إسراإليع !
و تو د في العالم عادة تقديس الدين في المناسبات كما يو
ُ
فر يو د عندنا زواج أو رد مدني  ،و تو د مقابر ل ع مانيين ،وينا قانون العودة  ،وتعرحف
اليهممودأ  ،وك ه مما مصمم حات دينيممة .فالم ممازو از ع م م كممع أبوابن مما ،وم مما ت مزات تقالي ممد عي ممد البيس ممح
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والمروج والم اعة والكارثة وال اعون و قموس المولمود األوت وموتمف يمي ال قموس الدينيمة السماإلدة
!
 %67منا يصومون يوم كيبور  ،ويو يوم غرحب في ن ر الغربيين !
نوقممف الحممافرت والق مما ارت يمموم السممبت ،ونتبممع ن ممام الكشممروت فممي عامنمما ،با ضممافة لقضممية
المصمماعد الكهربيممة فممي الفنممادد والمستشممفيات وحرمممة تشممغي ها يمموم السممبت! ُيضمما

إل م ممما سممبق

احتفالنم مما ب م مم"بارميتزفا" لكم ممع صم ممبي (ب م ممغ  13مم ممن عمم ممري فم ممي كم ممع بيم ممت فم ممي البيسم ممح  ،وصم ممرة
القمماديش.إن حكم مماء التمموراة ي ممم ال مموين يقممررون سياس ممة إسم مراإليع ومصمميريا .فبس ممحريم وتعاوح ممويم
يتغ غ ممون ف ممي وسم م نا ،ث ممم ن ممدعي بأنن مما ع م ممانيون ...إنه ممم يك مموبون ع م م أنفس ممهم وع م م اآلمم مرحن
باعتبارنا شعب هللا الممتار!!
الحقيقة يمي أن عمددا كبيم ار ممن الع ممانيين يمم [ تق يمديون] ،أأ أنهمم متمدينون ،ولكمن بنسمبة ق ي مة!
دعونا نعتر بأننا نعيش في ب د ديني  ،لف شرعيات دينية ،دعونا نزحع عنف غ اء الع مانية التي
ندعيها !إن إسراإليع ليست كما تعتقدون ،وليست يي التي نزعمهما ألنفسمنا ولغيرنما ممن دوت العمالم
!]] يترتس .2009 /12/10
البروفسممور زإليممف دغمماني ،رإلمميس المدرسممة الع يمما فممي يرتسممي يا ،صممر م مرة قمماإلر :الس م ة القادمممة
ستكون ل محكمة الحامامية الدينية وليس ل محكممة الع يما المدنيمة .مما يحمدث فمي إسمراإليع يشمبف مما
حممدث فممي أفغانسممتان واي مران ،إس مراإليع لممن تكممون ديمق ار يممة بممع دينيممة؛ ويحممور فممي النهايممة مممن أن
 %78من السكان في إسراإليع سيكونون إما حرحديم متدينين أو عربا.
[[يقوت د .زإليف دغاني رإليس المدرسة الع يا في يرتسي يا:
يممايو الزحممف الحرحممدأ يسممير وفممق الم موات التالية:الفصممع بممين الر ممات والنسمماء فممي الحممافرت
العامة ،أ عمة غير كوشير تُباا في المحرت ،تق يص الحرحات في التحر والسير ،الع مانيون
سيصمبحون أق يممة صممغيرة ،سممتتأثر الحيمماة العامممة بالتقاليممد األصولية،سيصممبح التع مميم دينيا ،ميعنمما
سمعنا الحامام عوفاديا يوسيف يقوت:
" م ق ال نتع (األغياري فقط ليمدمونا"؛ وفي المستقبع سنردد ميعنا يو األقوات.
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ويقوت د .دانيات يرتمان ،رإليس معهد شالوم في القدس:
ستص ممبح إسم مراإليع دول ممة شم مرحعة دينيم مة ،و م ممات فيه مما لمعتنق ممي الديمق ار ي ممة .فه ممع س ممتبق عقي ممدة
الديمق ار ية؟
ويع ستُع

الحرحة لمعارضي الحرحديم؟

ويع ستبق الكنيست؟ أم أن الك مة الع يا ستكون ل حامامية األصولية ،وليس ل محكمة الع يا؟
ماوا سيحدث في يوم السبت؟ بال بع ستُغ ق كع محرت الترفيف أبوابها!
أرغممب فممي إثممارة الرعممب ،غيممر أن دولممة الش مرحعة ليسممت ديمق ار يممة؛ إنهمما دولممة أمممر  ،آمممع أن
يفيق الناس!
فه ممع س مممعتم ع ممن أفغانس ممتان وايم مران  ،إنه مما ين مما! يق مموت البرفس ممور دان ب ممن دافي ممد ،رإل مميس مرك ممز
السياسممات ا

تماعية:سيصممع عممدد ال ممرب الحرحممديم والعممرب عممام  2040إل م  %78مممن عممدد

ال رب في إسراإليع ،يو حقيقة وليست نبوءة ]].يديعوت أحرونوت  ،2010/11/1تحقيق عنات
فسبن.
ما سمبق يشمير إلم أن الممرأة اليهوديمة الحرحديمة المقهمورة باسمم الها مما أو الشمرحعة الدينيمة ليسمت
استثناء وشوووا ،كما اعتاد ا عرم ا سراإلي ي أن يصوريا .بع يي واقمع يسمير نحمو التأصميع فمي
الم تمع ا سمراإلي ي؛ ولمم تعمد الممرأة الحرحديمة مغيبمة عمن األحمداث كمما كانمت فمي القمرن الماضمي،
بممع أصممبحت تُرس مخ و وديمما وتفممرض إرادتهمما حت م ع م الم مرأة ا س مراإلي ية المتحممررة .فقممد غممادرت
الم مرأة الحرحديممة زاويممة الصمممت وعممدم ا كت مراث بممالمرأة ا س مراإلي ية المتحممررة ،لتتحمموت يممي ،ومعهمما
ماعممة ال واإلممف الحرحديممة ،إل م م مماردة النسمماء ا س مراإلي يات الع مانيممات المتحممررات فممي ش موارا
القدس وتع أبيب ،لي البونهن بالعفا

والحشمة!

وتشممير إحممد الحامامممات البممارزات فممي أمرحكمما إل م متسممي الم مرأة الحرحديممة اليهوديممة م البممة
بالثورة ع

م اير قمع النساء في إسراإليع ،بقولها:
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[[قالممت الحامممام ممولي شممونف د ،ويممي أع م رتبممة ديني مة م مرأة يهوديممة  ،ويممي ناإلبممة رإلمميس م ممس
الحامامممات الممدولي  ،ويممي مسمملولة عممن  1600حامممام مممن التيممار المحممافظ ،وقممد تو تهمما م ممة
نيوزوي ضمن أكثر ممسين شمصية ملثرة من بين حامامي أمرحكا ،ويي تب غ من العممر سمتة
وأربعين عاما ،ويي من حركة ماسوراتي ،قالت:
لقد امت ف الحرحديم اليهودية .ف ماوا

تحتج اليهوديات الع مانيات؟ ي ب إيقما

الحرحمديم؛ إنهمم

يفع ممون أش ممياء تثي ممر الس مممط ح ممين ُي بس ممون أ ف ممالهم مرب ممس المس مماقين لإلع ممدام ف ممي الهولوكوس ممت

احت ا مما ،وحممين يض م هدون النسمماء فممي بيممت شمميمش ،مممن إ مراءات ال ممرد .مممن الصممعب أن
يحممافظ اليهممودأ ع م يهوديتممف فممي إس مراإليع.إن إس مراإليع تمسممر دعممم الشممباب ال مراغبين فممي اله مرة
إليها]] يديعوت أحرونوت.2012/2/18 ،
هرت كرد فعع لم اير قمع النساء في إسراإليع ،حركمات نسماإلية ت المب بوقمف العربمدة الحرحديمة
ْ

النساإلية .ولم تتب ور يو الدعوات لتصبح حركة نساإلية كبيرة بعد ،بع

ت في إ ار محدود:

[[ هممرت صممور نس مماء عارحممات فممي شم موارا كرحممات يوفممع الحرحدي ممة فممي رحممق يداس مما عممين ك ممارم
بالق ممدس .فف ممي ي مموم الس ممبت ،ف ممو

الح ممارديم بو ودي مما ،ول ممم يتمكنم موا م ممن إزالته مما حتم م

ينتهكم موا

السبت ،وقد كتب أسف ها (:الم د ل نساءي؛ ومن المعتقد بأن الع مانيين يم الوين رسمويا ردا ع م
قمع النساء في الم تمع الحرحدأ]] يديعوت أحرونوت 2012/2/11 ،تحقيق كوبي نحشوني.

متسي النساء في بيت شيمش بالقدس
اءت أحداث مدينة بيت شيمش يوم  ، 2011/12/25لتكشف النقاب عن احتقار وقمع النساء
اليهوديممات فممي إس مراإليع ،وكبدايممة لفضممح الممارسممات القمعيممة ضممد النسمماء .ولممم تعممد قضممية قمممع
ماءت أحمداث
النساء يي التهممة العالميمة التمي ُت صمق فمي العمادة بمالعرب والشمعوب األممر  ،فقمد
ْ

مدينة بيت شيمش  ،لكي تلكد بأن قمع النساء في إسراإليع يو األقس  ،واألكثر م ورة.
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بيت شيمش مدينة في القدس يسكنها أكثر من ثمانين ألف سماكن ينحمدرون ممن أعمراد وأ نماس
ممت فممة .أسسممت المدينممة عممام  1950ع م أيممدأ المهمما رحن اليهممود مممن ب غارحمما ،ثممم التحممق بهممم
م موعات من يهود كردستان والمغرب وايران الوين يسمون (السفارديمي.
والمدينممة تُعممد إحممد أكثمر مممدن إسمراإليع د لممة ع م أنهمما تمثمع كممع ا سمراإلي يين ،لممما تحويممف مممن
ماعات ممت فة .ويي كول مثات ع

ما ي رأ في كع الكيان من صراا بين (بقايماي اليسمارحين

ا سراإلي يين ،وبين األصولية الحرحدية اليهودية ،والتمي تتضممم بسمرعة فاإلقمة ،فالمدينمة تضمم اليموم
أع ممدادا كبي ممرة م ممن الحرح ممديم المت ممرفين م ممن ع ممدة واإلم مف ،وع م م أرس ممها م موع ممات الحاس مميديم،
مثع:حركممة غممور وبمماداتس وسمما مر وحبمماد ،ثممم حركممات نمما ورأ كارتمما وعيممدا حممارادأ وتولممدوت
أيارون.
وقد أصبح نفوو الحامامين في المدينة أشد تأثي ار من كع السياسيين ،وقادة األ هزة األمنية.
مرت فممي يمموا اليمموم فممي ال مماير ،بسممبب الفتمماة الصممغيرة وات ثمانيممة
كانممت ش م اررة األحممداث التممي م ْ

أع موام (نعامممة مممارغوليسي التممي تسممكن بيممت شمميمش ،عنممدما بصممق فممي و ههمما سمماإلق متزم مت مممن
الحرحديم ويمي تسمير نحمو مدرسمتها ( أوروت بنموتي ألنهما ت مبس لباسما غيمر محتشمم ( البن موني.
مادرت األسمرةُ بيممت شمميمش يمموم 2013/7/2لتسممكن فممي مكممان
مع الحممدث ُيرعممب الفتمماة إلم أن غم ُ

آمر!

لممم يكممن يمموا الحممدث سممو بدايممة ع نيممة ل ممايرة كبممت النسمماء وقمعهممن واسممتثناإلهن مممن الحيمماة
العامة .فقد اعتادت م موعات الحرحديم أن تعربد في المدينة وتزحمع كمع ال وحمات ا عرنيمة التمي
تحتموأ ع م صممور النسماء ،وتفممرض ا غمرد ع م محمرت بيممع مربمس النسمماء ،وتفمرض الفصممع
في محرت السموبرماركت ،وتمدمر محمرت بيمع األيمس كمرحم "الفما رة" ،ألنهما ت همر ألسمنة النسماء.
فقد نقع ا عرم ا سراإلي ي المبر التالي:
[[سين م عشرات اآل

م ايرات حاشمدة فمي بيمت شميمش بالقمدس ل ت ماير ضمد اسمتثناء النسماء

وقهرين من قبع م موعات الحرحديم في المدينة ،وستبدأ الم ايرة أمام مدرسة أوروت بنوت التمي
مارت رم م از
شممهدت م مماير عنممف ضممد النسمماء .ال ف ممة نعامممة يممي مممن أسمرة مهمما رة مممن أمرحكمما صم ْ
ل م ايرات بعد أن تعرضت من قبع ساإلق سيارة حرحدأ ل بصاد ع يها ويي في رحقها ل مدرسمة
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بح مة عممدم ا حتشممام؛ وحممين سممإلع السمماإلق عممن فع تممف قممات ":كممع فتمماة

ت تممزم بممالتوراة ،تسممتحق

البصاد ،حت ولو كان عمريا سبع سنوات"!
والغرحب أن نعاما وأمها يداسا تُعتبران من اإلفة الحرحمديم .فأمهما ت مبس غ ماء المرأس ل متزو مات
وفساتين بأكمام وح ة ،يا رت من شيكاغو  ،]]1983صحيفة يترتس.2011/12/27 ،
المرأة ن اسة عند الحرحديم
كثي مرات مممن النسمماء المتممدينات أنفسممهن يمشممين السممير فممي
حي ماإلة شعارحم بالقدس ،حت وين يعتبرن أنفسهن متدينات حرحديات،ألنهن سيتعرضمن لإليانمة
والبصاد ،حت وين ي بسن لباسا محتشما ،ففي الحي ترتمع م موعمات ممن فمرد العفما

الحرحديمة

التمي تت قم أوامريما مممن حاماميهما المتشممددين .وتقموم ت م الفمرد بم مماردة النسماء  ،وتقممتحم ع مميهن
حت بيوتهن بتهمة ا مرت بالشر  .وقد أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت مب ار يقوت:
[[و هممت تهمممة التحممرش وا يانممة والبصمماد فممي و ممف ام مرأة مممن حممي ماإلممة شممعارحم ،ضممد الحرحممدأ
زإليممف ف ارنم المموأ بصممق ع يهمما ألنهمما غيممر محتشمممة ،وقممات لهمما( :فمما رةي .وكممان قممد ألقمي القممبض
ع

شمص آمر اسمف ش ومو فوشس قبع أيام بصق في و ف امرأة أمر  ]].يديعوت أحرونوت،

.2012/1/9
رش امرأة برواو الف فع
يشار كبار الحامامين في يو الممارسات أيضا ضد النساء ،و يكتفون بتحرحض أتباعهم فقط.
فقد أقدم حامام بارز في تيار (عيدا حارادأي ،ويو من التيارات الدينية المتزمتة ،ع

رش عيني

إحد النساء برواو الف فع الحار ،ألنها لم تسر في الرصيف الممصص ل نساء في الشارا العام:
[[اعتق ت قوات الشر ة الحامام يوإليع كروس بسبب اعتداإلف ع م اممرأة فمي حمي ماإلمة شمعارحم ،
بعممد

بممف منهمما أن تسممير فممي ال انممب اآلمممر مممن الشممارا الممصمص ل نسمماء .وعنممدما رفضممت قممام

بنثر رواو حارد في و هها  ،فاستدعت الشر ة .وقات حامام اإلفة عيمدا (شمموإليع بابانهمايمي " :
يممايي الشممر ة تممدمر آمممر ال سممور مممع الم تمممع الحرحممدأ باعتقممات يوإليممع كممروس مممدير عم يممات
ماعة عيدا حارادأ]] ،يديعوت أحرونوت .2009/10/26
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إلقاء الح ارة ع

النساء

[[ألق م ثرثممة حرحممديم الصمممور والح ممارة ع م ام مرأة غيممر حرحديممة ،ويممي تسممتعد ن مزات ابنتهمما مممن
السيارة ،وح موا ز اج السميارة فمي بيمت شميمش فمي القمدس .وكمان الحرحمديم يصميحون فيهما :أيتهما
الفا رة إلبسي لبسا محتشما]] صحيفة يترتس.2012/6/21 ،
إرياب باستمدام الياف ات
استعمع المتزمتون الحرحديم الياف ات أيضا في تموحف النساء ،وارغامهن ع
ماصة بهن حت

السير في أرصمفة

يمت ن بالر ات:

[[ع ق الحرحديم في بيت شيمش ياف ة تقوت:
" ممنمموا سممير النسمماء ع م يمموا ال انممب مممن الرصمميف فممي شممارا غممازون .قالممت إحممد النسمماء
المشممتكيات ل شممر ة :المدينممة يحكمهمما الحرحممديم ،ويمموا تمهيممد لسممف الممدم ،فقممد رممموني بالح ممارة]]
يديعوت أحرونوت. 2012/7/5 ،
وأوردت الصحيفة نفسها بعد شهر تقرحبا يوا التحقيق:
[[بعد مرور عمام ع م اسمتثناء النسماء فمي بيمت شميمش ،وع م المرغم ممن وعمود نتنيمايو بمأن يزحمع
كع ما من شأنف أن يستثني النساء ،إ أن األمور لم تتغير في بيت شيمش .فهنما إشمارات غيمر
قانونية تأمر النساء ب بس قمصان وات أكمام وح ة ،وعدم لبس السراوحع الضيقة ،وت مب ممنهن
أ يسرن ب وار الكنيس.
وقالممت نممع في يب:قممدمت شممكو ل ب ديممة ول شممر ة بشممأن اسممتثناء النسمماء ،غيممر أنهممم أ ممابوني بعممدم
و ود أدلة .وكتبت إيرز لشوفسكي من مركز إسمراإليع المديني رسمالة إلم رإلميس ب ديمة بيمت شميمش
موشمميف أبممو بموت ،ول مستشممار ميكممي ،حمموت إ ازلممة ا عرنممات التممي فيهمما صممور النسمماء مممن شموارا
المدينة ،غير أنف لم يتمو أأ إ راء]] يديعوت أحرنوت  ،2012/8/7تحقيق موشيف يي ر.
است رح حوت النساء المعنفات
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تو ممد د ارسممات عديممدة عممن م مماير قمممع النسمماء الحرحممديات فممي إس مراإليع ،وينمما أيضمما معاي مد
و معيات نساإلية تمتص برصد واير العنف المو ف ضدين:
[[تعتزم د .مالي بيتون الممتصة بالعرج ال بيعي تقديم بحث ل امعة بار إيرن يموم  20ال مارأ
حوت المعنفات في الم تمع الديني والحرحدأ.
ويم ممي اسم ممتمدمت فم ممي ا سم ممت را  88ام م مرأة معنفم ممة مم ممن المتم ممدينات والحارحم ممديات ،وقم ممد أ م ممرت
المقابرت معهن نساء ي بسن الزأ الديني مث هن ،حت

يرفضن الحديث بصراحة.

وأشار البحث إلم أن ينما نسماء كثيمرات ي مرأ تعنميفهن وضمربهن بمدون أن يسم ع ولم  .وينما
ر ات ي برون نساءيم ع

غسع أياديهم عدة ممرات فمي اليموم ممع إيمانتهن والسممرحة ممنهن .كمما

أن ينا عنفا سديا بدون عرمات ايرة.
وقالممت بع ممض المسممت عات ب ممأنهن يفضم م ن الضممرب ع م م ا يان ممات النفسممية ،والتع ممويب النفس ممي
وممارسة ال نس بر رغبة منهن .وأشمارت الباحثمة إلم أن ل فقمر أثم ار فمي ازديماد مايرة العنمف فمي
الم تمع الحرحدأ  ،با ضافة إل أن الحرحمديم يمشمون أن يتحمدث اآلممرون عمنهم .لموا ،فمإنهم
يصرحون بمشاك هم]] .يديعوت أحرونوت  ، 2012/6/16تحقيق تالي فركش.
قمع النساء في تع أبيب
لم يقتصر قمع النساء ع

أحيماء القمدس وأحيماء المتمدينين فمي مسمتو نة مموديعين عي يمت وبيتمار

عي يممت وغيريمما ،بممع امتممد ليشمممع مدينممة تممع أبيممب ،وبماص مة ضممد إعرنممات النسمماء فممي ش موارا تممع
أبيممب ،حيممث أقممدم الحرحممديم ع م (حردنممةيلوحات ا عرنممات؛ أأ إ ازلممة صممور النسمماء مممن ياف ممات
ا عرنات في الشوارا وع

الحافرت:

[[يت ممابع الحام ممام نفت ممالي لي مموبرت ،عض ممو م ممس ب دي ممة ت ممع أبي ممب ،لوح ممات إعرن ممات الب دي ممة غي ممر
المحتشمة .وقد ن ح في فرض رلا ع

الم س ،حيث اتصع المستشار القانوني ل ب دية عوزأ

سم مان بمصممممي ال وحممات ا عرنيممة و ممالبهم بأمممو موافقممة مممن الم ممس ا ستشممارأ الب ممدأ قبممع
تع يق ال وحات ا عرنية ممن اآلن فصماعدا! وقمات الحاممام ليموبرت " :إنمف موضموا م يمر يممس

19

إحسم مماس وشم ممعور الم م موا نين ولم مميس الحرحم ممديم فقم ممط  ،ويم ممو يسم مميء إل م م الم م مرأة نفسم ممها]] يم ممديعوت
أحرونوت.2009/12/9 ،
سياسيون يقمعون النساء
لم يقتصر كر النسماء ع م الحرحمديم غيمر المنضموحن ل سياسمة .فقمد وصمع كمريهن واحتقمارين إلم
أعضاء الكنيست من الحزب الحرحدأ يهمودت يتمو ار  ،مثمع الناإلمب إسمراإليع إيم مر الموأ ُ مرد ممن
سة الكنيست:
[[أمرت رإليس ل نة المرأة في الكنيست تسيبي يروفتش عضمو الكنيسمت إسمراإليع إيم مر ممن حمزب
يهممودت يتممو ار بممالمروج مممن ال سممة  ،لوصممفف أحممد ا صممرحيين بأنممف كممار س مراإليع ويممو أس موأ
أعممداإلها ،ألنممف يممدعو إلم المسمماواة بممين النسمماء والر ممات! والحامممام ا صممرحي صمماحب الورقممة يمو
غ عمماد كممارحف ،المموأ قممدم ورقممة عمممع ل نممة عممن اسممتثناء النسمماء وقمعهممن مممن قبممع الحرحممديم فممي
إسراإليع وقمات:إن تصمرفات إيم مر مم مة ،وع يمف أن يقمرر ممن يكمر  :العمرب ،أم ا صمرحيين ،أم
النساء؟]] يديعوت أحرونوت . 2012/3/5
الصراا بين الدين والدولة وأثر ع

النساء

إن الص مراا بممين الممدين والدولممة فممي إس مراإليع ،ي ع نمما نمي مز بممين قسمممي الم مرأة فممي الكيممان :الم مرأة
ا سراإلي ية (ال رإلعيةي والمرأة الحرحدية األصولية.
كانممت الم مرأة ا س مراإلي ية ال رإلعيممة فممي بدايممة تأسمميس إس مراإليع ،مممن أيممم بواعممث ا ع مماب بالدولممة
فت .فقممد كانممت الم م أرة ال رإلعيممة اليهوديممة ،ويممي ام مرأة الكيبمموتس ،شممعار إس مراإليع
ال ديممدة كممما أس م ُ
كدولة متحضرة ،تُنافس دوت أوروبا وأمرحكا ،وكانت الكيبوتسات مم از ار عالميما ل مراغبين فمي اقتبماس
ات والنساء!
ت ربة العيش المشتر والعمع المشتر  ،الوأ يتساو فيف الر ُ
كانت نساء الكيبوتسات

يعرفن الكثير عن تعاليم الشرحعة( الها ما ي اليهودية ،ولم َّ
يكن ي تزمن

ماء ا سمراإلي يات األواإلممع ،يعشممن عصممر
ب قمموس الممزواج وال ممرد وال هممارة والغممواء .فقممد كانممت النسم ُ
ويشاركن الر ات في كع األعمات.
التحرر من كع التقاليد والعاداتُ ،
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وك ممن أيض مما يس ممتمدمن ك ممدفيإلات ل ممو دة ي ممع الص ممابرا ،وي ممو ي ممع ال م ميش والملسس ممات العس ممكرحة
األمر  .وكن بهوا صورة معدلة عن صورة المرأة اليهودية الحرحديمة .كانمت الصمورة إعرميمة أكثمر
من كونها صورة حقيقية لمبدأ إشتراكي ديد ،ألن ما بقي من الكيبوتسات يعيش اليموم فمي غرفمة
ا نعاش!
فه ممع ك ممان ب ممروز ص ممورة المم مرأة الكيبوتس ممية ال رإلعي ممة يع ممود إلم م ض ممعف نف مموو األص ممولية الديني ممة
اليهودية في بداية تأسيس الدولة الصهيونية؟
أم أنف كان تكتيكا من تكتيكات الحركة الصهيونية؟
أم أنف يعود إل حا ة "الدولة الوليدة" إل الر ات والنساء لتأسيس ما سمي " يش الدفاا"؟
أم يعممود إلم م ملسس ممي الكي ممان األواإل ممع ممم من اعتنقم موا الفك ممر التن مموحرأ ،وك ممانوا ين ممرون إلم م ال ممدين
اليه ممودأ كعرب ممة توصم م هم إلم م أرض الميع مماد ،ف ع ممو ش ممعا ار عا في مما ،أكث ممر م ممن اعتب ممار مرتكم م از
لتأسيس دولة دينية أصولية؟
إن كممع إ ابممات األس ممإل ة السممابقة ل ممم تحسممم تح مموت الم مرأة المممرأة ا س مراإلي ية ،م ممن الم مرأة ال رإلعي ممة
الع مانية المتحررة ،إل المرأة اليهودية الحرحدية األصولية!
و لقاء ضوء أكبر ع

الموضوا ي ب أن نعود إل قصة ال واإلف الحرحدية في

إسراإليع ،والمسلولة اليوم عن مع م حا ت قمع النساء.
َّع مع م الحرحديم من التيار المسيحاني ،المتمثع في حزب "أغودات يسمراإليع" المديني ،يرفضمون
اله رة سراإليع ،ألن عقيدتهم تشير إل أن استع ات اله مرة سميع ع م ميء الماشميح المنت مر،
وحلمر المرص النهاإلي ،الوأ يتمثع في عودة كع اليهود إل أرض الميعاد!
وم ممن المع ممرو
ا

أيض مما أن أوض مماا النس مماء ف ممي أأ م تم ممع م ممن الم تمع ممات تمض ممع ل ت ممورات

تماعي ممة والسياس ممية وا قتص ممادية والثقافي ممة ،ك مموا ف ممإن رحق ممة معام ممة النس مماء ف ممي أأ ب ممد م ممن

الب ممدانُ ،يعتبممر مقياسمما صممحيحا ل حكممم ع م أس م وب الحيمماة فممي الب ممد ،وُيعتبممر ملش م ار دقيقمما ع م
مستو تقدمف الفكرأ والثقافي.
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كثيممرون ُير عممون بدايممة التغيي مرات فممي الحيمماة ا
الديني في القمرن العشمرحن ،عمام  ، 1977عنمدما اسمتول حمزب ال يكمود اليمينمي ع م الحكمم ألوت
تماعيممة فممي إس مراإليع إل م ممما يسممم بمما نقرب

مرة ،وانتقع حزب المفدات الديني ،من مغرد ضمن وقة حزب العممع اليسمارأ ،إلم

عمب رإلميس

وسط األحزاب الدينية الحرحدية ،التي شرعت في المشاركة السياسية في إسراإليع .وقد تمرد الحزب
الديني الصهيوني(المفداتي ورحث حمزب مز ارحمي( المركمز الروحميي فمي منتصمف سمبعينيات القمرن
الماضي ع

استعمالف كعربة موص ة إل تأسيس "الدولة" ،ليصبح منافسا ع

الزعامة السياسية

والثقافية والدينية؛ ثم يا يو يتحوت اليوم إل مرح ة العمداء السمافر ل صمهيونية ،ويعمود إلم مبادإلمف
الرإليسة ،كحزب يسع لتأسيس إسراإليع الكبر في أرض الميعاد وعاصمتها يورشا يم ،كعاصممة
أبديممة ل شممعب اليهممودأ! وأل ممع تحقيممق يممو الغايممة تحم َّموت المفممدات مممن حركممة عقديممة دينيممة  ،إل م
حركة استي انية ،وأصبح أكبر حركة استي انية في التارحخ المعاصر ،بعد أن أسمس تيمار( غموش
إيمممونيمي أو كت ممة ا يمممان ،التممي ترفممع شممعار اسممتي ان كممع أرض الميعمماد ،وأفممرز بعممد فت مرة و ي مزة
ال نمماح ا سممتي اني النشممط حركممة ( يشممعي ا سممتي انية الكبممر  ،بملسسمماتها الضممممة و ماييريمما
ا نتمابية.
[[ هرت غوش إيمونيم كحركة اسمتي انية  ،وبمرز أثريما بعمد ا نقمرب اليمينمي الموأ
أ مماح بممالمقو ت الصممهيونية ،مثممع ( يممع الصممابراي فحممع مح مف [ يممع ا سممتي ان] .وانتقممع مركممز
الحركة إل المستو نات؛ و هر في حركة غوش إيمونيم تياران يما :
القوميممون الراديكمماليون  ،ويممم

يمملدون الف مراإلض الدينيممة وفممق الها ممما  ،وأنصممار يشمميفوت مركممز

ياحامام ويم األكثر التزاما بالها ما  ،ويم الملسسون لغوش إيمونيم]](كتاب الصراا في إسراإليع
لتوفيق أبو شومر ،صفحة  52ي.
ول مميس م ممن قبي ممع المبالغ ممة الق مموت :إن الحرك ممة ا س ممتي انية األص ممولية الحرحدي ممة  ،وي ممي األق ممو
واألوسع نفووا في المستو نات ،قد حَّت محع الحركة الصهيونية ،واستولت ع

شعاراتها .ويمي

تتممول اليمموم صممياغة أولويممات الم تمممع ا سمراإلي ي بأسممر  ،وتتممول أيضمما صممياغة الممرأة ا سمراإلي ية
الحرحدية ال ديدة!
دفيإلات أصولية حرحدية
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تقم ممع قضم ممايا النسم مماء ع م م رأس أولويم ممات الصم ممياغة ال ديم ممدة لدولم ممة ا سم ممتي ان ،بعم ممد أن اكتف م م
يفض م ون السممكن فممي المسممتو نات ،مفض م ين

اليسممارحون بممما حص م وا ع يممف مممن ممي مزات ،و موا

ا عت مزات فممي المممدن الكبممر فممي غيتويممات ماص مة بهممم .ويممايم يممدافعون اليمموم عم ما بقممي لهممم مممن
أحيم مماء دامم ممع المم ممدن الكبي م مرة نفسم ممها بعم ممد غم ممزو الحرحم ممديم لمعم مماق هم .فقم ممد تم ممر اليسم ممارحون أكثم ممر
المس ممتو نات  ،ممم ما أت مماح ل حرح ممديم تأس مميس دفيإل ممات أص ممولية ديني ممة ماصم مة به ممم؛ وي ممم اس ممتعم وا
مات الب ديمة ،والمسمتو نات العشمواإلية ،لتأسميس

ا ستي ان بشمقيف :المسمتو نات الماضمعة ل مم

ت معممات حرحديممة ماص مة بهممم ،با ضممافة إل م األحيمماء الحرحديممة الكبي مرة التممي أسسممت فممي المممدن
الكبر  ،كحي بني ب ار في تع أبيب  ،وأحياء ماإلة شعارحم ويارنو

وغيإلمو وبيمت شميمش فمي

القدس؛ ويم يعتبرون ا متزاج بين اليهودأ واليهودأ اآلمر من غير واإلفهم إثما دينيا ،لوا ،فقمد
فرضوا ن ام حياتهم ع
واضحا

يا ع

مع م سكان الت معات التي يسكنونها ،وكان أبرز م ماير يموا الفمرض

الن ام األسرأ ،وبماصة ع

المرأة.

المرأة في عقاإلد الحرحديم
يو ممد اتفمماد بممين مع ممم العقاإلممد الحرحديممة ع م موضمموعات رإليسممة بشممأن الم مرأة اليهوديممة المقهممورة.
ويمكن أن ن د م ف المرأة اليهودية في يو المقت فات من الكتب والصحف والمقما ت والقصمص
المنشورة:
[[النسمماء فممي الش مرحعة اليهوديممة ،لسممن مستضممعفات يممأتين فممي مرتبممة بعممد المموكور فقممط ،بممع إنهممن
مدنسات ،ي بن ا ثم ل متدينين .فالنساء

يم كن حمق ال مرد ،و يحمق لهمن رإلاسمة الر مات فمي

أأ م ممات مممن الم مما ت ،و ُيحسممبن ضمممن نصمماب الصممرة ،و يحممق لهممن عنممد واإلممف حرحديممة

كثيمرة تع مم التمموراة والت مممود ،و ُيعتممر بشممهادتهن فممي المحكمممة الحاماميممة الدينيممة ،و ُيسمممح لهممن
ب بس شات الصرة والتف ين(أرب ة

وت مف حموت سماعد اليمد فمي
دية تُحفظ تحتها الوصايا العشرةُ ،

الصم وات اليوميمةي]]ممن كتماب ارشميع بيمات " الممرأة والشمرحعة اليهوديمة Women and 1984
Jewish law
ويوا كتاب آمر يحدد بالضمبط منزلمة الممرأة فمي العقيمدة الحرحديمة ،ويمو العقيمدة يمي الن مام المتبمع
عنممد كثيممر مممن ال واإلممف الحرحديممة ،وأبرزيمما مع ممم األح مزاب المنبثقممة عممن تي مار الحاسمميديم الموا ممف
لتيار ال يتوانيين:
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[[المرأة في الدين اليهودأ صمورة مشموية ممن الر مع ببتمر القضميبُ ،يمنمع ع يهما تع مم التموراة .ففمي
الت مود:من يع م ابنتف التوراة ،يع مها الف ور .واألفضع أن تُحرد التوراة ع أن تُنقع ل مرأة .المرأة
م

ألبيها وزو ها ،يست يع األب بيع ابنتف ،فقد س م إبراييم زو تف لفرعمون لينمات ع ماء " ،سمفر

التكوحن " 15/10
"إوا كان في إسراإليع من يرحد تزوحج ابنتف من األغيار ف يحكم ع يهما بمالموت ،ويمو يسمتحق المر م
ألنف ارتكب م يإلة  ،ولتُحرد المرأة .فأأ اممرأة تع مي نفسمها أل نبمي تصمبح زانيمة وم وثمة لألبمد.
ي ب أ ت س النسماء والر مات ع م ماإلمدة ال عمام ،بمع يممدمنهم ع م الماإلمدة .ال مرد ي مب أن
يكممون بيممد الر ممع ،عقوب ممة الزانيممة المتزو ممة والما ب ممة الممر م  ،وتُممر م إوا ل ممم تثبممت عممورحتها لي ممة
الدم ممة ،وت بممر الزو ممة إوا تمموفي زو همما أن تتممزوج أممما إوا لممم يكممن لهمما أ فممات.المرأة ن سممة إوا
كانممت فممي العممادة الشممهرحة ،وكممع ممما ت مسممف ن ممس أو ت ممس ع يممف ،كممان موس م يمنممع النسمماء مممن
دموت المعبد إوا ولدت أربعين يوما إوا كان المولود وك ار ،وثمانين يوما إوا كانت المولودة أنث .
يتممزوج الكهنممة الم قممات أو المادمممات أو األسمميرات أو مممن دم ممن السم ن  ،وحنبغممي تقصمي نسممب
كممع اممرأة تتممزوج حاماممما ثبممات نقمماء نسممبها!!]] كتمماب اليهوديممة والغيرحممة أللبيرتممو دانممزوت ،م بعممة
األواإلع  ،2004تر مة د .مارأ شهرستان.
ويشير العديد من الباحثين والكتاب والصمحفيين إلم بعمض م ماير القممع المو مف ل ممرأة اليهوديمة،
وال منزلتها أيضا في عقيدة الحرحديم ،حسب عضو الكنيست السمابق يوسمي سمارحد الموأ تعمرض
ألبرز قضايا امتهان حقود النساء في الدين اليهودأ قاإلر:
[[ إوا سقط ر مع واممرأة فمي نهمر ،فا نقماو يكمون ل ر مع أو قبمع الممرأة .فهمو الموأ ُيحيمي الشمرحعة،
أما المرأة فمم وقة ل بيت"

وفمي الصم وات اليوميمة المثرث يشمكر المصم ي ربمف ألنمف لمم يم قمف اممرأةThanks a god :
 .Who has not made me a Womanكممما أن التحممدث ل نسمماء كثي م ار ُيعتبممر زنمما،
ومصير المتحدث معهن هنم!!
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و وس المرأة فمي البيمت شمر لهما .فكمع زو مة ي مب أن تغسمع و مف زو هما وقدميمف ،وت همز لمف
ف ارش ممف .وك ممع م ممن تُح م مم ع ممن فع ممع ولم م تعاق ممب بالض ممرب بالس ممول ،أو بمن ممع ال ع ممام عنه مما حتم م
ترضخ.
ع

المرأة أن ُت بي شهوات زو ها مت أراد ،واوا تمردت ف ف الحق في رقها]]
ويشمير الكاتممب فممي مقالمف إلم ممما يمو أبشممع فممي التمييمز ضممد النسمماء

عند الحرحديم المت رفين؛ فهي مم ود ن س ،تماثع الك ب والمنزحر .يقوت الكاتب:
[[ منو ممس سنوات قات الحامام عوفاديا يوسف في موع تف األسبوعية معتمدا ع م مما ورد فمي
كتاب تعاليم الشرحعة (شولحان عارو ي:
ي م ممب ع م م م الر م ممع أ يس م ممير ب م ممين امم م مرأتين ،أو ب م ممين ك ب م ممين ،أو ب م ممين منزحم م مرحن!!]] ي م ممترتس،
 ،2011/12/31من مقات ليوسي سارحد.
واألنث م فممي الش مرحعة الشممفوية اليهوديممة عنممد أكثممر ال واإلممف
الحرحدية ،مم وقة لمدمة الر ع .فهي [أداة] لإلن اب ،و يمكنهما أن تقتمرب ممن الر مع ،و يمكمن
ل ر ممع أن يمس مها عنممدما تكممون فممي العممادة الشممهرحة ،وح ممب ع يهمما أن تقضممي فت مرات

هممارة فممي

حمام الت هير (المكفاي مدة أسبوا أو أكثر  ،لت ار مع حاممام الحممام ال قسمي ،المك مف بممنح الممرأة
رمصة بال هارة من العادة الشهرحة!...
كمموا ،فممإن الم مرأة التممي ت ممد وك م ار ت ممع ( ن سممةي أربعممة
وأربعين يومما،

يحمق لهما أن ت ممس كمع مما يحميط بهما ،و ي موز لهما حتم ال موس ع م مقاعمد

الر ات .واوا كان المولود أنث  ،فت ع ن سة ضعف المدة السابقة؛ أأ ثمانية وثمانين يوما!

25

م اير قمع المرأة اليهودية
نساء الحاإلط
نسمماء الحمماإلط الغربممي يممن ماعممة نسمماإلية تنتمممي إلم حركممات دينيممة إصممرحية ،مقريمما المرإليس فممي
أمرحكا ،ويمي ت المب بمأن يكمون لهما الحمق فمي المدعاء والصمرة عنمد الحماإلط الغربمي ،حماإلط البمراد
(المبك ي .يح مر الحرحمديم ع م النسماء لمبس شمات الصمرة واألرب مة ال ديمة التمي ُت مف ع م اليمد
اليس ممر وتحت مموأ ع م م مق مما ع م ممن الت مموراة وتس ممم (التف مميني ،ألن مرب ممس وأدوات الص ممرة فق ممط
ل مموكور؛ فمماألنث

يحممق لهمما أن ت بسممها حت م

تُدنسممها ،و ي مموز لهمما أن تت ممو بصمموتها(العورةي

األدعية عند الحاإلط.
تمكمن الحرحممديم مممن وضممع لمواإلح بمسمماعدة حامممام الحمماإلط شمموإليع رابينمموفتش ،تقضممي بسم ن أيممة
امرأة تنته يوا العر الديني .لوا ،فقد أقدمت معية نساء الحماإلط ع م الثمورة ع م يموا التق يمد
القمعممي المو مف مباش مرة ل نسمماء ،فقممررن تكثيممف الزحممارة ل حمماإلط كنمموا مممن التمممرد ع م قمممع النسمماء
واحتق ممارين .وم ممن المع مموم أن الحام ممام عوفادي مما يوس مميف ،حام ممام اإلف ممة الس ممفارديم ،يش ممار ف ممي
ترسيخ القمع ضد النساء:
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[[قممات الحامممام عوفاديمما فممي موع تممف يمموم األح ممد واصممفا ماعممة النسمماء الرتممي يغ مين أكت ممافهن
بشا ت الصرة وحويبن ل دعاء ب وار الحاإلط :
" إنهمما ماعممة غبيممة

تسممع لرضمما هللا  ،بممع لتحقيممق المسمماواة بممين الر ممات والنسمماء .إن الم مرأة

م زمممة بممدعاء قيممدوش  ،ويمكنهمما أن تحق مق ول م بسممماعها األدعيممة مممن أف موا الر ممات ،أو ترديممد ممما
يقولمف الر مات  ،ينما نسمماء ي بسمن التاليمت والتف ممين  ،فمالتف ين مح مور ل نسمماء  ،يمن غبيمات ويممن
نساء شماوات .ي مب إدانمة يمو الحركمة والتحموير منهما " !قالمت رإليسمة ال ماعمة(  WoWي عنمات
يوفمممان  :مممن العيممب ع م مع مم بممارز وع مميم أن يو مف ا تهممام ل نسمماء وثممورتهن .ي ممب أن يكممون
مع مو التوراة حورحن في أقموالهم .وشمرعت نسماء الحماإلط منمو سمنة ونصمف بمناسمبة ممرور عشمرحن
عاما ع

ان رد نشا هن ،أن يص ين ب وار الحماإلط .وقمات حاممام ال مدار شمموإليع رابينموفتش:

إن ما يقمن بف يو استفزاز يلوأ مشاعر الر ات ]] يديعوت أحرونوت.2009/11/10 ،
فاإلدة:
( صممرة القمماديش  ،يممي أدعي ممة تُت م ع م ك ممأس النبيممو الفض مي قبممع شممربف يمموم السممبت أو ف ممي
األعياد أو في احتفا ت بات وبار متزفا ،وتُت

ع

عام (الشيري الوأ ي ي النبيو ي.

اعتقات امرأة في ساحة الحاإلط ألنها ت بس شات الصرة
[[ مردت الشمر ة ومسملولو الحماإلط ماعممة ممن النسماء ،واعتق موا واحممدة ألنهما ت مبس شمات الصممرة،
ويممن يت ممون أ مزاء مممن التمموراة عنممد الحمماإلط .اعتق ممت (فرنكممعي أثنمماء سمميريا نحممو سممر روبنسممن،
ورحَِّلممت إلم شممر ة بوابممة يافمما حيممث ت مهممرت النسمماء يهممتفن ،ممما دفممع الشممر ة مممرء سممبي ها.
ُ
وقات الحامام في كا سوت من كنيس منهاتن :من السمافة أن تقوم الدولة التي تدعي الديموق ار ية

بمنع النساء من الدعاء؛ ويو ما يفسر نفور الع مانيين في إسراإليع من الدين ون رتهم الس بية لف.
تقوت عنات يوفمان رإلميس معية(نسماء الحماإلطي :أصمبح منمع النسماء ممن الصمرة تم فما ور عيمة.
ويقوت حامام ال دار شمموإليع رابينموفتش" :إن فع متهن تُعتبمر انتهاكما لقدسمية المكمان .لقمد أحضمرن
مهمما رات فتعممات ن مزاا فممي المكممان المقممدس ،كممما أن ينمما دوافممع سياسممية ألفعممالهن]] يروسممالم
بوست.2009/11/19 ،
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ديسكو أم حاإلط بسبب صرة النساء!!
قات أحد الحرحديم مرأة من نساء الحاإلط:
أنت نازحة ....إن ال دار يبدو كم ه ديسكو بما فيف من مكبرات صوت وأغان:
[[اعتق ت نوفرات فرنكع ألنها كانت ت بس شات الصرة وتحمع التوراة  ،و ر ا عتقات منو أيام.
واليموم ،اعتق مت اممرأة أممر ألنهمما تضمع ع م أرسمها القبعممة والشمات؛ ويمو األدوات ممصصمة فقممط
ل ر ات .وقالت الشر ة بأن المرأة كانت ت بس رداء أسود وأبميض كالموأ يسمتعم ف الر مات ،وصماح
بها الحرحديم:
(نازحممةي إويبممي ل صممرة فممي كنيسممة المسمميحيين ! وقالممت عنممات يوفمممان مسمملولة معيممة (نسمماء
الحاإلطي:
الكتب المقدسة ليست عنصرحة ،و شيء في اليهودية ينص ع

أن ينا ألبسة ماصة بالر ات

 ،إنهمما األصممولية المت رفممة .وكانممت المحكمممة الع يمما قممد قضممت بممأن نسمماء الحمماإلط

يمكممنهن إقامممة

الص وات واألدعية عند الحاإلط .
ووصممف الحامممام المعتممدت بي مرتس رودمممان احت مماز الم مرأة بأنممف يشممبف ممما كممان ي ممرأ فممي ا تحمماد
السوفياتي منو أربعين عاما .فقد كان كمع ممن ي مبس شمات الصمرة ويحممع التموراة فمي الشمارا العمام
في موسكو ُي ق ع يف القبض]] يديعوت أحرونوت.2009/12/27 ،
وقام الحرحديم أيضا بر م نساء الحاإلط بالكراسي:
[[قالت عنات يوفمان رإليس من مة (نساء الحاإلط الغربيي بأن بعمض الر مات ألقموا الك ارسمي ع م
المص يات في ال دار أثناء ترديدين لألدعية ،وألقي القبض ع

ر ين واقتيدا لرست واب .

وقع ا عتداء صباح الثرثاء .قات رإليس حركة ماسوراتي يزيار ياس:
تحوت ال دار الغربي إل كنيس ،الر ات يعام ون النساء كدنس ،وحاممام ال مدار يفعمع مما يفرضمف
ع يف الحارديم]] يديعوت أحرونوت.2010/3 /17 ،
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ولم يكتف المتزمتون الحرحديم باستمدام األقوات والر م بالكراسي ،بع إنهمم انتق موا لمنمق اممرأة ممن
نساء الحاإلط :
[[تعرضممت (نممو رازي ،ويممي متدينممة مممن اإلفممة ا صممرحيين ،عتممداء ر ممع حرحممدأ فممي مح مة
ح ممافرت بإل ممر الس ممبع  ،بع ممد أن ش ممايد ع م م وراعه مما تف م مين الص ممرة الموش مموم بم مماتم نس مماء الح مماإلط
الغربي ،وقام ب كمها ومحاولة منقها  .الب المركز الديني من شر ة بإلر السبع اعتبار فع ة يوا
الر ع رحمة.
ومن المعرو

بأن نساء الحاإلط تعرضن ل ضرب بالكراسي وين يلدين الص وات عند الحاإلط.

وقات مسلولة معية نساء الحاإلط عنات يوفمان:
إن تهديد النساء وعزلهن يو زء من مو العنمف المتصماعد فمي الم تممع ا سمراإلي ي ضمد الممرأة]]
يديعوت أحرونوت.2010/5/22 ،

ا ك ار الديني واض هاد النساء
تقمموت الحامممام ممولي شممنفي د( 44سممنةي ويممي حامممام انتمبممت فممي أكتمموبر  2008لرإلاسممة الم ممس
الحامامي ل يهود المحاف ين في أمرحكا ،وأشرفت ع

 1600حامام حوت العالم:

[[ أنا مستاءة من حردنة إسراإليع .فقد أصبح الحرحمديم يحكممون الشملون الدينيمة ،ويموا أممر م يمر
ل تيمارات الدينيممة األمممر غيممر الحرحديممة ،ويمموا يسمميء سمراإليع .و بممد مممن التفرحممق بممين المتممدينين
والسياسيين.
وأ ابت عن سلات  :ماوا تقصدين با ك ار الديني؟
ا ك ار الديني ي هر حينما تُعتقمع اممرأة ألنهما ارتمدت شمات الصمرة عنمد الحماإلط الغربمي .إن ا كم ار
وا ض هاد الديني حقيقة مرت تارحمنا ال وحع في الدوت المعادية لنا ،وكان ي ب أ يحدث فمي
إسراإليع .فقد ضمن إعرن استقرت إسراإليع الحرحات الدينية ل ميع ،في ا عتقاد والتع يم والثقافة؛
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كممما أن الحمماإلط لمميس م كمما لتيمار دينممي بعينممف .ينمما تمييممز واضممح ضممد النسمماء .لقممد قممدمت حركممة
ماسمموراتي المحاف ممة ح ممو شممرعية  ،غيممر أن التمييممز ال نممدرأ واضممح ضممد الم مرأة ،وماسمموراتي
تت ق دعمما ممن الدولمة ،ويمي ركيمزة ممن ركماإلز اليهوديمة فمي العمالم المعاصمر]] يمديعوت أحرونموت
 ،2010/6/12صوفيا يرشفي د.
صوت المرأة عورة
[[حض ممرت إح ممد الحامام ممات م ممن اإلف ممة ا ص ممرحيين اليه ممود ف ممي أمرحك مما الش مممالية ل ص ممرة ف ممي
الحماإلط الغربي(البمرادي ،وكانمت ضممن وفمد ممن نسماء الحماإلط المك فمات بتن ميم المرحرت النسماإلية.
وحضرت ضمن م موعة ل مشاركة في ملتمر اليهود األمرحكيين،كانت ت بس شات الصرة والقبعة
حين أموت تُردد األدعية بصوت عات ،مما دفع أحد الر ات ل ص ار ع يها:
امفضي صوت الم يع  ،صوت المرأة عورة]] ،يترتس. 2009/2/26 ،
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قمع النساء في ال يش
ممنوا التحاد النساء بال يش!
يش الدفاا ا سراإلي ي ُيسود (الم نمداتي كفتيمات رإلعيمات ،يشماركن الر مع فمي
ع ما يسم
ُ
كمع الق اعمات العسمكرحة ،وحتسماوحن ممع الر مات فممي الحقمود والوا بمات .وكمان ولم ممدعاة قبممات
الفتيممات ع م ا نم مرال فممي ال مميش؛ وكممان يهممد

فممي المركممز األوت إل م

مموب أعممداد كبي مرة مممن

المه مما رات اليهودي ممات م ممن ال ممدوت األوروبي ممة إلم م ق اع ممات ال مميش  ،و س مميما م ممن دوت ا تح مماد
السمموفياتي السممابق .يمموا با ضممافة إل م أن النسمماء ال رإلعيممات ونسمماء الكيبوتسممات ُيعتبممرن أيضمما
محفزات ل ه رة اليهودية من كع دوت العالم!

كممما َّ
أن اسممتمدام الم نمدات فممي ال مميش ا سمراإلي ي يعضممد الدعايممة ا سمراإلي ية الكاوبممة بممأن ال مميش
ا سراإلي ي ،ليس حضارحا فقط ،بع يو من أكثر يوش العالم التزاما باألمرد والقوانين!
في المقابع ،أفت حامام ال يش أفيحاأ رونسكي بتحرحم دموت النساء ق اعمات ال ميش وكتاإلبمف
المحاربة ،ع

الرغم من أنف حامام " يش الدفاا األكبر" ،ويو نفسف يتقاض مرتبف من ال يش،

وتعمع زو تف في ق اعات ال يش أيضا:
[[أفتم حامممام مميش الممدفاا أفيحمماأ رونسممكي بعممدم مواز دممموت النسمماء فممي مميش الممدفاا ،فممي
ملتمر عقد منو أسبوعين حضرتف عشمرات النسماء الم نمدات .وأضما

 :إن العممع الشمرعي ل ممرأة

مت منديشمة ممن أقوالمف ،غيمر أن
يو فقط في الم ات الو ني المدني ،فيما ردت إحمد النسماء :لس ُ

ديشممتي كانممت بسممبب تص مرححاتف أمامنمما نحممن الم ن مدات المتممدينات .كممما أن زو تممف كانممت م ن مدة
تعمع ضمن شركة في وحدتف العسكرحة]] صحيفة يترتس ،2009/7/2 ،تحقيق أنشيع بفر.
وقمد المب كثيمرون ،ومممنهم أعضماء كنيسمت وسياسمميون ،بإقصماإلف عمن منصممبف ،ألنمف اعتمد ع م
أيم صرح في الم تمع ا سراإلي ي  ،ويو يش الدفاا:
[[ الممب عضممو الكنيسممت أوفيممر بيممنس ب ممرد حامممام مميش الممدفاا أفيحمماأ رونسممكي ع م م فيممة
تص مرححاتف فممي نممدوة حض مرتها م ن مدات متممدينات  ،حمموت تح مرحم دممموت الم مرأة مميش الممدفاا ،وأنممف
يفضع أن ي تحقن بالو اإلف المدنية.
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قممات أوفيممر بيممنس  :إنممف تم م كممع الحممدود .أ الممب رإلمميس أركممان مميش الممدفاا غممابي أشممكنازأ
ب رد من منصبف .
وقات عضو الكنيست من كاديما أورت ازرتس :
إن أقوات الحامام أقوات رميمة بداإليمة  ،ولميس لمف مكمان فمي ميش المدفاا .فقمد أدلم بأقوالمف ويمو
يرتدأ زأ يش الدفاا ،مع الع م بأن مع م حامامات ال ميش السمابقين كمانوا يشما رونف المرأأ ،
ولكنهم لم يصرحوا بتراإلهم ع نا]]

صحيفة يترتس.2009/7/3 ،

مممن المع مموم أن ربممع الم نممدات يعم ممن كسممكرتيرات فممي ال مميش وفممي مناصممب ثانويممة ،كممما أشممارت
صحيفة ال يروسالم بوست:
[[صممرحت ال مواء (أورنمما باربيممافيي ،ناإلبممة رإلمميس ييإلممة األركممان لشمملون القممو البش مرحة فممي مميش
الدفاا ،بأن ينا فكرة ما إلة مفاديا أن ينا ما يكفي ال يش من العناصر البشرحة.
"ي ممب أن نكممون داإلممما مسممتعدين لحممرب تاليممة فممي ك مع ال ممرو

ح مراز النصممر ،بحيممث

يكممون

ينا ش في ا نتصار" .وبمناسبة يوم المرأة فمي الثمامن ممن ممارس ،فمإن أورنما تمتفهم رغبمة كثيمر
مممن النسمماء فممي شممغع و مماإلف عسممكرحة عم يممة ،ولمميس م ممرد مدمممة سممنتين ككاتبممات فممي ال مميش؛
وأشارت إلم أن نسمبة العمامرت ككاتبمات ب غمت فمي السمنوات السمابقة  .%25أمما فمي يمو األيمام،
فقد نقصت النسبة لتصبح  %12فقط؛ وأضافت :لقد م قنا ل نساء فمرص عممع أممر ومنحنماين
أعما عسكرحة أمر .
إن  %90من ق اعات ال يش مفتوحة ل نساء .وكانت نسمبة الق اعمات المفتوحمة ل نسماء منمو 15
عاما  %73فقط .فالنساء يدم ن كع الق اعات حتم الوحمدات المقات مة ،ويمن لسمن مقماترت فمي
سرح ال و فقط ،و لهن أدوار فمي القيمادة أيضما .وينما  23اممرأة سيحصم ن ع م رتبمة عقيمد فمي
الصيف القادم .
وأشادت أورنا ب هود ال يش فمي الحمد ممن مايرة تسمرب النسماء بادعماء أنهمن متمدينات .فقمد مر
ضبط مإلات من الفتيات ممن كن يت ايرن بالتدين  ،وتم رفض  1200حالة ممن حما ت التهمرب
باد عاء التدين ،فالتقينا بهن وعال نا مشاك هن .وليس من الرإلق أن تعمع بناتي في ال يش  ،فمي
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الوقم ممت الم مموأ تتهم ممرب فيمممف أمرحم ممات مم ممن ال م مميش]] يروسم ممالم بوسم ممت ،2010/3/5 ،تحقيم ممق بم ممن
يارتمان.

صوت الم ندات عورة
بعممد الفتممو السممابقة مممن قبممع الحامممام األكبممر ل مميش الصممهيوني ،أقممدم الم ن مدون الحرحممديم ع م
الم موة التاليمة فمي موضموا اضم هاد النسماء فمي ال ميش بوسماإلع ممت فمة ،أمما بادعماء أن أصموات
النسمماء ع ممورة ،إم مما ألنه ممن مدنس ممات ،وام مما ألنه ممن يم ممت ن بالر ممات ف ممي ال مميش ،وأص ممبح ل مميش
ا سراإلي ي و ءان ،أحديما ل حامامين والثاني ل قادة العسكرحين .أما الو ء ل حاممامين ،فهمو المو ء
الرإليس الوأ ينبغي ا لتزام بف ،حت ولو أد ول إل الس ن العسكرأ:
[[فقممد انسممحب ماإلممة نممدأ ينتمممون إل م كتيبممة المشمماة فممي نهايممة يمموا الشممهر مممن ا تممماا عسممكرأ
عت ام مرأة فممي الغنمماء  ،ألن الممدين اليهممودأ ُيحممرم أن يسمممع الر ممات غنمماء النسمماء .ويمموا
عنممدما شممر ْ
بال بع

يقنع الع مانيين بأنف ي ب احترام حساسية ال نود الدينية .وصف قاإلد الكتيبة ال واء إي ي

شيرمنستر ما حدث وقات:
ي ممو ال ممايرة تثي ممر الق ممق ألنه مما

تحت ممرم قم موانين مميش ال ممدفاا ،وي ممي تع ممزز م ممروج ال ن ممود ع ممن

ا نض ممبال .وي ممي الم ممرة األولم م الت ممي تح ممدث ف ممي ال مميش]] ي ممديعوت أحرون ممووت ، 2009/3/30
تحقيق الحامام ليفي براكمان
لقد فرض ال نمود الحرحمديم ن مام حيماتهم ع م ال ميش ،فمأرغمو ع م أن ُيقمدم لهمم عمام

كوشير ماص بهم ،وأ يقوم ال يش بأأ نشال يوم السبت ،وأن يعفيهم ممن لمبس مربمس ال ميش
الكام ة ،بأن يسمح لهم ب مبس الكيبما ع م رلوسمهم ،وأ يممدموا فمي السمرايا والفمرد الممت مة بمين
النسمماء والر ممات .وكممول  ،ي ممب أن ُيمممنح ال نممدأ الحرحممدأ فت مرة ألداء الص م وات وتممروة األدعيممة

الدينية؛ ولم يكتفوا بكع ت

المميزات؛ لينتق وا إل الم وة التالية ،فكانت النساء ،ين الضحايا في

ال يش ،وصار غناء النسماء فمي ال ميش م يإلمة يقمود إلم التممرد والعصميان .فقمد امتثمع كثيمر ممن
ال نممود الحرحممديم لحاممماميهم ،وتمممردوا ع م ضممبا هم العسممكرحين ،ومر موا مممن ا حتفمما ت بسممبب
غناء النساء:
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[[م ممرج ض ممبال و ن ممود حارح ممديم م ممن ع ممدة احتفم ما ت عس ممكرحة ب ممدون إون لم ممرد س ممماعهم ص مموت
النساء.
وكان الحدث األيم يو مرو هم عنمدما أنشمدت م نمدة النشميد المو ني .وقمات مسملوت التثقيمف فمي
ال مميش العمي ممد إي ممي شارمس ممتر:ما يح ممدث ف ممي ال مميش يثي ممر الق ممق ألن ممف يم ممع بالوح ممدة وا لتم مزام]]
يترتس2009/6/23 ،
الس ن أفضع من سماا صوت المرأة
أصدر حامامون حرحديون فتو ل نود والضبال الحرحديم ،ممن ينسحبون من احتفما ت وحمداتهم
العسممكرحة بسممبب عممدم رغبممتهم فممي سممماا صمموت النسمماء .وتقضممي الفتممو بتفضمميع الس م ن ع م
سماا صوت النساء:
[[ الممب الحامممام السممفاردأ مردممماأ إليممايو نممود مميش الممدفاا مممن الحرحممديم أن يمتمماروا الس م ن
ع

سماا غناء النساء وارتكاب إثم السماا .

وكممان الحامممام السممفاردأ البممارز والممملثر السممابق مردممماأ إليممايو ي يممب ع م س ملات أحممد ال نممود
حوت الموضوا:
كيممف يتصممر ال نممود الحرحممديم عنممدما يممأمريم الضممبال با نصممياا لألوامممر والبقمماء عنممدما تغن مي
النساء؟
أ اب الحامام إليايو :
يقوت الت مود :من األفضع ل أن تُس ن مت اير األوامر ،ع

سماا صوت غنماء النسماء .ويمو

نشممر المبممر فممي صممحيفة معممارحف .وكممان مكتممب رإلمميس أركممان مميش الممدفاا قممد أصممدر أمم ار بمنممع
ال نممود مممن ا نسممحاب مممن ا

تماعممات حممين يسمممعون صمموت الم مرأة  ،قمماإلر :يممو

ت حق الضرر با نضبال العسكرأ ]] يروسالم بوست.2009/7/7 ،
ضعوا أصابعكم في آوانكم عند غناء النساء
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ممايرة شمماوة

أفتم حامممام يهممودأ فتممو غرحبممة أمممر  ،ويممي وردت فممي األسمما ير الرومانيممة القديمممة،في روايممة
ا ليمماوة واألوديسممف ،وتممدعو الم ن مدين إل م وضممع أصممابعهم فممي آوانهممم عنممدما يسمممعون أص موات
النساء ل هروب من الم يإلة والدنس:
[[حممور الحامممام األكبممر السممابق مردممماأ إليممايو مممن ممايرة التحممرر التممي ت تمماح المعسممكر الممديني
الصهيوني  ،ووبخ الحاماميين الوين يمضعون وحتول ون ل نساء ،بقولمف :ي مب م ارعماة قواعمد العفمة
فممي الشمرحعة؛ وأفتم بممأن ع م ال نممود المراغبين فممي أ ُيسم نوا فممي ال مميش عنممدما يمر ممون بسممبب
صمموت غنمماء النسمماء ،أن يضممعوا أصممابعهم فممي آوانهممم حتم

ُيسم نوا .إن ا سممتماا إلم ك مممات

وم ب النساء وين يستعم ن أيديهن حمرام شمرعا ! ي مب ع م ال نمود أن ي يعموا أواممر قمادتهم
إوا م ممالفوا الشم مرحعة ،ف مماليوم يتس ممامحون م ممع الغن مماء ،وغ ممدا يتع ممرحن أم ممامهم ]] ي ممديعوت أحرون مموت،
.2009/7/8
ال رد والموت أفضع من سماا غناء النساء
لممم يقتصممر تحمرحض الحامممامين ع م التمممرد ع م أوامممر ال مميش ،بممع امتممد ليصممع إلم أقصم حممد
حين دعا حامامون بارزون إل تفضيع الس ن وال رد والموت ع

سماا صوت النساء.

[[ا تمممع عممدد مممن حامممامي التيممار الممديني الصممهيوني لرحت مماج ع م ق مرار رإلمميس ييإلممة األركممان
بح ر مروج ال نود عندما تغني النساء .وأب غ الحامام إلياكيم ليفانون ربف بأنف يعتزم ا ستقالة
من رإلاسة يشيفا ألون مورحف.
وضم ممم ا

تمم مماا رإلم مميس حاماميم ممة ال م مميش ارفم ممي بي م مرتس .وقم ممد

م ممب إليم مماكيم مم ممن ارفم ممي بي م مرتس

ا ستقالة.وكان قد قات ل نود" ع يكم تفضيع ال رد من ال يش والس ن وحت الموت ع

سماا

غناء النساء]] .صحيفة يترتس.2012/1/16 ،

احت اج ضبال يسارحين ع

قمع المرأة في ال يش
ك م م ممان م م م ممن نتي م م ممة ا ضم م م م هاد المم م م ممارس ض م م ممد

الم ندات في ال يش الصهيوني أن أصدر عدد من ضبال ال ميش ورقمة موقعمة ممنهم تحمث ع م
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إنصمما

النسمماء فممي ق اعممات ال مميش الممت فممة ،ألن بعممض الضممبال الحرحممديم يرغمممون الم ن مدات

ع م م ا ن ممزواء ف ممي غ ممر بعي ممدة ع ممن الم نم مدين ،و يق ممدمون

ب ممات ترقي ممة له ممن حتم م

ي أرس ممن

الر ات:
[[قدم  19ن ار في يش ا حتيال في  2011/11/17موكرة لموزحر المدفاا إيهمود بما ار ولقاإلمد
ال مميش بينممي غ ممانتس ،ممالبوا فيه مما بالتممدمع ومنممع المس مماس بمدمممة الم نم مدات ،وتح مميم المدم ممة
العسكرحة النساإلية نتي ة م البات متصاعدة من نود متدينين؛ وحوروا من عواقب فرض معمايير
س م وكية دينيممة ع م كممع ال نممود والم نممدات .و البممت م موعممة ال ن م ار ت بوقممف الت ممر الممديني
دامع ال يش ا سراإلي ي ،كونف يشكع م ار دايما ع

الملسسة العسكرحة وع

إسراإليع ك ها!

ُيشممار إل م أن تحمموي ار مشممابها سممبق أن صممدر العممام الماضممي عممن رإلمميس شممعبة القممو البشمرحة فممي

ال مميش ،ال ن مرات آفممي ازميممر ،عبممر رسممالة و ههمما لقاإلممد ال مميش ،وتحممدث فيهمما عممن ت ازيممد معارضممة
نممود متممدينين ل مشمماركة فممي فعاليممات تُسمممع فيهمما أصموات نسمماء مغنيمات أو فممي تممدرحبات تممتم يمموم
السممبت ،يمموم ال ارحممة ل يهممود .وكشمف م ممع األسممبوا عممن أن  100م نمدة إسمراإلي ية احممت
إرغامهن من قبع ضبال متدينين ع

ن عم

البقاء دامع أمكنة مغ قة بعيدا عن ال نود.

وتُحمع المع قة نوعمي دروم قيادة ال يش المسلولية ،بسبب صمتها المتواصع إزاء ايرة إقصماء
واض هاد الم ندات مقابع استمالة المتدينين األصوليين وا تواب شبابهم ل مدمة العسكرحة.
واتهمت دروم في مقات نشرتف "يترتس" ال يش بالتضحية بالم ندات من أ ع استرضماء األوسمال
المتدين ممة ،بقوله مما :إن م مما يش ممهد ال مميش يعك ممس حال ممة الت ممر ال ممديني السم مرحع دام ممع الم تم ممع
ا سراإلي ي.
وأضافت :يوا يت

بالفصع بين الر مات والنسماء فمي الحمافرت وفمي أرصمفة الشموارا .إن تغ غمع

يممو المعممايير ال رميممة فممي أوسممال مميش الشممعب الع ممماني يعنممي تممديو ار م يم ار .ويممي دعممت إلم
المحاف م م ممة ع م م م م ا

م م م مماا ال م م مموأ تح م م م م ب م م ممف الملسس م م ممة العس م م ممكرحة]] ي م م ممديعوت أحرون م م مموت،

.2011/11/25
منع النساء من تشييع ثامين األيع
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لممم تقتصممر م مماير قمممع النسمماء ع م صمموت الم مرأة فممي ال مميش ،أو فممي
مش مماركتها ف ممي الق اع ممات العس ممكرحة .فالنس مماء ف ممي الكي ممان ممنوعم مات م ممن تش ممييع ثم مامين األي ممع
واألقارب في المقابر ،كما ورد في الصحيفة :
[[ح ممر الحامم ممام حم مماييم ع ممدني ،حامم ممام مسمممتو نة إلي مماكيم فم ممي شم مممات يش ممارون ،ع م م النسممماء
المشمماركة فممي ال نممازات وفممق الش مرحعة ،فمممنعهن أن يقت مربن مممن المقب مرة مممع األزواج  ،وسمممح لهممن
الممدموت بعممد انص م ار

الر ممات .وقممات الحامام:الشمميا ين تبممتهج عنممدما تحضممر النسمماء ال نممازات]]

يديعوت أحرونوت.2009/3/16 ،
وقد رفض حامام آمر أن يسمح بنة أحد المتوفين بأن تلبنف قبع دفنف ألنها امرأة:
تنس يوم وفاة والديا  ،حين ويبت لتشيعف في مقبرة م مدت يعيمم  ،لمن تنسم

[[الفتاة ( باتياي

أنهمما ُمنعممت مممن إ هممار حزنهمما ع م أبيهمما ،وحممدث ولم بحضممور الحامممام ورإلمميس الم ممس الممديني
يعقوب عمار ،الوأ قات لها :
أن ممت امم مرأة

ينبغ ممي أن تتك م ممي .فح ممديث المم مرأة ي ممدنس المي ممت ،وق ممد أ َّك ممد الحام ممام عمم مار القصم مة

السابقة ،وقات:
حكماء الر ات يتبعون مبادئ الحاممام شممعون بمار يوحماأ حيمث قمات :سمتحدث أممور مف عمة ،إوا
أبَّنت النساء األموات ع

المقابر أمام الر ات؛ كما أن الشيا ين تفرح عندما تلبن النساء الر ات

ع م المقممابر؛ فممإوا رغبم ْمت يممي فممي إ ارحممة والممديا  ،ع يهمما أن تصمممت .نح من نفعممع ممما فيممف الميممر

لشعب إسراإليع.

و بت باتيا أن ت قي ك مة التأبين ع

روح والديا  ،فصعدت المنصة ،وبسرعة البرد

ب منها

بت بالويوت .فأنا أرغب في تأبين والدأ ،وقد حاوت الحاضرون
الحامام أن تنزت؛ فهي تقوت :أص ُ

أن ُيقنعوا الحامام ،غير أنف قات:
أنت امرأة،

ينبغي أن تتك مي .حاولت ا مسا بالميكروفون  ،غير أنف أغ ق ع َّي ال رحق .لم

أصدد ما يحدث؛ كان الحامام ديكتاتو ار ،ويو قات :وفقا ل شرا ،فإن حديث المرأة ُيدنس الميت.
وقات أحد أقارب باتيا:من أين اء الحامام بهو األقوات! يع نحن نعيش في إيران ؟
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وقالممت باتي ما ويممي تبكي :بممت أن أسممير ب موار ث مة والممدأ ،وأن المسممف ل مممرة األمي مرة .غيممر أن
الحامام منعني وقات:ار عي الر ات يسيرون أو ثم النساء.
إن كع رحمتي أنني أردت أن أقوت لوالدأ  :وداعا.
يوا فيما قات الحامام الموكور :إن الشميا ين تفمرح عنمدما تملبن النسماء الر مات ع م المقمابر .فمإوا
رغبم ْمت يممي فممي إ ارحممة والممديا  ،ع يهمما أن تصمممت .نحممن نفعممع ممما فيممف الميممر لشممعب إس مراإليع]]
يديعوت أحرونوت  ،2009/3/29تحقيق شارون أوفير.

تحرحم تروة النساء ل صرة
[[أفت الحامام (إيات إكرمي ،المفتمي الشمرعي فمي ميش المدفاا ،بالتعماون ممع عمدد ممن الحاممامين
الحارحممديم ،بمنممع إحممد م ن مدات كتيبممة الناحممات األصممولية مممن تممروة صممرة القمماديش ع م روح
دت م م ممن الكن م مميس ألنه م مما امم م مرأة ]] ص م ممحيفة يروس م ممالم بوس م ممت،
م ممدتها ف م ممي الكن م مميس .وق م ممد ُ م ممر ْ

.2009/5/22

38

سياسيون يشاركون في قمع النساء اليهوديات
امتد تأثير دعوات الحامامين المت رفين ليشمع بعض أعضاء كنيست وسياسيين ،لم يحت وا ع
أقوات الحامامين  ،ولم ُينكرويا؛ بع إنهم سعوا ي اد صيغ توفيقية غرحبة معها!!
[[بممدأ عضممو الكنيسممت زف ممون أورليممف مممن حممزب البيممت اليهممودأ حم ممة توفيممق ل عممع ممرب بنممي
عكيفا المتدينين يحضرون احتفات ال يش بدون أن ينسحبوا بسبب غناء الفتيات .ومن ا قتراحات
التوفيقية أن تغني الفتيات بصوت منمفض أغان تراثية!! وأضا :
ليس صوابا أن يقا ع رب بني عكيفا ا حتفات]] ،يديعوت أحرونوت . 2010/3/2
لممم يقتصممر قمممع النسمماء ع م الحرحممديم ،وانممما امتممد ليشمممع زعممماء الحكومممة ا س مراإلي ية
الحالي ممة برإلاس ممة بنيمممامين نتني ممايو .فقمممد انتق م موا مم ممن إب ممداا ص مميغ توفيقي ممة ب ممين المت ممدينين والنسممماء
ا سراإلي يات ،إل تنفيو القمع وا ض هاد ل نساء ،وول عندما منع من مو الملتمر صحفيتين من
"يمممديعوت أحرونممموت" ممممن دمم مموت مممملتمر ،يشم ممار فيمممف الحرحم ممديم ،مضم مموعا لتعممماليمهم .فقم ممد أورد
الصحفي عمرأ إفرايم المبر التالي:
مدت صمحيفة يموديممع ،ويمي صمحيفة حرحديممة لألحمزاب األصمولية ،ممملتم ار اقتصماديا بالتعمماون
[[عق ْ
مع ب دية القدس والوكالة اليهودية .وقد حضر الملتمر وزراء وأعضاء كنيست ،منهم وزحمر الماليمة

يوفممات شممتاينتس ووزحممر الممدفاا إيهممود بمما ار  ،با ضممافة إلم رإلمميس ب ديممة القممدس نيممر بركممات؛ وقممام
حممراس الممملتمر بمن ممع دممموت النس مماء إل م الممملتمر ،وح ممروا الممدموت ع م م صممحفيتين تعم ممرن
لصحيفة يديعوت أحرونوت ،ويما مك فتان بتغ ية الملتمر  ،ألنهما امرأتان (ن سمتاني!]]يمترتس،
 ، 2011/7/12تحقيق عميرة ياس.
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فرض مواصفات غرحبة ع

ألبسة النساء
تمت ف ال واإلف الحرحدية في مواصفاتها أللبسة النساء.

وحتراوح ا متر

بين بعض التسهيرت التي تمنحها بعمض واإلمف الحمارديم ،مثمع التيمار المديني

الو ني الصهيوني ،ويو تيار ال يتوانيين ،وبين التيارات الحرحدية المتزمتة ،ع

شاك ة تيمار عيمدا

حارادأ ونا ورأ كارتما وتولمدوت أيمارون ،و واإلمف الحاسميديم المتعمددة .فمالمرأة فمي التيمار المديني
ال يت مواني تُ بممر ع م ارتممداء الباروكممة ،إوا كانممت متزو ممة ،أو أن تضممع غ مماء ع م شممعريا ،مممع
ا لتزام بالفساتين وات األكمام ال وح ة؛ بينما تح ر ال واإلف الحرحدية المتزمتة ع

نساإلها لمبس

البن مات أو كشممف السماقين ،أو السممير بممر غ ماء ل شممعر .ويصمع األمممر ب اإلفممة عيمدا حممارادأ إلم
إل مزام النسمماء بممزأ يشممبف تماممما زأ النسمماء ال البانيات(نسممبة إل م حركممة البممان فممي أفغانسممتاني
الرتممي يمتفممين بالكامممع تحممت نقمماب كثيممفُ ،يمفممي كممع تفاصمميع الم مرأة .ونشممرت صممحيفتا يممديعوت
أحرون مموت وي ممترتس ص ممو ار له ممل ء النس مموة ،وي ممن يس ممرن ف ممي شم موارا الق ممدس ،وأس مممتهن ( النس مماء
ال البانياتي وقد أشارت الصمحيفة إلم توزحمع ُكتيبمات تشمرح ألبسمة النسماء الحمرت .فيمما [[وزعمت
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ماعة العفة الحرحدية في بيت شيمش بالقرب من القدس م ويات ورقية ،وضعتها فمي صمناديق
برحد السكان .وكانت الم وية بعنوان  :تع يمات ل نساء؛ وكان السلات األوت في الم وية:
أنت

ترغبين في أن تلوأ غير ؟

أنت إون موا نة صالحة !
ومن ت

التع يمات:

ربممط الشممعر -الرقبممة ي ممب أ ت هممر مممن ممت مف زوايايمما -ي ممب أن يكممون القممميص واسممعا وغيممر
مممزود بسممحاب  ،وح ممب إغرقممف حت م الرقبممة  -وح ممب أن تكممون األكمممام وح ممة بحيممث

تُكشممف

الوراا أثناء الحركة ،وكع تحوير في الم وية مصحوب برسم توضيحي؛ ومن فقرات الم وية :إن
دموت الحي ي زم الدام ين باحترام شعور الساكنين وعمدم إيمواإلهم.ي ب أن تغ مي المربمس كمع مما
ي ب تغ يتف -القمصان الضيقة والسراوحع الضيقة لباس فا ر .
وفي إحد الصفحات بعنوان [ أدعية البنت اليهودية] ورد :
المربممس المحتشمممة والمتواضممعة ت ع م ابنممة م ممو إس مراإليع وترفممع مقممدار  .فكيممف ترض م ابنممة
الم ممو أن تكممون رميصممة مبتولممة مثممع العممايرات؟! وقممات أحممد أعضمماء الم ممس الب ممدأ ( شممالوم
ليرنممري :يممل ء المت رفممون يممم مممن فإلممة العمما ين .إن الحرحممديم المعتممدلين

يناصممرونهم ويقولممون

عنهم:إنهم يسيإلون لنا .لقد كانوا يوزعون م ويات مكتوبة بمط اليد ،ويم اليوم يوزعونهما م بوعمة
باعة أنيقة م ونة ،ي ب عزلهم.
وقات زعيم التيار الديني الصهيوني في م س بيت شيمش:
إن الع مانيين والمتدينين قرروا عمدم تمر يمل ء يفع مون مما يرحمدون ،ي مب الحمد ممن نشما هم .وقمد
أسسنا يشيفا ديدة في بيت شيمش ،سو

تستوعب العاإلرت  ،ومن المتوقع أن تضم ماإلة عاإل ة

من المها رحن ال دد]] يديعوت أحرونوت. 2009/6/21 ،
لم ينس الحرحديم وضع تحويرات في األسواد العامة مثع (سود نتانياي ،تفرض ع

النساء لباس
الحشمة ،مثع:
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[[إحتشمي في لباس فمي السمود .وقمات أحمد المموا نين :أشمعر بمأنني أعميش فمي إيمران]] يمديعوت
أحرونوت.2012/6/10 ،
فتو غرحبة بشأن لباس المرأة
من المع وم أن األلبسة الحرحدية ل ر ات والنساء،

بد أن تكون كوشير ،أأ حرت ،حيث ُيمنمع

ع م م الحرح ممديم شم مراء النس مميج المم ممت ط م ممن أكث ممر م ممن م ممادة؛ في ممب أ يم ممت ط الق ممن بالص ممو
واألليا

البرستيكية األمر  .وينا أمتمام ورممص ل محمرت التمي تبيمع األلبسمة الكوشمير ،وك هما

بالتأكيممد تحصممع ع م أمتممام الحامممامين ،بعممد أن تممدفع ن يممر األمتممام مبممالغ لكممي ُيسمممح لهمما ببيممع

منت اتها ل حرحديم .ويا يو الحامام زلبرشتاين يفت يو الفتو الع يبة:
[[أ اب الحامام يتسحاد زلبرشتاين عن سلات لفتاة:

كيممف يمكننممي أن أرتممدأ مربممس العف مة ال وح ممة؟ فأنمما متدينممة ،بينممما يمنعنممي والممداأ مممن ارتممداء
المربس ال وح ة التي تغ ي القدمين ،ألنهما ع مانيان؟ي يب الحامام قاإلر:
ا رحممي ر ي م لتتمكنممي مممن لممبس المربممس ال وح ممة ولتت نبممي الم يإلممة!]] يممديعوت أحرونمموت،
 ،2011/7/5تحقيق آرأ غ هار.
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ماعة العفة الحرحدية لقمع النساء
يي فرقة تابعة ل تيارات الحرحدية ،تقوم مقام الشر ة ،ألن الحرحديم يعتبرون الشر ة هما از مدنسما
تابعا لدولة إسراإليع ،ويم

يتعام ون معها ،وحرفضون تدم ها في شلونهم.

لم يقتصر دور ماعة العفة الحرحديمة ع م توزحمع م ويمات بمواصمفات ألبسمة النسماء ،كمما سمبق.
بع إن ل ماعة شر تها الماصة التابعة مباشرة ل حامامين ،ويي تنشط في األحياء الحرحديمة ،و
ت مدايم بيمموت المشممكو فممي أنهممم ليس موا م تممزمين بتعمماليم الش مرحعة ،وفممق تعمماليم ال واإلممف الحرحديممة
المتشددة؛ وأفراد الشر ة الدينية في األحيماء الحرحديمة الكبيمرة ،يفرضمون مواصمفاتهم ع م السمكان،
ويم يتقاضون الرشاو ا
من
بهد

بارحة من "الموا نين" ،بح ة أنهم ي معونها ل مواإلفهم ،ويعتمدون ع م

يمتثع لرغباتهم بالضرب ،وحت برش حامض الكبرحتي المركز الحارد ع
إرغامهن ع

و و الفتيمات

الرحيع:

امرة ( سي من سكان القدس عتداء أربعة م ثمين حرحديم كسروا يديا اليمن وسحقوا
[[تعرضت أ
ر همما اليسممر  ،و رحويمما فممي و ههمما دامممع منزلهمما .ووثق موا ا عتممداء به مواتفهم ،واسممتعم وا قضمميبا
حديديا؛ ويم قالوا لها:إن تسيإلين إل

يران !

المعتد ع يها "متدينة" عمريا سبعون عامما ،يما رت إلم الكيمان ممن أمرحكما منمو عشمرحن عامما،
ُ
ولها ولدان :واحد يعيش معها والثاني في أمرحكا.
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وأشممارت تحقيقممات الشممر ة إلم أن المعتممدين يممم مممن فرقممة العفمة الحرحديممة األصممولية ،والتممي تممتهم
الم مرأة بأنهمما تسممتقبع نسمماء غيممر يهوديممات فممي منزلهمما وتعمممع فممي التبشممير ،ع م الممرغم مممن أنهمما
تدرسهن الدين اليهودأ.
وسممألها المعتممدون عممن أشممر ة الفيممديو والكمبيمموتر  ،وصممادروا كمبيوتريمما الشمصممي وياتفهمما ،ولممم
يكن ا عتداء لغرض السرقة!
وكانت إحد الفتيات ،وعمريا  14سنة ،قد تعرضت ل تشويف عندما سكب واحمد ممن فرحمق العفمة
ح م ممامض الكبرحتيم م م ع م م م و هه م مما ور ه م مما وب نه م مما بت م ممارحخ  ]]2008/6/5ي م ممديعوت أحرون م مموت
 ،2012/2/29تحقيق يارون دورون.
فرض الح اب والنقاب
تُعتبمر شممبكة معيممان أو النبممع مممن أكبممر شممبكات التع ميم فممي إسمراإليع ،ويممي تابعممة ل حركممة السممفاردية
شمماس .والشممبكة معفمماة مممن ا لت مزام بقواعممد التع مميم الحكممومي فممي إس مراإليع ،ويحصممع ربهمما ع م
إعفمماءات مممن ال مميش .ويعم مع فيهمما عممدد كبيممر مممن النسمماء ،مم ما دعمما المسمملولين إل م إل مزام النسمماء
بالح اب وتغ ية الشعر:
[[أصممدر المممدير العممام لشممبكة ( معيمماني يمموآب بممن زور ،ويممي شممبكة تع مميم شمماس التممي يممدرس فيهمما
عش مرات آ

ال ممرب ،ق م ار ار بفممرض [ غ مماء ال مرأس الكامممع] ع م كممع العممامرت فممي الملسسممة.

وتت ق الشبكة الدعم من الحكومة .وقالت إحد العامرت :يوا التعميم يثير غضمبنا ،ويمو تعمميم
شمماو .لقممد يممددونا بالفصممع إن لممم ن ممبس غ مماء الشممعر الكامممع .يممع نحممن فممي إي مران ،أو فممي عهممد
حماس؟ لقد تحولنا إل ممانإلستان ]].يديعوت أحرونوت.2009/5/6 ،

ُم َّنقبات في شوارا القدس
لممم يكتممف الحرحممديم و ماعممة العف مة بفممرض الح مماب ،بممع توسممعوا فممي األمممر لدر ممة هممور نسمماء
منقبات في شوارا القدس ،حيث تمكنت الصحف ا سراإلي ية من رصد يو ال ايرة عام -2010
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 2011؛ ففممي ت م الفت مرة هممرت بوضمموح قضممايا قمممع النسمماء ،ألن مع ممم الصممحف أبممرزت يممو
ال ممايرة ل مممرة األولم  ،ول مم تغممض الن ممر عنهمما  ،كممما كممان األمممر فيممما مض م  .ويعممود السممبب فممي
ولم م  ،إلم م ازدي مماد نف مموو الحرح ممديم بس ممبب توال ممديم الكثي ممف ،ودم ممولهم الح ب ممة السياس ممية؛ كم مما أنه ممم
أصبحوا يهددون اليسارحين أنفسهم وحها مون أماكن توا ديم ويحاصرونهم بفرض ن مام الكوشمير
في الم اعم؛ واأليم أنهم يق عون ال رد يوم السبت ،حت يمنعوا اليسارحين من السير وحرغمويم
ع

بيع منازلهم ،وممت كاتهم في األحياء األصولية الحرحدية.

والنقمماب ال ديممد لمميس ممايرة فرديممة  ،بممع يممو ممايرة واسممعة ا نتشممار فممي ال اإلفممة الحرحديممة ،لهمما
مدارسها وأ ريا ا
وين

تماعية .والمنقبات

يتنقبن في الشوارا العامة فقط ،بع فمي منمازلهن أيضما،

ُي السن إموتهن الوكور وآباإلهن أيضا:

[[فتيممات صممغيرات تت مراوح أعمممارين ممما بممين السادسممة والعاش مرة  ،يسممرن منقبممات فممي ش موارا بيممت
شيمش في القدس ،يدرسن في مدارس ماصة ب اإلفتهنُ .يشايدن وين يسرن فمي الشموارا ،ي بسمن
النقمماب األسممود ويغ مين كممع أ سممادين .وكممان السمماإلرون يتحرشممون بهممن قاإل ين":انتحارحممات" (أنممت
تُمفين و ه ألن قبيحةي!
وكممان بعضممهم يبصممق ع مميهن وآمممرون ي تق ممون لهممن الصممور .والحقيقممة أن النسمماء ال البانيممات ،
متدينات ديدات ،وين زء من تيار الت ر الديني الساإلد اليوم في الم تمع ا سراإلي ي.ويشم ع
يمو ال مايرة حامممامون بمارزون ،كمما يقمموت والمد إحمد المنقبممات  :إبنتمي سمعيدة بنقابهمما ،وأنما أتبممع
تقاليد الحشمة ،ألن سد المرأة يثير الشهوة عند الر ات .ولكن ،ماوا عن ال ف مة التمي

يت ماوز

عمريا ست سنوات؟ قمات ":ينما ر مات ين مرون إلميهن بشمهوة أيضما ،وح مب ع م الممرأة أن تمتع م
النقاب فمي صمغريا"! فيمما المب الم مس المو ني ل فولمة و ازرة التربيمة والشملون ا

تماعيمة بمأن

تبحممث يممو ال ممايرة لتتأكممد مممن عممدم ا سمماءة ل فولممة ،ع م الممرغم مممن عممدم تممدمع الم ممس فممي
أنمال األلبسة ،كما يقوت مدير المركز يتسحاد كادمان.
إن يممو ال اإلفممة ال البانيممة يممي إحممد ال واإلممف المتزمتممة فممي إس مراإليع ،أسسممت منممو سممتة أع موام،
عنممدما شممرعت بعممض النسمماء الحرحممديات فممي الم البممة بالحشمممة ،ومحاربممة األزحمماء النسمماإلية غيممر
المحتشمة ،مما أفزر ايرة النقاب.
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يشم ع حامممامو اإلفممة (بمماداتسي الحرحديممة ،وحامممامو اإلفممة عيممدا حمما اردأ يممو ال ممايرة  ،وع م
أرسممهم حامممام عيممدا حممارادأ يتسممحاد توفمماوس .لممول  ،تحولممت النسمماء مممن كشممف الو ممو إلم لممبس
النقاب الكامع الوأ يغ ي ال سمد والو مف ،منمو ثمرث سمنوات.بدأت يمو ال مايرة بمثرث نسماء ،ثمم
تضاعف العدد ليصع اليوم إل ماإلة امرأة ت بس النقاب الكامع ،في بيت شيمش.
ل اإلفممة الحرحديممة أربممع مممدارس .وحب ممغ عممدد النسمماء الم تحقممات بالمممدارس ممسممماإلة فتمماة فممي بيممت
شيمش والقدس.
ومن المعرو

بأن عصر عبودية "اليهود" ل فرعون قد ع تهم

تق يدا .غير أن أحد ر ات األعمات ع مق ع م ولم قماإلر ":لمماوا

يغيرون ثيابهم  ،ثم صار األمر
يتحمدثن ب غمة الييمدش القديممة،

لغممة اآلبمماء واأل ممداد  ،ويعم ممن نفممس األعمممات التممي كممان اآلبمماء واأل ممداد يعم ممون بهمما؟ ويممن أيضمما
ويح م ممر ع مميهن ال مموس م ممع إم مموتهن الر ممات!! ]] يمممديعوت
يض ممعن النق مماب حتم م ف ممي البي ممتُ ،

أحرونوت 2011/2/7 ،تحقيق عكيفا نوف .

ما بعد النقاب ،ممرول كرتوني!
واصع الصحفي كوبي نحشوني ،المتمصص في األصولية اليهودية والكاتب في صحيفة يديعوت
أحرونمموت ،رصممد ممايرة النقمماب وممما بعممد النقمماب؛ أأ وضممع ممممرول ورقممي فممود ال مرأس وحمموت
ال سممد ،مفمماء تفاصمميع الو ممف وال سممد ،حتم

يميمز المشممايد ييكممع المممرأة ،و يعممر يممع يممي

امرأة أم صندود متحمر ؟ ويمي تكثيمف ل قصمة السمابقة التمي حققهما الكاتمب عكيفما نوفم فمي بيمت
شمميمش ،ليلكممد بأنه ما ممايرة تتوسممع فممي القممدس ومسممتو نات الحرحممديم؛ با ضممافة إل م أنهمما تعتبممر
قضية و نية غرحبة في الم تمع ا سراإلي ي؛ ويو يلكد ما أثبتنا في الكتاب أن المرأة ليست سو
أداة لإلن اب فقط ،لدر ة أن الشاب موضوا القصة التاليمة ،قمد تمزوج اثنتمين بمدون أن يكمون تعمدد
الزو ات مسموحا في الشرحعة اليهودية ،وفق روايتف:
[[انتشممرت ممايرة النسمماء المنقبممات ،بسممات العبمماءات السممود فممي بيممت شسمممش وحممي ماإلممة شممعارحم
بالقدس .وين اإلفة يتبعن األصموت التق يديمة التمي كانمت سماإلدة منمو عقمود فمي الم تممع اليهمودأ؛
يض ممعن ح مموت الرقب ممة والص ممدر وش مماحا كثيف مما ،ويغ م مين و ممويهن بالكام ممع ،كم مما تفع ممع المسم م مات
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ال البانيات في أفغانستان ،ويأتمرن بأمر الحامامين .وين يفرضن ع

بناتهن القاصرات ال بماس

نفسف ،ويمنعنهن من الموياب إلم الممدارس ،أو ممن كشمف و مويهن حتم أممام آباإلهن.فضمر عمن
ول  ،فهن يمنعن أزوا هن من ممارسة ال نس معهن إ في رو
ع

ماصة .وين يرغمن بنماتهن

الزواج في سن مبكرة ،وكول أو دين.

وتممدعي ت م النسمموة بممأنهن ُيكرسممن أنفسممهن مممن أ ممع مممرص اليهممود النهمماإلي .ويممن إممما حرحممديات

مت رفات ،واما ع مانيات انضممن لهو ال اإلفة.وين ي دن في البيت ،حفا ا ع

الحشمة ،حتم

وان كان المولود في م ر؛ وقد نقع أحد المواليد في حالة الم ر إل المستشف ضد رغبة والدتف
ال البانية ،وقامت امرأتان من ال اإلفة بتمزوحج ا بمن بغيمر رغبتمف  ،فقمرر مرد زو تمف بعمد إتممام
المراسم بأيام  ،وأقدم ع

الزواج من واحدة أمر  ،ع

الرغم من عدم واز ال مع بين زو تمين

في الشرحعة اليهودية .وُحتهم الحامام أيارون رومب ر بأنف يساعد يو ال اإلفة ،غير أنمف أنكمر ولم

فزو تف وبناتف

يتنقبن .وقد ت مع عدد من المت ايرحن أمام منزلف لرحت اج ع

يو ال ايرة،

وت ق تهديدات بالموت.
وع م م ال ممرغم م ممن أنه مما ه ممرت ف ممي

اإلف ممة عي ممدا حارح ممدأ ،إ أن ع ممددا م ممن حام ممامي الحرك ممة

األصممولية أع ن موا رفضممهم لهممو ال ممايرة التممي تهممدد الن ممام األس ممرأ اليهممودأ .ولممم تكتممف النس مماء
ال الباني ممات بالنق مماب ،ب ممع ي ممن وض ممعن ف ممود رلوس ممهن أنبوب مما ليمف ممي تفاص مميع الو ممف ]].ي ممديعوت
أحرنوت ،2011/11/30 ،تحقيق كوبي نحشوني
زأ المضيفات في شركة إلعات
شم ت الحروب التي يشنها الحرحديم ع

النساء شركة يران [العات].

ويعممود السممبب إلم زأ المضمميفات فممي شممركة إلعممات .فممالمرأة اليهوديممة ي ممب أن تمضممع لمواصممفات
ال بمماس الشممرعي المحتشممم ،وا فممإن الحامممامين سممي لون كالعممادة إلم سممرحهم ا قتصممادأ ،ويممو
مقا عة الشركة اقتصاديا ،عندما يمنعون أتباعهم من شراء تواكر السمفر ممن شمركة إلعمات  ،ألنهما
شركة غير كوشير:
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[[ دعا الحامام الحرحدأ غولد نو

إل مقا عة شركة إلعمات ،وبماصمة فمي موسمم أعيماد البيسمح،

ودعا لتمصيص رحرت حرت ل حرحديم وحديم  ،فهم يعترضون ع
ال اإلرات  ،وع

عرض األفرم الم يعمة فمي

زأ المضيفات غير المحتشم .

و الممب الحرحممديم بالسممفر عبممر الممرحرت الدوليممة األمممر  ،ولمميس عبممر شممركة إلعممات]] ( يممديعوت
أحرونوت2009/3/16 ،ي.
ال باس المدرسي المحتشم
[[ع مق حامممام بيممت يممام البممارز يعقمموب رو م از ،بمناسممبة بممدء العممام الد ارسممي ال ديممد ،ع م ألبسممة
ال البممات بأن ممف غي ممر مس ممرور ب باس ممهن غي ممر المحتش ممم .وأش ممار ب ممأن بعض ممهن ي ممأتين إلم م المدرس ممة
 ،قاإلر:

وكأنهن وايبات إل الشا

إن المشممك ة تبممدأ عنممد الكبممار؛ فهممم ي بسممون ك مول وفممق صممرعة الممموديرت .وعنممدما تسممألهم عممن
أسماء أب الهم ،يوكرون ل لسوء الحظ اسم عارضة أزحاء أو مغن!
إن التع مميم والتربيممة يبممدأ منممو الصممغر .سممأما ب ر ممات التع مميم فممي محاض مرتي التاليممة حمموت كيفيممة
غرس القيم والحفاظ ع
ومممن المعممرو
معرو

الحشمة!

بممأن الحامممام يعقمموب رو م از ي مو مممن الحامممامين ا صممرحيين المنفتحممين  ،ويممو

بتراإلف التقدمية]] يديعوت أحرونوت .2009/9/3

حرب ع

مواد الت ميع

ش ممم ت التع يم ممات الحرحدي ممة ح م م ار ع م م اس ممتمدام أدوات الت مي ممع ،حتم م أن الحرح ممديم

م موا

يقا عون محرت السوبر ماركت الكبر التي تبيع مواد الت ميع .وقد أرغم يل ء محرت نيو
فممارم المشممهورة بإ ازلممة كممع أدوات الت ميممع مممن محرتهمما ،كضمممان لبقاإلهمما فممي الحممي الحرحممدأ
(بنممي ب م ار ي بممالقرب مممن تممع أبي مب ،وكضمممان لمنحهمما شممهادة الكوشممير ،وبماص مة أنهمما تغ ممق
أبوابهمما يمموم السممبت ،وا سممتتعرض الشممركة لمقا عممة الحرحممديم ،ومممن المعممرو
ب ار

يسكنف سو الحرحديم:
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أن حممي بنممي

[[ حممي بنممي ب م ار مممن أكثممر أحيمماء العممالم اكت ا مما بالسممكان ،وفيممف أكثممر غممرة الحرحممديم فممي
العالم.
وفمي يموا الوسمط يقمع م ممع ت مارأ (نيوفمارمي يم كمف ارممي شمافيت .وكمان الم ممع افتمتح منمو
سمتة أشممهر .وقممد ت ممع فيممف عشمرات الحممارديم يمموم السممبت الماضممي ي ممالبون بإغرقممف؛ ويعممود
السبب إل احتواإلف ع

مستحضمرات الت ميمع والع مور المثيمرة ل شمباب! قمات رإلميس المحكممة

الدينية الحامام الحرحدأ ماإلير ألتمان " :لدينا من المشكرت ما يكفي .فر تصبوا الم ح ع م
ال رح  :أتركوا المكان من أ نا !!
ويقممع يمموا الم مممع الت ممارأ مرصممقا ل معهممد الممديني ل فتيممات ،حيممث قممات أحممديم  :النمماس
يرغبممون ف ممي أن ت ممر بن مماتهم مستحضم مرات الت مي ممع والع ممور! قال ممت المتحدث ممة باس ممم الم م ممع
دانيير رزنبا :
لق ممد أزلن مما م ممن الرف ممو

مستحضم مرات الت مي ممع إلم م رك ممن م ممف الم مم مع ،ونح ممن

نبي ممع إ

البضمماإلع التممي يسممته كها الحرحممديم ،كممما أننمما نفيممد الق مماا الحرحممدأ ت ارحمما؛ وقممد حضممر حامممام
يافمما وتممع أبيممب األكبممر يس مراإليع ممماإلير و حفممع افتتمماح الم م مع .وكممول  ،فممإن فروعنمما وفممروا
ماشبير ميعها تغ ق يوم السبت .
ووف ممق نشم مرة الحرح ممديم ا لكتروني ممة  ،ف ممإن المت ممايرحن ي ممم م ممن أتب مماا الحام ممام ش ممموإليع وزن ممر
والحامممام نسمميم كممارليتس ،ولهممما نفمموو كبيممر فممي األوسممال الدينيممة فممي بنممي ب م ار ]] يروسممالم
بوست.2009/12/9 ،
الحارحديات وأدوات الت ميع
وامتدت الحرب التي يشمنونها ع م النسماء ،باعتبمار أن الممرأة يمي إب ميس التمي تُغموأ الر مات ،إلم
محاربة كع الم اير التي تهد

مراج المرأة ممن دوريما كشمرح فمي بنماء الم تممع ،لتتح َّموت إلم

صيغة المرأة الو يفية الممصصة فقط لإلن اب ومدمة الر ع .ولم يكتف الحامامون بفرض منمع
بيممع م مواد الت ميممع فممي األممماكن التممي يسممي رون ع يهمما ،بممع امتممد لم مماردة م مواد الت ميممع و ع همما
موضموعا د ارسميا لممف ممنح ماصمة أيضما ،فممواد الت ميمع تُعرقممع م متهم وتهممدد مشمروعهم المسممم ،
المرأة اليهودية الو يفية:
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[[أع ن المعهد المديني دارشمي راحيمع عمن منحمة د ارسمية شمهرحة بمقمدار ألمف شميكع لكمع فتماة توافمق
ع

عدم استعمات مواد الت ميع زمن م وبتها .وقات موشيف :لمي أممت تمدرس فمي المعهمد .وقمد

صت المنحة بسبب ازدياد ايرة التبرج واستمدام مواد الت ميع بين ال البات الحرحديات.
ُمص ْ
ويضم المعهد ألفا وممسماإلة البة]] .يديعوت أحرونوت.2009/9/3 ،
منشورات حوت كيفية التعامع مع النساء
يت ب مشروا صياغة الممرأة اليهوديمة الو يفيمة عمدة
إ مراءات إضممافية أمممر  ،غيممر فممرض مواصممفات ع م مربممس النسمماء ،ومحاربممة م مواد الت ميممع،
ليشمع أيضا رحقة تعامع األزواج مع زو اتهم ،واستعمات المداا والكوب مع الزو ات  ،واعتبار
يو المدا تقنيات شرعية دينية ،م وب تنفيويا ،ألنها فروض دينية!
[[ ُوزعممت م ويمة (بروشمموري بعنموان :دليممع العرسممان فممي القممدس ،ويممي ممزء مممن إصممدارات الم ممس
الديني في القدس حوت الزواج .وقد أثارت الم وية عاصفة من ا حت اج ،وول ألنها مغرقمة فمي
التعصب.
وأوردت الم ويم مة نص مماإلح ل ممألزواج م ممن المت ممدينين والع م ممانيين ع م م ح ممد سم مواء .وك ممان يب ممدو ب ممأن
الم ويمة تشم ع األزواج ع م احتمرام الزو ممات ،وتسمماعديم ع م أعبمماء الزو يممة؛ إ أنهمما فا ممأت
قارإليها بالنصاإلح التالية:
مدا يوممما يمممر بممدون أن تمممدح زو ت م ممممس مممرات فممي اليمموم ،حت م وان كممان مممدح كمموبا.
تم ْ

فالمرأة التي

تُمدح مثع سمكة مر ت من الماء !!

كممن بعيممدا عممن والممدأ زو ت م  .فحمات م

تتممدمع فممي شمملون حيات م  ،لدر ممة أنهمما تقمموض بيممت

الزو ية.
تستس م لزو ت  ،فالزو ة كق عة الص صات ،يمكن أن تشك ها كما ترحد؛ فهي مم وقة سعاد
الزوج.
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ع م الر ممع أ يضممعف أمامهمما ،وحمضممع لمهانتهمما ،ف ممتع ن غضممب منهمما وته ريمما ،حتم تعتممر
بم إلها.
ويقوت أحد العرسان عن الم وية" :أنا

أصدد بمأن يمو الم ويمة مما تمزات تُ بمع وتموزا فمي يمو

األيام .فع الدولة أن تتأكد مماُ ينشر ليكون ما ُينشر مرإلما ل ميع .ورد عضمو الكنيسمت أورأ
أوربا من حزب البيت اليهودأ " :ت قينا عمدة شمكاو ممن يمو الم ويمة .فممن وزعويما يمدركون
بأن ما يوزا في حي ماإلة شعارحم األصولي

يص ح أن يوزا ع

ميع العرسان ،ممن يرغبون

فممي أن يتزو موا ع م ال رحقممة اليهوديممة .سممأ ب مممن رإلمميس الم ممس الممديني فممي القممدس أن ُيعممدت
الم وية لترإلم الروح اليهودية ]]"يديعوت أحرونوت ،2009/5/22 ،تحقيق تسفكا برو ".

ح ر عمع النساء كسكرتيرات
فرض حامامون آمرون مواصفات ع

العمع المسموح بمف ل ممرأة اليهوديمة .وأبمرز عممع سممح بمف

ي ممو الت ممدرحس ،أو تربي ممة األبن مماء والعم ممع ف ممي حض ممانات األ ف ممات ،فيم مما ح م َّمرم آم ممرون عم ممع المم مرأة
يناسممب الم مرأة ،كممما أفت م حامممام مسممتو نة ألممون

كسممكرتيرة ،واعتبممروا السممكرتارحة عمممر ُمدنسمما،

مورحف إلياكيم ليفانون:

[[ ح ممر حامممام ألممون مورحممف إليمماكيم ليفممانون ع م الممرأة أن تعمممع فممي و يفممة سممكرتيرة ،ولممم يتقممدم
سممو المموكور لو يفممة سممكرتير مممن سممبعماإلة وممسممين

بمما .و بممت إحممد الفتيممات مممن الحامممام

فتو ألنها كانت تنوأ دموت المسابقة  ،فمرد فمي صمحيفتف قماإلر" :النسماء غيمر صمالحات ل و يفمة
وفق تعاليم الحامامي كو  ،لألسباب التالية:
المرأة

تم

صرحية اتماو القرار ألنها امرأة.
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ا مترل بالر ات.
العمع في المساء وحضور ا

تماعات في ال يع.

وع قممت رإلمميس م ممس كممدوميم السممابقة دانممير واس:لق مد كانممت النسمماء نبي مات ،ولهممن دور بممارز فممي
الم تمع اليهودأ ،فيمما قالمت نورحمت تسمور رإلميس الت ممع النسماإلي " :إن فتمو الحاممام تعمود إلم
القرون الوس

]]! يديعوت أحرونوت 2010/5/26 ،شمول غروسمان.

الفصع بين الر ات والنساء
ينما ممارسممة قمعيممة أمممر ضممد النسمماء .فقممد أرغمممت التيممارات الحرحديممة شممركة "إيغممد" ل مواصممرت
العامة ع

تسيير رحرت حافرت حرت ( كوشميري ماصمة بالحرحمديم .ويموا يعنمي فصمع الر مات

عن النساء في الحافرت ،أأ حافرت ماصة بالر ات ،وأمر ل نساء.
[[ت اير أكثمر ممن ألفمي مت ماير حرحمدأ فمي حمي ماإلمة شمعارحم ضمد شمركة إيغمد ،ل م البمة بزحمادة
حممافرت الفصممع بممين الر ممات والنسمماء .وكممان عش مرات مممن المت ممايرحن الع مممانيين يصمميحون":
تحولوا إسراإليع إل إيران"!
وألقم م المت ممايرون الحرح ممديم الح ممارة ع م م الح ممافرت وأش ممع وا الن ممار ف ممي حاوي ممات القمام ممة]] (
يديعوت أحرنوت2009/4/24 ،ي".
حافرت الفصع بين النساء والر ات
ف ممرض الحرح ممديم فص ممر آم ممر ب ممين النس مماء والر ممات ف ممي المواص ممرت العام ممة،
وأ بروا شركة إيغد الحكومية ع

تمصيص حافرت مقسمومة إلم نصمفين؛ الر مات ي سمون فمي

المقدمة ،أما النساء في سن في ملمرة الحاف ة:
[[أرسع مثقفون وشمصيات إسراإلي ية بارزة رسالة لوزحر المواصرت إسراإليع كاتس ،ي البونف فيهما
بإلغاء حافرت الفصع بين النساء والر ات ،ويي حافرت (محادرحني التي ت س فيهما النسماء فمي
آمر الحافرت .
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وقمع الوثيقممة أ .ب يهوشمموا ،الحاصممع ع م

مماإلزة نوبممع  ،وحمماييم غممورأ ونتممان از  ،ويممم وصممفوا

حافرت الفصع بأنها إو ت وايانة ل نساء والر ات في "إسراإليع" .ومما اء في الرسالة:
ي ممب أن تكممون فممي دولممة كإس مراإليع .إن يمموا

" الفصممع بممين النسمماء والر ممات يممو نزعممة ت ممر

التمييز سيفتح األبواب أمام أشكات أمر من التمييز العنصرأ ،ونحن نحث وزحر المواصرت أن
ينهي يو ال ايرة وحوقفها".
ومن المعرو

بأن ينا قيودا أمر ع

الراكبات فمي ت م الحمافرت  ،ممن حيمث ال بماس .وممن

تمالف التع يممات تتعمرض لإليانمة ال ف يمة والفع يمة ممن المسمافرحن اآلممرحن]] يمديعوت أحرونموت،
.2009/8/10
وقممد احت مت قاضممية المحكمممة الع يمما ع م يمموا القمممع قاإل ممةَّ :
إن فصممع النسمماء فممي الحممافرت يممو
"أبارتهايد" كمما حمدث فمي نموب إفرحقيما ل سمود والبميض .ي مب عمدم السمكوت وم البمة شمركة إيغمد
برفض الفصع:
[[قالت القاضية المتقاعدة في المحكمة الع يا دلي ة دورنر ،في ملتمر فمي امعمة تمع أبيمب" :ع م
الع مانيين أن يركبوا الحافرت ماعات لموا همة ن مام الفصمع بمين الر مات والنسماء .وع م شمركة
"إيغد" أن تمير الع مانيين ،مع ا يضاح بأنها ضد ن مام الفصمع؛ ويموا لميس ثمورة ع م ملسسمات
الحرحممديم ،ولكنممف أل ممع الضممغط ع م و ازرة المواصممرت وشممركة "إيغممد" لكممي تقمموم بتسمميير رحممرت
مرححة لغير المتدينين .ي ب ع

الشباب أن يعارضوا ول  ،بغض الن ر عما يتعرضمون لمف ممن

ضغول.
إن الفصممع بممين الر ممات والنسمماء يممو امتهممان ل ك ارمممة؛ فهممو كالفصممع بممين السممود والبمميض .واوا لممم
تناضم م وا أيه مما الش ممباب م ممالبين بالمس مماواة ،ف ممن تك ممون ين مما مس مماواة ،ألن الملسس ممات الحرحدي ممة
متس ة في ت بيق قوانينها"]] يديعوت أحرونوت.2009/5/29 ،
عنف لف ي و سدأ
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تتعرض النساء في منا ق كثيمرة لرضم هاد بالسمباب والتهديمد أو
با عتممداء ع مميهن ،عنممدما

ي تممزمن بالفصممع .ويممايو أحممد الحرحممديم ينعممت الم ن مدة التممي لممم ت تممزم

بال وس في مقاعد النساء ،بأنها غويمية ساق ة:
[[أ ممق أحممد المتممزمتين الحرحممديم سممبابا (شكسمماي ع م م ن مدة ع مانيممة ( دورون ممماث وني رفضممت
تر مكانها فمي المقاعمد األماميمة فمي الحاف مة؛ ويمو نعمت ممن لغمة الييمدش ل نسماء المحتقمرات غيمر
اليهوديات]] يديعوت أحرونوت.2011/12/28 ،
وحت ال وس إل
أ ت ممس إل م

وار امرأة مح ور عند الحرحديم .ولو لمم ت مد مكانما فمي الحاف مة ينبغمي ع يهما
موار ر ممع حرحممدأ متزمممت كممما قالممت إيف ممين عسممع ،و ي ممب أن ي ممس الر ممع

مك ممان المم مرأة ع م م الكرس ممي نفس ممف إ بع ممد فتم مرة م ممن الوق ممت ،حتم م ت ممزوت حم م اررة س ممد المم مرأة ع ممن
الكرسي .تقوت إحداين:
[[رفض الشاب الحارحدأ أن أ س إل

وار وأستمدم وراعف ،وبدأ يدفعني ويشتمني ،و ب مني

ال وس في مكان آمر .وبعد تومر الركاب ممن التمأمير ماءت الشمر ة ولمم تتمدمع ألنهما لمم ت مد
س ممببا ناإلي مما ،ممم ما اس ممتدع أن يت ممر م نم مدان مكانهم مما ل مموس المم مرأة  ]] .ي ممديعوت أحرون مموت
 ،2009/12/5روث مارغولين.
فصع بين النساء والر ات في الشوارا العامة
لممم يكتممف الحرحممديم بالفصممع بممين النسمماء والر ممات فممي الحممافرت .فقممد عمممدوا كممول
إل فرض الفصع في الشوارا العامة بين الر ات والنساء ،فمي أحيماء ماإلمة شمعارحم وغيإلمو وبيمت
شيمش في القدس،وبني ب ار في تع أبيب  ،بحيث ُيمصص ل نساء ممر ل مشاة ع

ال رحق  ،وآمر ل ر ات ع

أحد وانب

ال انب اآلمر ،كما ورد في المبر التالي:

[[ الممت م موعممة مممن أتبمماا حركممة نمما ورأ كارتمما الحرحديممة المتزمتممة ش موارا بعممض أحيمماء القممدس
بمكب مرات الصمموت ،ويممم يع نممون عممن الفصممع بممين النسمماء والر ممات فممي ممممرات المشمماة فممي شمموارا
القدس  ،بحيث يكون أحد األرصفة ممصصا ل ر مات ،والرصميف اآلممر ل نسماء .وسماروا فمي حمي
غيإلو في القدس و بوا من سكان الحي ا لتزام بالفصع]] يديعوت أحرونوت. 2009/8/12 ،
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ح ر الت وت ع

النساء

انتقع المتزمتون الحرحديم إلم م موة أكثمر قمعما ل نسماء ،عنمدما مالبوا بمإغرد بعمض الشموارا فمي
و ف النساء؛ أأ منعهن من السير في شوارا الوكور حت ي ع الشارا كوشي ار (حر ي في موسم
األعياد الدينية:
[[ ممرت فممي حممي ماإلممة شممعارحم األصممولي فممي القممدس م ممايرة نسمماإلية احت ا مما ع م اعتمزام إغممرد
الشوارا الرإليسة في أيام األعياد أمام النساء في األحياء األصولية.و اءت الم ايرة عقب ا تماا
لحركممة عيممدا حممارادأ األصممولية التممي اقترحممت إغممرد الش موارا أمممام النسمماء  ،بعممد أن أحا ممت بهممم
ت معات ممت ة من الر ات والنساء ،أثناء ا

تماا .و اء في شعارات المسيرة:

كف م قمع مما ل نس مماء ،فه ممم يعتزم ممون الي مموم م ممنعهن م ممن الس ممير ف ممي الشم موارا الكب ممر  .وي مموا ال غي ممان
يصمماحبف احتقممار النسمماء المهمما رات األثيوبيممات والعربيممات ،وكممع األق يممات.إن الدولممة الديمق ار يممة
الحرة

يمكن أن تسمح لم موعة مت رفمة ممن الر مات أن تُرعمب الم تممع]] يمديعوت أحرونموت،

.2010/9/25
لممم يكتممف الحرحممديم بدعايممة شممفوية ل فصممع فممي الشموارا بممين النسمماء والر ممات،
باسممتمدام مكب مرات الصمموت ،بممع يممم قمماموا بنصممب سممياج شمماإل فممي الش موارا ل فصممع بممين الر ممات
والنساء .ونتي ة ل همور نسماء يهوديمات البانيمات فمي القمدس ،ن ممت النسماء الع مانيمات م مايرة
ضممد الممارسممات التممي ت ممرأ فممي حممي ماإلممة شممعارحم الحرحممدأ فممي القممدس .وأبممرز الممارسممات التممي
أثارت النساء ا سراإلي يات وضع سور قماشي وسياج في الشوارا ل فصع بين النساء والر ات:
[[ ممرت مسمميرة نسمماإلية احت ا مما ع م احتقممار النسمماء ع م أب مواب حممي ماإلممة شممعارايم فممي القممدس،
وكانت الشر ة تحمي المسيرة .وكن يسرن وين يضعن ع

رلوسهن أوعية حديدية مثقوبة ع م

العينين ،في إشارة إل أن الم وة الثانية ل حرحديم يي وضع قوالب حديدية ع
رت الم ايرة احت ا ا ع

رلوس النساء .

الفصع بين النساء والر ات في الشوارا الرإليسة ،حين أقدمت حركة

تولممدوت أيممارون ع م وضممع سممياج فممي الشممارا لفصممع النسمماء عممن الر ممات .وكانممت حركممة عيممدا
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حارادأ قد منعت النساء غير القا نات في الحي من المرور في الشارا.قالت نساء حرحديات من
أعضاء معية كولش وعضوات الم س الب دأ ،مثع راحيع عزرا:
" إن األمممور قممد مر ممت عممن السممي رة ،وح ممرأ احتقممار النسمماء باسممم الممدين ،فممي حممي ماإلممة شممعارحم
وحممي غيإلممو  ،أصممبح األمممر م ي م ار فيممما يتع ممق بألبسممة النسمماء وا لت مزام بالسممبت ،وكممع ممما يفع ممف
السكركيم ،أنهم يبثون الرعب في نفوس السكان" قات أحد السكركيم ويو نا ق باسمهم يتحدث مع
وساإلع ا عرم ،اسمف (كراوسي وعمر أربعون عاما ولف  14ولدا ":النساء مرحضات عق يا .ي بسن
مربس م يعة بدون أكمام وتنورات قصيرة ،ويوا محرم في التوراة .نحن نسع لحماية أنفسنا!
وقممات أحممد الحرحممديم :أنمما وزو تممي حرحممديم ،فمماألب وال ممد حرحممدأ.
السممفاحون ع ممي ن ممام العفمما

أرغممب فممي أن يفممرض يممل ء

والفصممع فممي الحافرت.وقممات أحممديم  :سمميأتي اليمموم المموأ ن قممي فيممف

البنات المولودات في البحر ،كما فعع فرعون.إن الحمع يكممن فمي مغمادرة حمي ماإلمة شمعارايم .ففمي
اسممت را أ رتممف د .مايمما شوشممن ،أوضممح ا سممت را أن مع ممم تمماركي حممي ماإلممة شممعارحم يممم مممن
الحرحديم .ينا آ

يتركون القدس كمع عمام ،ويصمع عمدديم مما بمين  ، 6900-6200وأكثمريم

من ا شكنازحم ،ويحع مح هم السفارديم.
وتقمموت كمراوأ :المعركممة بعيممدة عممن النهايممة .وحبممدو أن م مموة الحرحممديم التاليممة يممي شمراء بيمموت فممي
ح ممي كرح ممات ييوف ممع الع م مماني  ،فه ممم يش ممترون الش ممقق ألن أس ممعاريا رميص ممة]] تحقي ممق يروس ممالم
بوست.2010/10/8 ،
فصع في المصاعد الكهربية
أق ممدم الحارح ممديم ع م م الفص ممع ب ممين النس مماء والر ممات ف ممي المص مماعد ،ووض ممعوا ياف ممات تح ممور م ممن
ا مترل فيها:
[[ انتشممرت فممي مسممتو نة الحرحممديم الكبي مرة ( مممودعين عي يممتي م صممقات مع قممة ع م المصمماعد
الكهربيممة فممي العمممارات السممكنية  ،تشممير إلم أن ينمما مصمماعد ماصمة ل ر ممات ،ومصمماعد أمممر
ل نساء]] يديعوت أحرونوت.2012/1/18 ،
فائدة:
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(( تُعتبر مستو نة مودعين عي يت من أكبر مستو نات الضفة بعد أرإليع ومعاليف أدوميم وبيتار

عي يت ،ويي تقع بين القدس وتع أبيب .المسافة بينها وبمين تمع أبيمب إلم الشمرد  25كي مو متمر،

يسكنها  36000شمص ،ويي ثالث مركز توراة بعد القدس وبني ب ار يي
الفصع في معايد التع يم
امتممد الفصممع ليصممع إل م المممدارس فممي إس مراإليع ،و سمميما مممدارس
التيمارات الدينيممة .فهنمما فصممع معتمماد بممين ال ممرب وال البممات فممي مممدارس الحرحممديم ،وينمما فصممع
آمر يتمو ابعا عنصرحا ،ألن مع م المدارس الدينية اليهودية ل اإلفمة ا شمكنازحم المنحمدرحن ممن
أصموت أوروبيممة ،تمرفض اسممتيعاب ال البممات المتممدينات السممفارديات المنحممدرات مممن أصمموت شمرقية.
أما عن ا ثيوبيات ،فإن التيارحن السابقين يرفضان استيعاب ال البات ا ثيوبيات:
[[وف ممق إحص مماإلية و ازرة التع مميم ،ف ممإن  %65م ممن م ممدارس الحرح ممديم ا بتداإلي ممة تم ممارس الفص ممع ب ممين
البنممات والمموكور .وينمما  140مدرسممة حرحديممة فقممط

تمممارس الفصممع .يقمموت ممماتي داغممان مممدير

التع يم الحرحدأ:كانت نسبة الفصمع قبمع عشمر سمنوات  %25فقمط]]  ،يمارتس، 2011/ 12/5 ،
تحقيق تالير نيشر.
لممم يقتصممر الفصممع بممين ال نسممين ع م التع مميم ا بتممداإلي الممديني  ،و ع م
معاي ممد الحرح ممديم ،ب ممع وص ممع الفص ممع إلم م ال امع ممات ،حي ممث رف ممض ال ممرب الحرح ممديم ف ممي ك ي ممة
التمنيممون ال امعيممة ال مموس مممع الفتيات،فقممد رفممع ال ممرب التماسمما إل م م ممس ال ممرب فممي ك يممة
التمنيممون بحيفمما ،لتمصمميص وقممت ل موكور وآمممر ل نسمماء ،ووافممق اتحمماد ال ممرب ع م تمصمميص
ساعة ل رب المتدينين بدون و ود الفتيات .قات أحد ال رب :بدأ الفصع في الحمافرت ،ثمم فمي
ال يش ،ويو اليوم ينتقع إل الملسسات األكاديمية.
[[قات المتحدث الرسم باسم ك ية التمنيون:
نحن نوفر الفصمع بمين الر مات والنسماء فمي حممام السمباحة ل مرب المتمدينين منمو سمنوات .ويمايو
الفصم م ممع ي ب م م مق اليم م مموم ع م م م ال سم م ممم الرحاضم م ممي وقاعم م ممات المحاض م م مرات]] يم م ممديعوت أحرونم م مموت،
.2011/12/16
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الفصع في العمع
مات ن مام الفصمع بممين النسماء والر مات ب ديممة القمدس ،فمي م ما ت العمممع وفمي ا حتفما ت .وقممد
وضعت الصحف ا سراإلي ية تسممية ماصمة لمما ي مرأ ،يمي األب مغ فمي وصمف مما يحمدث ل نسماء
مممن قم ممع حرح ممدأ؛ والتس مممية ي ممي  ( :اس ممتثناء النس مماءي ،أأ ت مماي هن بالكام ممع ف ممي ك ممع ق اع ممات
الحياة ،وكأنهن غير مو ودات:
[[فممي أعقمماب فصممع النسمماء عممن الر ممات عنممد زحممارة متحممف الس م ن فممي ب ديممة القممدس  ،فممإن مدينممة
القدس ن مت سهرة أندلسية ماصة بالر ات وأشعاريم،قات رإليس العام ين في الب دية زايون ديان:
" ما يحدث أمر مم ع لن أشار فيف"؛ وقات ناإلب نير بركات – رإليس ب دية القدس " :ما يحمدث
ف ممي عه ممد برك ممات

يمك ممن القب مموت ب ممف ،و التس ممامح مع ممف؛ فه ممو ي ممدمر ص ممورة المدين ممة]] ،ي ممديعوت

أحرونوت.2010/3/3 ،
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قهر واو ت ع
سو

م فية عرقية

أنشر في نهاية الكتماب م فما عمن قصمة الفصمع العنصمرأ واضم هاد اليهوديمات الحرحمديات

أنفسهن ،ليس بسبب عدم التزامهن بمواصفات ال بماس أو مواصمفات الحيماة وفمق الحرحديمة الدينيمة،
ب ممع ألنه ممن م ممن س ممرلة (الس ممفارديمي ،أأ شم مرقيات ،حتم م وان ولم مدن ف ممي إسم مراإليع ،ألن آب مماءين أو
أ مدادين ممالوا مممن الممدوت العربيممة أو ا فرحقيممة؛ فهمن لسممن إشممكنازحات مممن سممرلة اليهممود الغمربيين
المولودين في أوروبا ،شرقها وغربها!
وحتمثممع يمموا التمييممز فممي قصممة مدرسممة بيممت يعقمموب فممي مسممتو نة عمانوحممع القرحبممة مممن نمماب س،
وسأمصص م فا لها في آمر الكتاب.
وأبممرز مممن شم َّ
ممص ممايرة العنص مرحة ضممد السممفارديم يممو الكاتممب اليسممارأ فممي صممحيفة يممترتس،
غدعون ليفي ،الوأ يقوت:
[[إن تمييز اليسارحين الع مانيين بين السفارديم وا شكنازحم ،ويو التمييز المستور ،أسوأ بكثيمر ممن
تمييز الحرحديم ( المفضوحي بمين ال ماإلفتين .فقصمة التمييمز العرقمي بمين ا شمكنازحم والسمفارديم فمي
مدرسة بيت يعقوب في الضمفة الغربيمة فمي مسمتو نة عمانوحمع أممر مممز و شم  .فالمدرسمة
تقبع ال البات السفارديات  ،ويوا أمر مرعب؛ ولكن ماوا عن التمييز الع ماني في اإلزة إسراإليع؟
إن مع م ممم المكم ممرمين والحاصمم م ين ع م م

م م مواإلز مم ممرت الس م ممنوات الفاإلتم ممة ف م ممي اآلداب كم ممانوا م م ممن

ا شم ممكنازحم؛ فقم ممط ينم مما عش م مرة ممممن أصممموت سم ممفاردية ممممن ب ممين  158مم م من منح م موا ال م مواإلز ممممن
ا شكنازحم .وينا  600متفود مكرم من ا شكنازحم ليس بينهم سفاردأ واحد.
نعمم ،إن التمييمز العرقممي الموأ ينفمو الع ممانيون يممو األسموأ  ،ويممو
 1950قيممع لنمما:

يثيمر أأ احت مماج .فمنمو عممام

يو ممد أأ تمييممز .لممم نكممن نعممر السممفاردأ مممن ا شممكنازأ  ،غيممر أن ر ممع

الدولة أبا إيبان قات في السنة نفسها  ":نحن نسع لغرس المروح الغربيمة فمي نفوسمهم (السمفارديمي،
ولن ندعهم ي رون الدولة نحو الشرد .وما يزات مستشمار الم م المغربمي أندرحمف أزو أ يلكمد بمأن
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اليهود المغاربة

بوا إل إسراإليع ليمدموا في م ا ت العممع القاسمية وفمي م مول الموا همة .أمما

عن عمير بيرتس ،ويو السياسي المحن  ،الوأ ع مصدر سمرحة في السر والع من  ،وبماصمة
عنممدما تممول منصممب وزحممر الممدفاا ،فيعممود السممبب بممال بع إل م أصممولف المغربيممة  .كممع يمموا ونحممن
نصيح قاإل ين  :ليس ينا تمييز !!حت لو كان كع سياسيينا واقتصاديينا وأكاديميينا وقادة يشنا
ك هم من أصوت إشكنازحة !! بعمد  26سمنة ممن تأسميس الدولمة ،فمإن رإليسمين فقمط كانما ممن أصموت
سفاردية  ،ولكنهما ليسا من أصوت مغربية  ،ويي ال الية األكبر في إسراإليع .لدينا اثنين أو ثرثة
مممن قممادة ال مميش مممن السممفارديم  ،ورإلمميس بن م أو اثنممين ،ولكممن

يمكممن أن يكممون رإلمميس المموزراء

سمفارديا مغربيمما! ففممي عممام  1975كممان السمفارديون يحصم ون ع م  %75مممن ارتممب ا شممكنازحم ،
ثم انمفضت النسبة عام  1992لتصبح  %68ممن ارتمب ا شمكنازحم؛ ويمو ا سمتبانات لمم ت مدد
بعد ول .
إن ْس مر الف مموة فممي التع مميم بممين الس ممفارديم وا شممكنازحم تحتمماج إل م  75سممنة .الس م ون مم مموءة
بالسمفارديم؛ ينمما فقممط  %7مممن الك يمات التممي تصممنف بأنهمما سمفاردية .وأميم ار ،كممم سممفاردأ ي هممر
في الت فزحون كع يوم ؟!
دعونا نر التمييز الوأ يمارسف الع مانيون أو  ،قبع أن نن ر إل التمييز في عمانوحع ]] يترتس،
 ،2010/5/2غدعون ليفي.
ف ممي الس ممياد،

م ممدارس ل الب ممات الس ممفارديات ف ممي الق ممدس ،فمع ممم الم ممدارس ممصص ممة

لإلشمكنازحات ،كممما أن السممفارديم يفضم ون داإلممما أن تممتع م بنمماتهم فمي مممدارس ا شممكنازحم ،ألن يممو
المدارس أكثر ت هي از ،ويي المفض ة دومما فمي سم

الو يفمة ،بينمما ُيح مم ا شمكنازحم عمن إدممات

بناتهم في المدارس السفاردية ،ألنهم يعتبرون يو المدارس أحقر من منزلتهم العالية؛ وحت لو لم
يكممن فممي منمما ق سممكنايم مممدارس ماص مة با شممكنازحم ،فممإنهم يقومممون بإرسممات بنمماتهم فممي سمميارات
ماصة إل مدارس اإلفتهم:
[[ممما زات التمييممز العنصممرأ ي ممع ب أرسممف فممي القممدس .ينمما ماإلتمما البممة حرحديممة سممفاردية

يم َّ
متمكن

مممن الحصمموت ع م مقاعممد الد ارسممة فممي القممدس ،مممع انتهمماء فت مرة التس م يع لعممام .2012-2011
وتب غ نسبة السفارديات في المدارس الع يا ل بنات . %7ينا عشرون البة سفاردية لم يست عن
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في العام الماضي الحصوت ع

مقاعد دراسية في القدس]] يمديعوت أحرونموت، 2011/5/18 ،

كوبي نحشوني.
قمع النساء (الفرشا يا ثيوبيات
اليهوديممات ا ثيوبيممات ،يممن األكثممر عرضممة ل قمممع وا ض م هاد ،ويعممود السممبب تممارة إل م بش مرتهن
السوداء ،فُيحتقرن ب فظ ( كوشياتي ،وتارة أممر إلم ممو ن ي مرتهن ممن الب مد ا فرحقمي الفقيمر:
إثيوبيا! فهن إن تهودن

ُيعتر بتهوحدين ،وان لم يتهودن من ديد

يحص ن ع

أية و يفة

من الو اإلف؛ كما أن ينا و ماإلف ماصمة بهمن ك ابيمات ضمراإلب فمي مواقمف السميارات العاممة،
أو مادمات في الملسسات والدواإلر الحكومية!
قصة ا ثيوبية وساإلق الحاف ة العنصرأ

[[حاولت فتاة أثيوبية مها رة ديدة إل إسمراإليع الصمعود لحاف مة إيغمد رقمم  5فمي تمع أبيمب  ،غيمر
أن ساإلقها أغ ق في و هها الباب .و رقت الفتاة ا ثيوبية ز اج الباب ،غير أن الساإلق رفض أن
ماإلق البمماب ،وقالممت الفتمماة ا ثيوبيممة:
يفممتح لهمما بمماب الحاف ممة .وعنممدما قممدمت فتمماة أمممر فممتح لهمما السم ُ

"التصقت بها ودم ُت الحاف ة".
قات لي الساإلق :أ تفهمين؟
فممي أثيوبيمما؟ لممماوا
تم كين حواء ،ف ماوا

ُيسمح ل كوشيين السود بالصمعود إلم الحاف مة .يمع ينما حمافرت

تسمميرحن ع م قممدمي ؟فأنت فممي أثيوبيمما لممم يكممن لممدي حممواء ،ويمما قممد صممرت
تمشين؟

رفض الساإلق قبوت األ رة ،وقات لي  :حص ت ع

اله رة وأصبحت متكبرة! فرددت ع يف قاإل مة:

يممع تقبممع أن تعامممع أم م بمثممع يممو األقوات؟فأمس م بثمموبي وصمماح :

تمموكرأ أمممي ،وكممان يهممم

بضربي ،وقات :
ار عي إل أثيوبيا أنت لست يهودية .من أحضركم إلينا؟ أنتم تدمرون ب دنا أيها األغبياء؟
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مت إل م نهايممة
ينمما تممدمع الرك ماب و ب موا مممن السمماإلق أن يكممف عممن عنص مرحتف ،ويممي قالممت :ر عم ُ

مت منهمما وأنمما أبكممي .وقممد الممب عضممو الكنيسممت مممن كاديممما شم ومو مممو المهمما ر
الحاف ممة ،ويب م ُ
ا ثيمموبي م ممن وزح ممر المواص ممرت عق مماب الس مماإلق ،وأوع ممز وزح ممر المواص ممرت ب ممإ راء تحقي ممق ح مموت

األمر]] يديعوت أحرونوت.2009/8/12 ،

قصة ا ثيوبية التي ديسها الب حرحدأ عمدا
يا رت يو الفتاة ا ثيوبيمة إلم إسمراإليع ،وحصم ت ع م شمهادة تهوحمد ،وعم ْمت

مو فة في موقف لسميارات الب ديمة ،كمراقبمة أممن ومحاسمبة ل سميارات التمي تمدمع الموقمف ،وأميم ار،
ت قت ا ثيوبية رسالة من س ة التهوحمد فمي الحاماميمة تب غهما فيهما بإلغماء شمهادة تهوحمديا ،فهمي
أت َّ
مت شكو ضد حرحدأ عالي المقام والرفعة!! واليكم قصتها:
وقد ْ
إثيوبية محتقرة  ،ألنها ت ر ْ
[[رفض الب حرحدأ يدرس في معهد ديني ،ويو ُمقرب من كبار الحامامين السفارديم ،أن يمدفع
لها المب مغ المسمتحق عمن إيقما سميارتف فمي الموقمف .وحماوت الممروج بسميارتف بمالقوة ممما ع هما
تغ ق ال رحق أمام سيارتف ب سديا ،فديسها وقوفها ممسة عشر مت ار ،قبع أن تسقط ع م األرض
وتفقد وعيها .وقد أنكر الساإلق فع تف  ،غير أن كاميرات المراقبة صورت الحادث.
و الب اليشيفا الحرحدأ يموا مقمرب عنمد الحاممام األكبمر شم ومو عممار والحاممام عوفاديما يوسمف،
وقد حصع منهما ع

توصية ل قاضي بتمفيف العقوبة.وأشار القاضمي (دروري بمأن ع م الفاعمع

أن يعتور من األثيوبية ،حت

يصدر ع يف حكم ممع باألدب .
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وقممد حكممم ع يممف القاض مي بممدفع عش مرة آ

شمميكع تعويضمما ،وأع ممن توبتممف عممن فع تممف  ،ووافممق أن

يعمع مت وعا مدة ماإلة وممسين ساعة فمي المدممة العاممة ،بحيمث

يتعمارض الحكمم ممع د ارسمتف

في اليشيفا!
ويمموا ،دفممع ال اليممة ا ثيوبيممة إل م ا حت مماج ع م الحكممم الصممادر مممن القاضممي (دروري المرش مح
ل محكمة الع يا ،وقالت ال الية ا ثيوبيمة " :إن عنصمرحة القاضمي تحتماج إلم تمدقيق قبمع أن يصمع
إل المحكمة الع يا " .
وقات آفي مشفن المتحدث باسم ال الية " :إننا نحتج ع

ما ورد في صيغة الحكم التي قالت:

كانممت المدعيممة ا ثيوبيممة متممرددة فممي المثمموت أمممام المحكمممة لشممعوريا بأنهمما عوم ممت كك ممب مممن قبممع
المتهم.
وأمي ار :مما المرابط بمين قضميتها  ،وبمين إبرغهما بقمرار إلغماء تهوديما؟ فربمما ينما فمي الحاماميمة
من أراد أن ينتقم منها بإلغاء شهادة تهوحديا!]] يروسالم بوست.2009/7/7 ،
إو ت النساء في قس التعرأ في حمام الت هير
ما ر ل مرأة ا ثيوبية من قمع واو ت ،يو ما ي رأ لكع النسماء المتهمودات ،ألن كمع الراغبمات
في التهود ع يهن أن يفين بشرل شرعي ل تهوحد ،ويو أن يتعرحن بالكامع أمام ثرثة حامامين من
الر ممات ،كإثبممات ألنهممن ممادات فممي اعتنمماد الممدين اليهممودأ ،ويمموا ممما شممعرت بممف الم مرأة اليهوديممة
ا ثيوبيممة المتهممودة عنممدما البويمما بممالتعرأ الكامممع فممي الحم مام ال قسممي( المكفمماي ،ثممم امت ق موا لهمما
مبررات لعدم قبوت تهوديا ،بالر وا إل سرلة آباإلها وأ داديا:
[[ مت األثيوبيممة التممي تسممكن نمموب الممبرد ،ت مرفض المضمموا لق مرار الحامممامين ثبممات يهوديتهمما
بمالتعرأ فممي الحممام ال قسممي (المكفمماي ،واضم رت لتأ يمع زوا همما أربممع سممنوات كام ممة أل ممع ولم ؛
حيممث كممان مقممر ار أن تتممزوج فممي أغسم س . 2006فقممد رفممض حامممام إسممدود ا عتم ار

بيهوديتهمما،

ألن ديها اعتنقا المسيحية ،وحوت م فها إل حامام األثيوبيين في تع أبيب يوسيف ينادا؛ وينا
مب منهمما يوسميف المضمموا ل قمس الحممام المكفمما ،ممما أل أيمما ل حامممام األكبمر حاممام السممفارديم
ش ومو عمار ،وأحضرت لف شهودا بأنها تنحدر من أصوت يهودية؛ غير أن الحامام لم يحكمم لهما
63

أيض مما ،واس ممتعانت بمح ممامين م ممن معي ممة ( تبيك مماي الممتصم مة بش مملون الفرش مما  ،إلم م أن حكم ممت
المحكمم ممة فم ممي القم ممدس بأنم ممف ي م ممب ع يهم مما ا متثم ممات ل قم مموس الحم م مام ال قسم ممي ،ع م م أن ينت م ممر
الحاممامون ممارج الحممام ليتأكمدوا ممن أداء ال قمس المديني ،لكمي تحصمع العمروس األثيوبيمة ع م
شممهادة تُثبممت يهوديتهمما ،ولمميس شممهادة ديممدة بتهوحممديا مممن ديممد! قالممت :أمي م ار انتهممت مأسمماتي،
المولممة ،فأنمما يهوديممة ،مممن عاإل ممة يهوديممة]] يممديعوت أحرونمموت
فممأمتي لممن تمضممع لهممو ال قمموس ُ
 ،2010/9/16تحقيق توفا دادون.

فاإلدة:
(( قس المكفما يمو حممام ال همارة ال قسميُ ،يسمتمدم عنمد الحمارديم لت هيمر ميمع األدوات :أدوات
الم بخ واألدوات األمر  ،التي لم تصمنعها المصمانع المرمصمة ممن الحاممامين .وح مب أن يكمون
ماء الحمام من نهر ار أو بإلر ،وُيستمدم الحممام نفسمف لت هيمر النسماء ممن العمادة الشمهرحة؛ كمما

أن المتهودات ي ب أن يغ سن فيف عارحات أمام ثرثة حامامين ر اتيي!
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متسي النساء الم قات
إوا ممما انتق نمما إلم نموا آمممر مممن أنمواا قمممع الممرأة "اليهوديممة" ،نشممير فممي البدايممة إلم أسموأ أس م وب
قمعي ُيضما

إلم األسماليب القمعيمة السمابقة ،ويمو م مف تعمويب النسماء المع قمات ( العما ونوتي؛

أأ النساء الم قات صورحا وشك يا ،بدون أن يحص ن ع م ورقمة ال مرد ممن المزوج نفسمف ،ويمن
ُيسمممين فممي إسمراإليع (عمما ونوتي أأ ُمعَّقممات؛ فهممن لسممن ع م وممة الممزوج  ،ولسممن م قممات ،ألن

أزوا هن لم يمنحوين ال رد رسميا .فالزوج في الشرحعة اليهودية يو الوحيد الموأ يممنح الزو مة
ال رد ،وفق قواعد ال رد الشرعية في الحامامية الدينية!
وقضية النساء المع قات من القضايا األكثر تعبي ار عن القمع الحاصع ل نساء في إسراإليع ،ألنها
تشير إل قهر الم قات الرتي

يمكنهن أن يبمدأن حيماة ديمدة ،ألنهمن

ي َّ
متمكن ممن الحصموت

ع م وثيقممة ال ممرد( غيممتي .فمأزوا هن السممابقون إممما أنهممم يرغبممون فممي معمماقبتهن واو لهممن ،بعممدم
النساء مع قات لسنوات وح ة.
منحهن رمصة ال رد ،واما أنهم يمتفون في الحوادث ،فتبق
ُ
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َّ
إن النسمماء اليهوديممات

يم َّ
متمكن أيضمما مممن عقممد الزح ممات المدنيممة إ بعممد الحصمموت ع م شممهادة

ال مرد .فمالزواج الممدني يحمرِم األسمرةِ ممن التسم يع فمي الهويمات ا سمراإلي ية ،ممما ي عممع و ازرة
ويسممم ْون فممي الوثمماإلق الرسمممية( أو د زنمماي ،حيممث
الدام يممة ا سم ارإلي ية تُسم ع أ فممالهن (بممر ديممني ُ
ُيحرمممون مممن التممأمين ا تممماعي ،ومممن التممأمين الصممحي والمممنح وغيريمما ،ألن الممزواج المعتمممد فممي
الكي ممان ،ي ممو ال مموأ ي ممتم وف ممق ق مموس الحامامي ممة الديني ممة الممتص ممة ب ممالزواج وال ممرد ،وم مما أكث ممر
القصص عن نساء قضين سنوات وح ة (مع قاتي ولم يست عن بدء حياة ديدة!!
وتاليا أحدث دراسة عن ت

ال ايرة القمعية:

[[ يعم ممد مركم ممز الدرسم ممات اليهوديم ممة فم ممي امعم ممة مانشسم ممتر مار م ممة رحم ممق لحم ممع مشم مماكع النسم مماء
اليهوديات(العما ونوتي ،مممن يمرفض أزوا ُ همن ممنحهن ال مرد ،ويمو المشمك ة تعماني منهما آ

النساء اليهوديات في العالم .

فك ممع امم مرأة عا ون مما تص ممادد عش مميقا دي ممدا أو زو مما ،يمك ممن لزو ه مما األوت الم مرافض رقه مما أن
يتهمها بالزنا ،لتُ بق ع يها عقوبة الزنا ،واوا رغبت في إن اب أ فمات ،فمإن أ فالهما يصمبحون -
وفق الشرحعة( -مامزحرحمي أأ أو د حرام؛ ويل ء

يحمق لهمم أن يتزو موا أو يشماركوا كغيمريم فمي

بناء الم تمع ]] يروسالم بوست. 2009/8/6 ،
أصدر مركز رممان لألبحماث فمي امعمة بمار إيمرن اسمت رعا م يم ار عمن ابتمزاز األزواج ل نسماء
الحرحديات الراغبات في ال رد ،ألن قسيمة ال رد

تُع

ل مرأة بدون موافقة الزوج:

[[شم ت الدراسة  320امرأة فمي حموالي الثرثمين ممن العممر .وم مص ا سمت را إلم أن اممرأة ممن
كممع ثممرث نسمماء م قممات تعرضممت لربت مزاز وا و ت والقمممع مممن الممزوج ،مم ما يض م رين ل رضممو
لشرول الزوج في تق يع النفقة ع

ف ين ،ممن  1100شميكع شمهرحا إلم  700شميكع فقط.ووفمق

المركز ،فإن  %70ممن َّ
وق ْعن اتفاقات رد تعرضمن ل تهديمد وال مم وا بتزاز.قالمت ممدير مركمز
رممان البروفسور روث يالبرحن كادارأ:

إن ما يحدث ل نساء الم قات في إسراإليع ينته مبادئ حقود ا نسان!
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وحتضممح مممن نتمماإلج ا سممت را أن النسمماء األكثممر عرضممة لربت مزاز يممن الحاصممرت ع م نصمميب
صمغير مممن التع مميم وكممول أزوا هممن .وقممد عقممدت حركممة (اغمموداتي ممملتم ار لمناقشممة أحموات النسمماء
فممي امعممة نيوحممور بحضممور وزحممرة العممدت تسمميبي ليفنممي ،ورإلمميس المحكمممة الع يمما السممابقة دورحممت
بنش.وفممي إحصمماإلية المركممز أن سممبعة وسممبعين ألممف ام مرأة يهوديممة تعرضممن لتهديممد مكشممو

قبممع

ال رد ،وينا عشرون ألمف وثمانماإلمة مما يمزلن ينت مرن أحكمام ال مرد .ممع الع مم أن الحاماميمة
الدينية أصدرت تقرحريا عام  2012عن عدد األزواج الرافضين منح زو اتهم ال رد ،والوأ ب مغ
ثمانين ر ر فقط]] يديعوت أحرونوت ،2013/7/10 ،تحقيق تالي فركش.
ون ار ستفحات ايرة رفض األزواج منح م قاتهم رمصة ال رد ،فقد أسست معيات نساإلية
لمعال ة يو ال ايرة .وقد تنافست العديد من مراكز األبحاث في يوا الشأن ،حت أن مراكز عدة
في العالم قامت بدراسة ال ايرة الم يرة ووضع مار ة رحق ل م قات المعَّقات .لكن ،لم تنشر
صحيفة يروسالم بوست عن المار ة سو المبر التالي فقط:
[[ُيع م مد مركم ممز الدرسم ممات اليهوديم ممة فم ممي امعم ممة مانشسم ممتر مار م ممة رحم ممق لحم ممع مشم مماكع النسم مماء
اليهوديات(العا ونوتي  ،ممن يرفض أزوا هن منحهن ال مرد .ويمو المشمك ة تعماني منهما آ
النساء اليهوديات في العالم .
وأعم ممدت مار م ممة ال رحم ممق توصم مميات لم ممألزواج ال م ممدد حت م م

يقع م موا فم ممي المشم ممك ة ،كمم مما أوضم ممح

البروفسور برنارد اكسون ،مدير مركز األبحاث]] يروسالم بوست.2009/8/6 ،
كم مما وردت ف ممي إحص مماإلية لم ممس القض مماء الحام ممامي الش ممرعي نس ممبة القم ممع الكبيم مرة ف ممي ق ممماا
الم قات ،حيث ت اوزت حا ت ال رد في الم تمع األصولي عشرة آ
[[أصدر م س القضاء الحامامي اليهودأ األع

حالة:

يوم أمس تقرح ار ُي هر بأن حا ت ال مرد قمد

ارتفعممت بنسممبة  %5بالمقارن ممة بالسممنوات الماض ممية .كممما أن ع ممدد حمما ت ال ممرد التممي أحص ممتها
المحكمممة الحاماميممة ب غممت  10225حالممة؛ وس م ت أع م حمما ت ال ممرد فممي ياشممارون ،حيممث
ارتفعممت بنس ممبة  %31وفممي م ممودعين بنس ممبة  %24مقارنممة بالع ممام الماض ممي .كممما فتح ممت م ف ممات
 8080حالممة ممرد فممي العممام الماضممي  ،وفرضممت ع يهمما عقوبممات ماليممة  ،وتممم رفممض  73حالممة

ممرد  ،وأُلقممي القممبض ع م  20معممارض لق مرار المحكمممة  ،ومنحم ْمت المحكمممة  130ام مرأة حممق
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ال ممرد ع م م الم ممرغم م ممن رف ممض األزواج .وأشم ممار الحام ممام إلي ممايو ب ممن دي ممان ،م ممدير الحاماميمممة
القضم مماإلية ،إل م م أن ينم مما عش م مرحن ام م مرأة قم ممد ي م ممرين أزوا ُ هم ممن ويرب م موا إل م م المم ممارج ]] يم ممديعوت
أحرونوت ،2009/1/27 ،تحقيق كوبي نحشوني.

الكنيست يحاوت إنقاو النساء المع قات
بع ممد أن أص ممبحت قض ممية النس مماء (المع ق مماتي ممايرة ا تماعي ممة م يم مرة ته ممدد أس مماس
الم تمع الصهيوني ،ل مأت ال معيمات النسماإلية ول مان التشمرحع فمي الكنيسمت إلم وضمع مسمودات
قموانين تحكممم عم يممات ال ممرد ،ع م الممرغم مممن أن يممو المشممك ة سممت ع مممن امتصمماص المحمماكم
الحامامية الدينية المستق ة عن الن ام القضاإلي المدني:
[[قممدم حزبمما كاديممما والبيممت اليهممودأ مشممروا قممانون فممي قراءتممف الثانيممة والثالثممة ،يممنص ع م إ بممار
قضاة المحكمة الدينية الحامامية بتوقيع عقوبمات ع م رافضمي ال مرد ،إوا صمدر حكمم المحكممة
الع يمما (المدنيممةي ع مميهم ،ويممو يمممنح فتمرة أولم مممدتها  45يوممما لتنفيممو ال ممرد ،ثممم  45يوممما أمممر
لتوقيع العقوبات في ال سة الثانية]] يديعوت أحرونوت .2012/3/21
ممما أكثممر قصممص النسمماء "اليهوديممات" الرتممي
ع

يم َّ
متمكن مممن الحصمموت

رمصة رد (غيتي  ،وحبقين مع قات (عا ونا ي  ،سنوات وح ة في الكيان حاليا.

وكممما أش مرنا سممابقا،

يمكممن ل يهوديممة أن تتممزوج بممدون الحصمموت ع م قسمميمة ال ممرد "غيممت "؛

وينا مبررات شرعية ل رد ،ويي رمص شمرعية ُوضمعت بيمد المزوج ،
عبريا من توقيع ال رد بادعاء أحد أفعات المرأة ،ومنها:

الزو مة ،كمي يمتمكن

الزنمما البين،اعتنمماد ديممن آمممر ،رفضممها ممارسممة ال ممنس مممع زو همما ،فالرافضممة تعاقممب بممال رد مممن
ماقر ،أو أنهمما قبيحممة  ،أو
بيتهمما ،و ُيسمممح لهمما بممأن تأمممو منممف شمميإلا -حت م حممواءيا -أو لكونهمما عم ا
فاش ة في إدارة شلون أسرتها ،أو عدم التزامها بقواعد الكوشير في األكع ،أو عدم تنفيمويا قموس
ال هارة الشرعية ،ويمكن ل زوج أن ي فق لزو تف تهمة من التهم السابقة!
أيض مما ،م مما أكث ممر الح مما ت الت ممي تبق ممي فيه مما كثي ممر م ممن النس مماء مع ق ممات متف مماء
أزوا هن ،أو لعدم و ود ثة الزوج الميت ،مث ما ورد في القصة التالية:
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قسيمة رد إ بعد هور ثة الزوج
[[شممرعت ال اليممة اليهوديممة فممي مدينممة بولونيمما الفرنسممية فممي إعممداد م ارسممم
شرعية لتأبين فقيديا ،عضو ال الية [ ش ومو أنغر]  ،وول عقب وصوت عدد من ال ثث التي تم
انتشالها من المحيط ،حيث تح مت ال اإلرة الفرنسية القادمة من رحمودأ نيمرو إلم بمارحس .وفمي
يو األثناء ثار دت حوت مصير زو ة المفقود؛ وقد عقد التأبين في الكنيس أألكبر في بارحس ،
مع دعوة إل صرة قاديش ع
الحممداد ،قبممع اكتشمما

روح الميت وع

أيتامف .ويدد حاماممات فرنسما بمقا عمة م ارسمم

ث مة المفقممود ،وأعرب موا عممن ممموفهم مممن أن مشمماركتهم سممو

تُعتبممر رمصممة

شرعية عرن أن زو تف تعتبر [أرم ة]  ،بينما يي في الواقع [ع ونا ] أأ مع قة!
وأع ن القضاة بأن إ راءات الحداد ي ب أ تمتم إ بعمد أن يصمع أممع ا نقماو إلم در مة الصمفر.
وفي يوا ا

ار ،فإن ينا فتو ل حامام عوفاديما يوسميف حموت حادثمة مشمابهة  ،تممص ال يمار

المموأ أُسممق ت اإلرتممف بصممارو وغممرد فممي البحممر ،فقممد اعتبممر الحامممام يوسمميف أن إصممابة ال مماإلرة
وسقو ها وغرقف سببان مو بان عتبمار ميتما و عتبمار زو تمف [ أرم مة] وليسمت عا ونما  .لكمن،
يمو الفتمو أيضما

تمنحهمما حمق المزواج ممرة أمممر حتم تمتم د ارسمة حالتهمما الشمرعية ممن ديممد]]

يديعوت أحرونوت ،2009/6/9 ،تحقيق كوبي نحشوني.
قصة امرأة مع قة منو إحد عشرة سنة
يمكممن ل ممزوج أن يما ممع فممي مممنح زو تممف ال ممرد سممنوات وح ممة ،وول م

بتزازيمما،

و ع ها تتنازت عن حقوقها ،و سميما إوا كمان لهما أ فمات ،حيمث تُضم ر ل تنمازت عمن النفقمة ،أو أن
تُمفض قيمتها  ،فها يو زوج حرحدأ رفض أن ُي ق زو تف منو إحد عشرة سنة.
تبممدأ القصمة حممين تممزوج شمممص حرحممدأ بفتمماة حرحديممة فممي عممرس ممماعي عممام  ، 1997وعاشمما
سويا ثرثة أشهر فقط .وقد غادرت المرأة بيت الزو ية بعد األشهر الثرثة بسبب ما تعرضمت لمف
مممن عنممف  ،ثممم وضممعت مولوديمما  .وحصم ت الزو ممة ع م  25حكممما بممال رد صممدرت ك همما مممن
المحاكم الدينية  ،غير أن الزوج رفض منحها ال رد منو إحد عشرة سنة ،ويدديا بمنع النفقمة
عن ال فع وش ب اسمها من التأمين  ،إ بعد أن تتم
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عن حضانة ابنها ،حت بعمد أن ل مأت

ل محكمممة المدنيممة ،ويمموا فممي العممر الممديني انتهمما ل ش مرحعة؛ فالمحكمممة الممتصممة يممي الحاماميممة
الدينية فقط .ومن المتوقع أن يرفض الزوج قرار المحكمة المدنية.
وأمي ار ،أصدرت القاضية في المحكمة األسرحة توفا سيفان قراريا النهاإلي الوأ ينص:
[[انته الزوج الرافض منحها ال رد حرحتها في الحياة منو أحد عشر عاما ،وع يمف أن يمدفع لهما
تعويضا عن كع سمنة بمقمدار سمتماإلة ألمف شميكع ،ليصمبح المب مغ ا

ممالي سمبعماإلة ألمف شميكع،

أأ ما يعادت  187000دو ر .
وقالت المحامية سوزان واس ،رإليسة معية نساإلية :
" إن رفض منح الزو ة ال مرد يمو انتهما لحقوقهما ممما منعهما ممن إقاممة أسمرة وحيماة بيعيمة ،
ويو عنف م ير في حق المرأة]] يديعوت أحرونوت.2008/12/20 ،
قصة إمرأة منحتها براغيث الس ن شهادة ال رد بعد إحد عشرة سنة
أمي م ار ،الص ارصممير والبراغيممث يممي التممي منحتهمما ال ممرد! يممو قصممة أمممر عممن قمممع الم قممات،
تشير بوضوح إل مقدار ا و ت التي تتعرض لف النساء دامع الكيان:
[[أرس م ت السمميدة ( أورحممتي رسممالة ألمهمما ،ويممي فممي قاعممة المحكمممة الدينيممة فممي تممع أبيممب،
تقوت لها" :أحب  ،أنا فمورة ب " ،بعدما حص ت (أورحتي ع

شهادة ال رد بعمد إحمد عشمرة

سنة من عوابها وبقاإلها مع قة .فقد انتهمت سمنوات العمواب ،وكانمت المحكممة الدينيمة فمي حالمة فمرح
ويياج ،عندما أُحضِر زو ُ ها السابق الرافض منحها ال رد ،ويو مقيد اليدين والقدمين.
وكانت الشر ة قد ألقت القبض ع

الزوج الهارب منو سنوات ،واعتقع .غير أن المحكمة أفر ت

عنممف ،ألنممف قممات بأنممف سمميعود ل بيممت وسميع ي زو تممف حممق ال ممرد بعممد أسممبوا عممام  2004ولكنممف
يرب مرة أمر  .أمي ار ،ر اعتقالف فحكمت المحكمة ع يف بمأن ُيسم ن فمي المحكممة الحاماميمة،
وقممالوا ل ممف :سممتبق مسم م ونا ،لممن ن ب ممر ع م م ممنح زو ت م ال ممرد .وأمي م ار ،قام ممت الص ارص ممير
والبراغيممث فممي الس م ن بممدوريا ،مممما أرغمممف ع م مممنح زو تممف حممق ال ممرد]] يممديعوت أحرونمموت،
 ، 2010/11/1تحقيق رفقة لبوفتش.
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* رفقة لبوفتش يي محامية نساإلية أمام المحكمة الدينية ،وناش ة في مركز العدالة ل نساء وكاتبة
داإلمة في يديعوت أحرونوت "
صعوبة ا لتزام بال قوس الدينية الماصة بالنساء
يو صورة أمر من صور القهمر الموأ تتعمرض لمف النسماء المعَّقمات ،عنمدما ُي بريما زو هما ع م

ا لتمزام بممال قوس الدينيممة الشممرعية .ويممي قمموس معقمدة ل ر ممات ،واألكثممر تعقيممدا ل نسمماء ،وبماصمة
حمام المكفا ،و قس عام الكوشير ،و قوس السبت التي تمنص ع م منمع
قس ال هارة و قس َّ

كع أنواا التكنولو يا من البيت  ،وع
ألنها

رأسها الت فزحونات وا نترنت .فها يي امرأة ت مب ال مرد

تست يع تنفيو ال قوس الدينية:

[[منممو ممممس سممنوات انفصممع الزو ممان  ،وبقممي األبنمماء مممع األم .وفممي يممو األثنمماء أصممبح األب
متممدينا ،وعممادا إلم بعضممهما  ،وحاولممت الزو ممة أن تقمموم ب قمموس حمممام الت همر (المكفمماي واشممعات
شموا السبت  ،غير أنها لم تست ع ،ورفضت أن تعيش معف ،و بت ال رد من زو ها فرفض
ول .
ل أت الزو ة المع قة إل

محكممة إسمدود الدينيمة  ،فأصمدرت حكمما يقضمي بت يقهما ألنهما ليسمت

ومنح الزوج حمق زحمارة األبنماء  ،فمرفض
متدينة وتعيش مع ر ع متدين  ،مع بقاء األ فات معها ُ ،
الزوج أن ي قها  ،فألقي ع يف القبض وس ن؛ و رت مباحثات ممع الحاممام  ،وفمي النهايمة رضمخ
الزوج لقرار الم س القضاإلي الديني ،و ق زو تف ]] يديعوت أحرونوت.2008/12/10 ،

مس ون ينتقم من زو تف
ينا

رد كثيرة لتعويب الزو ات المع قمات فمي انت مار ال مرد ،عنمدما ُيصمر المزوج ع م عمدم

ويفضع الس ن ع
منح ال رد ل زو ة السابقةُ ،
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منحها ال رد.

أقدم أحد يل ء األزواج ،ممن س نهم الحامامون ،بعد أن رفض منح ال مرد لزو تمف ،أقمدم ع م
ا ضراب عن ال عام ،لدر ة أن حراس الس ن قيدو ليحقنمو بالغمواء؛ وكمع ولم ليمتمكن ممن قهمر
زو تف السابقة ،وا نتقام منها برفض منحها قسيمة ال رد الشرعية:
[[تممزوج الزو ممان قبممع عشممر سممنوات ،وانفصممر بعممد إن مماب ف ممين .ممع الممزوج يبتممز زو تممف مممرت
السنوات الثمانية ،وحرفض توقيع وثيقة ال رد ،حت

يتيح لها الزواج مرة أمر  ،فتم مت لمف

عن النفقة ،ومنحتف حق زحارة األبناء .غير أنف واصع إصرار ع

عدم منحها ال رد ،واستمرت

مما تف ثماني سنوات.
وحكم ممت ع ي ممف المحكم ممة الديني ممة بالسم م ن مم ممس س ممنوات ،وقضم م منه مما س ممنتين  ،وعن ممدما واص ممع
إصرار ع

عدم منحها ال رد أمر قاضي المحكمة الدينية بنق ف إل س ن انفرادأ ،وأممر بمنمع

عام الكوشير عنمف ،فقمرر ا ضمراب عمن ال عمام ،ممما اسمتدع أن يحقمن بالمغمويات فمي الورحمد]]
يديعوت .2009/7/18
م قة معنفة نسيا ثماني سنوات
أميم م ار ،تمكن ممت المحكم ممة الحامامي ممة م ممن إرغام ممف ع م م

ممرد زو ت ممف بس ممبب إف ار ممف ف ممي العم ي ممة

ال نسية .ولعع السبب الرإليس يعود ليس لفرل الشهوة ال نسمية ،بقمدر عمدم امتثالمف ل تعماليم الدينيمة
التممي تُحممرم الممارسممة ال نسمية فممي األعيمماد اليهوديممة المقدسممة ،وتفممرض ح ممر ممارسممة ال ممنس فممي
العادة الشهرحة ،مما دعا زو تف ألن ت ب ال رد:
[[أوعمن الر مع المرافض أن ي مق زو تمف منمو ثمماني سمنوات  ،ومنحهما ال مرد أميم ار ،لتمتمكن مممن
الزواج مرة أمر وتمرج من حالة امرأة مع قة.
وكانت محكمة رحوفوت قد أمرتف بت يق زو تف ن ار لشهوتف ال نسية المفر ة ،فقمد كمان ي مامع
زو تممف ثممرث إلم أربممع ممرات فممي اليمموم ،وح امعهمما فممي يمموم كيبممور ،وحتم أثنمماء العممادة الشممهرحة ،
ويو أمر محرم .
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عاقبتف المحكمة الدينية بمنعف من مغادرة إسراإليع ،وسحبت رمصة قيادتف ،وأقف ت حسابف البنكمي.
وحيث أنف كان يعميش فمي الشمارا ،ولميس لمف منمزت ،فقمد فشمع ممبمرو المحكممة ممن تتبمع آثمار  ،ثمم
وس ن]] يروسالم بوست".2009/8/11 ،
ألقي ع يف القبض ُ
الحصوت ع

ال رد مناسبة سعيدة

تحموت ال مرد فممي إسمراإليع إلم مناسمبة سممعيدة .والسمبب يعمود إلم التعقيمدات الحرحديممة فمي قضممايا
ال ممرد المحصممور بيممد الر ممع .فممإوا عصم الر ممع ورفممض ال ممرد ،ت ممع الممرأة بممر زواج؛ وأكثممر
الر ممات ال مموين يع مماقبون زو مماتهم يهرب ممون ،أو يس ممافرون إلم م الم ممارج بأس ممماء م ممزورة لينتقمم موا م ممن
م قاتهم؛ ويو قصة أمر ل مرأة السعيدة بال رد:
[[اسممتغرب صمماحب ممب مز يبيممع التورتممات فممي حممي بنممي ب م ار بتممع أبيممب عنممدما قالممت لممف إحممداين:
أكتممب ع م التورتممف (تهنإلممة مالصممة بممال ردي؛ فقممد اعتمماد النمماس أن يكتب موا ع م التورتممات تهنإلممة
بالزواج أو بالن اح أو بالشفاء!
إن ال ممرد يممو أس م ورة مح يممة يهوديممة .غيممر أن الم تمممع الحرحممدأ بممات مممع الوقممت أكثممر قبممو
ل رد مما كمان ع يمف فمي السمابق ،وممن المعمرو

أن اإلفمة ا صمرحيين الدينيمة  ،ومقريما فمي

نيوحور واسراإليع أكثر تقبر ل رد من غيريا من الحرحديم ]] يديعوت أحرونوت،2012/3/5 ،
تحقيق تالي فركش.
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قصص اليهوديات الم قات
سأس ممرد ف ممي الص ممفحات التالي ممة قصص مما وردت ف ممي الص ممحف ا سم مراإلي ية .وي ممي قص ممص واقعي ممة،
مت مع مهمما مممن صممحيفة "يممديعوت أحرونمموت" التممي كانممت تواصممع نشممر القصممص عممن قمممع
تر مم ُ

الم مرأة اليهوديممة .وأكثممر القصممص التممي سممأورديا فممي صممفحات الكتمماب ،يممي مممن م فممات المحاميممة
اليهودية رفقة لبوفتش ،المتمصصة في م فات النساء.
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لكممن ،منممو فت مرة وح ممة ،احت بممت يممو القصممص عممن ال هممور فممي الصممحافة ا س مراإلي ية و أع ممم
السبب؛ وما أمشا يو أن ينا سياسة ديمدة تقضمي بإعمادة م مف القممع النسماإلي ل ممرأة اليهوديمة
في إسراإليع إل األدراج من ديد!
قصة الكابوس:
[[قالت المحامية رفقة:
مت ثرثمة أ فمات ممن زو مي،
مت وأن ب ُ
دت منمو سمنوات ،ثمم تزو ُ
"اتص ت بي (سارحتي وقالمت :تهمو ُ
مي أن أحصممع ع م وثيقممة ال ممرد مممن
ومممن ثممم انفص م ُت عنممف منممو ثممرث سممنوات .ويممو ُي ممح ع م َّ

الحاماميممة القضمماإلية الدينيممة ،ع م الممرغم مممن أننممي

بممت منممف أ يرغمنممي ع م ول م لصممعوبة

األمر ،وق ت لف :ماوا ستعمع بالوثيقة؟
وس ممارحت أص مميبت با كتإل مماب ح ممين ع م ممت بأنه مما س ممت ار ع الحامامي ممة القض مماإلية ،مش ممية أن يق مموم
الحامممامون بإلغمماء تهوح مديا ،مم ما يعنممي أن أو ديمما لممن يس م وا كيهممود  ،ولممن يكممون بإمكممانهم أن
يتزو وا يهودا!
ولم يكن أمامها سو أن تكموب ع م الحاممامين وأن تقموت إنهما ت تمزم بمأوامر الشمرحعة .لكنهما فمي
الحقيقممة لممم تعممد تممويب ل كنمميس أو ت تقممي بالحامممامين؛ ويممي أيضمما
الت فزحون وال عب ع

تمنممع أ فالهمما مممن مشممايدة

الكمبيوتر في ع ة السبت .ويو األفعات تُعتبر مرو ا عن الدين و تكفي

لغاء تهوحديا!
مت بأنهما
وبعد حديث معي (المحاميةي بالهماتف ألكثمر ممن نصمف سماعة ،ع م ُ

تقمود السميارة يموم

السممبت ،ويممي تشممعع الشممموا يمموم السممبت وتت ممو الص م وات ،وكانممت تمممارس قمموس ال هممارة ،ويممي
متزو ة ق ُت لها:
يم

أحد أن ي غي تهوحد .

رت ف ممي النهاي ممة ال مموياب ل حامامي ممة ،وين مما
وبض ممغط م ممن ال ممزوج ال مموأ يرح ممد وثيق ممة ال ممرد ،ق ممر ْ

سألويا:
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ي ممع ت ت ممزمين بأحك ممام الشم مرحعة؟

نع ممم ...ي ممع ت ممأك ين كوش ممير؟

نعم...ي ممع ت ت ممزمين ب ق مموس

ال هارة ؟ نعم!
وأمي ار ،انتهت القصة بن اتها .فيما

ت كثيرات غيريا يعشن في رعب حت

اليوم!!

ولكممن ،ينبغممي إنهمماء يمموا الرعممب مممن الحاماميممة ،رعممب النممبش فممي الحيمماة الماص مة .فالحامممامون
يعيشممون ع م نقممود دافعمي الضمراإلب! وأميم ار ،ن ممح الحامممامون فممي يزحمممة ال مهممور اثنممين صممفر.
فالن مماح األوت عن ممدما يهممددون ال مه ممور بإلغمماء التهوح ممد ،أممما الث مماني ،فعنممدما ُيص مماب الم ار ع ممون

ل حامامية بالرعب في غرفة التحقيق ]]يديعوت أحرونوت.2009/6/20 ،

قصة م قة الكاين
نشرت رفقة لبوفتش قصة أمر عن أحد أفراد اإلفة الكويانيم (الشرحفةي المنحدرة من سرلة ليفي
أو وأ ،أحممد أبنمماء يعق موب ،يممو السممرلة

مت مممرت التممارحخ ماضممعة لم موعممة مممن الشممراإلع

الماصمة بهما ،تمنعهمما ممن أن تفعممع مما يفع مف األفمراد العماديون؛ فمح ممور ع م كمع مممن ينتممي إلم
ال اإلفة أن يتزوج ممن م قمة ،أو ممن سم ينة سمابقة ،أو مممن تهمودن ع م يمد حاممامين ممن غيمر
التيار الحرحدأ قالت رفقة:
[[تممزوج ا ثنممان وفممق الش مرحعة اليهوديممة فممي لنممدن .وبعممد تسممع سممنوات مثُممع الزو ممان أمممام المحكمممة
الدينية ل فصع في قضية رد.
الب الزوج المحكمة بأن تصدر أم ار ب رقف منها ،ألنها كانت م قة عندما تزو ها  ،وكان يو
كوين ،ولم يكن زوا هما شرعيا .ولما سإلع بكيف تزو ها زوا ا دينيا؟
أ اب" :تزو نا ع

يد حامام إصرحي،ثم ُعقد الزواج أمام حامام حرحدأ"!
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مممع الع ممم بممأن الزو ممة تعممارض ال ممرد .وردا ع م دعممو الممزوج قامممت الزو ممة الرافضممة ل ممرد
بعمرض قضمية أممر ضمد دعممو المزوج ،فادعمت بمأن زو هما لمميس كموين ،واوا كمان بالفعمع كمموين
ف ماوا أمف ع يها األمر؟ وقدمت المرأة دلير ع

أن حماتها أم زو ها ،أقاممت عرقمات نسمية

مع غوحيمي ،قبع أن تتزوج والد  .وبنماء ع م ولم  ،فهمي (زانيمةي وأو ديما ليسموا يهمودا ،بممن فميهم
زو ها! لول  ،ي وز لف أن يتزوج م قة.
وأحضممر الممزوج شممايدا ليثبممت بممأن الممرأة الزانيممة لممم تكممن أممف  ،بممع مربيتممف .وقممدم وثمماإلق تثبممت أن
والد وعاإل تف ،لها تارحخ في الكويانيم منو ممسين عاما.
وأميم م م ار ،قض م ممت المحكم م ممة بمم ممب رن ال م ممزواج ،وو م مموب م م ممرد الزو م ممة]] ي م ممديعوت أحرونمم مموت،
 ،2011/5/31قصة رفقة لبوفتش.

قصة زو ين ،شرعي وعشيق
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من قصص رفقة لبوفتش أيضا قصة يو المرأة المقموعة التي قالت:
[[حدثتني امرأة بالهاتف عن ف يعتها المأساوية قالت (أورليي :
أنا امرأة م قة  ،ولي ابنة ممن زو مي السمابق  ،وابمن ممن ر مع آممر عنمدما كنمت فمي وممة زو مي
السمابق ،ألننمي لممم أتمكمن مممن الحصموت ع م ال مرد إ بعمد سممنتين  ،حم مت بمما بن ممرت ت م
الفترة .
كان يبمدو ل وي مة األولم بمأن ل قصمة حمر .ففمي الشمرحعة يمكمن نسمبة ا بمن ل مزوج الشمرعي ،ولميس
لممألب العشمميق  ،ويمكممن أن تسم ف الدولممة فممي وثاإلقهمما باسممم الممزوج السممابق لحمايتممف مممن أن يصممبح
ابن ( ممزروتي؛ أأ ابن حرام أو ابن زنا!وأكم ت أورلي قصتها:
النمماس المحي مون بممي يعرفممون بممأن الولممد ل مميس ابنمما لزو ممي السممابق ،ف ممم أمممف عرقتممي بالر ممع
اآلمر .كما أن الناس ليسوا مغف ين ،فعندما سيكبر ابني سيعر الحقيقة من الشاإلعات حولف.
فكر ُت أن أنتقع إل مدينة أمر

مفاء الحقيقة عن ابني ،حت

الرسمية ،وفي يو الحالة ،ف من يحصمع ع م المعونمة ا

يصنف كابن حرام في الوثاإلق

تماعيمة ،كمما أننمي

أ مرل ع م

مب

نفقممة لممف مممن زو ممي السممابق المموأ يعممر الحقيقممة ،و أ ممرل أن أ ممب نفقممة مممن العشمميق (األب
الحقيقمميي ألن ا عت م ار

سممي عع الس م ات تس م ع ابنممي (ابممن ح مرامي أو ابممن زنمما.....يمما لهمما مممن

فا عة !!!
إن األب الحقيقي غني ويست يع ا نفاد ع

ا بن الثاني ،ويو يع م بأنف ليس ابنف!

أضممافت :لممم يقبممع الممزوج األوت أثنمماء الحمممع بممأن أقمموم بعم يممة إ همماض  ،غيممر أن لممألب الحقيقممي
عت العرقة معف .
س ر في الس ن  ،وقد ق ُ
أورلي

تعمع  ،ويي تت ق فقط نفقة من زو ها السابق ،أقع ممن ألفمي شميكع ومب غما بسمي ا ممن

الحكومة .
والمشممك ة األمممر يممي أن ا بممن سمميبق بممر أب  ،كممما أن األم تفض مع أن يعمميش ا بممن بممر أب،
ع

أن يس ع (ابن حرامي !
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أممما المشممك ة األمممر  ،فهممي مصممير السممر الممدفين بالنسممبة ل فممع ،المموأ سمميترب بممر يويممة األب ،
وحبقم م وال ممد أمت ممف ل مميس وال ممد  ،ب ممع ي ممو ر ممع غرح ممب .وزح ممارات ي مموا األب ألمت ممف ت ع ممف يش ممعر
بما غتراب؛ واوا مما اسمتمرت الكوبمة ،فسميع م الحقيقمة بأنمف ( ابمن زنماي ،ممما ي عمع الدولمة والشمرحعة
تُس ف في الوثاإلق الرسمية كول ! ق ي ون سيعرفون مصير يوا ال فمع المعموب  ،وكمم سميدفع ثمنما
من مستقب ف!
يو القصة تدفعنا أن نكف عمن األقموات غيمر الصمحيحة عنمدما نمدعي بأننما ح نما كمع المشمكرت،
مشكرت النساء واألبناء .ي ب ع ينا أن نوا ف الحقاإلق ع

األرض لحع مثع يو المعضمرت]]

يديعوت أحرونوت.2010/5/6 ،

قصة يروب الزوج ألفغانستان حت

يمنح زو تف ال رد

إنها قصة بشعة ،وتشير إل القمع المتواصع ل نساء الم قات ،ممن يعاقبهن أزوا ُ هن بأن يهربوا
حتم م

يوقعم موا ال ممرد ع م م النس مماء المقه ممورات ،وبالت ممالي يحرم ممونهن م ممن ح ممق الب ممدء ف ممي حي مماة

ديدة .ويو قصة من المتسي التي تسرديا الممتصة بقضايا النساء المحامية رفقة لبوفتش:
[[ رفض أحد يهمود أفغانسمتان(زف ون سميمان تمو ي أن يممنح زو تمف المقيممة فمي إسمراإليع ال مرد!
ممت زو ممة زف ممون م ممرت ثرثم مة عش ممر ،س ممنة تح مماوت الحص مموت ع م م ال ممرد م ممن زو ه مما ف ممي
أفغانستان ،عبمر وسم اء رسمميين وغيمر رسمميين ،وعبمر وسم اء ممن ال اليمات اليهوديمة ،ووسم اء
آمرحن ،ولكنها لم توفق حت اآلن في الحصوت ع
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ال رد.

حتم أن الحاماميممة رغبممت فممي إرسممات الحامممام غمموردن الممممتص بقضممايا ال ممرد إلم أفغانسممتان،
بممزأ أحممد الشمميو ،حت يممتمكن مممن إرغممام الممزوج ع م توقيممع وثيقممة ممرد الزو ممة ،ولممو بإغ ارإلممف
بالمممات! ويممأتي يمموا العمممع فممي إ ممار الم هممود لمسمماعدة النسمماء الرتممي يقعممن ضممحية عنمماد األزواج
ورفضهم منح الزو ات شهادة رد.
يممو القصمة

تُصم َّمدد بممالن ر إلم نتاإل همما وعواقبهمما ،فمع منمما يق أريمما وكأنهمما قصممة غرحبة،تسممتدر

الدموا ،وتثير العوا ف.
ولكن ،يي قصة نساء كثيرات يتزو ن وفق الشرحعة اليهودية ،شرحعة موس  ،ويحدث لهن ما يو
أبشع .ويي ليست قصة شاوة ،فما أكثر النساء غير القادرات ع

التمرد والشكو  ،ممن يتزو ن

زوا مما دينيمما ،ثممم يقضممين سممنوات وح ممة يحمماولن فيهمما الحصمموت ع م ال ممرد مممن أزواج عنيممدين
يرفضون منحهن ال رد!
فالقصم ممة

يمكم ممن أن ي مصم ممها حامم ممام بم ممزأ شم مميخ مس م م م  ،أو أن تقم مموم الق م موات األمرحكيم ممة فم ممي

أفغانستان بالضغط ع

الزوج لي مق زو تمف ،بمع إن الحمع يكممن فمي الحاماميمة التمي ينبغمي لهما

أن تو ممد الحممع ،فهمموا الممزوج بعيممد عممن زو تممف منممو ثممرث عشمرة سممنة ،ألمميس ينمما مممن يممتمكن مممن
المعَّقممات؟!!]] يممديعوت
إصممدار حكممم بممال رد فممي الحاماميممة مممن الع ممماء والحكممماء لكممع النسمماء ُ
أحرونوت.2010/9/26 ،
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قصة الع مانية الم قة المدنسة والزوج الحرحدأ
أنص ممفت المحكم ممة األب ،ول ممم تُنص ممف األم الت ممي تحول ممت م ممن ص مميغة المممرأة اليهودي ممة ،إلم م المم مرأة
ا سراإلي ية الع مانية ،بعمد أن ع مزت عمن تنفيمو مت بمات الشمرحعة الدينيمة ،ولمم تعمد ت تمزم ب قموس
ال هممارة الصممعبة والكوشممير وبروتوكممو ت دممموت السممبت؛ فانفصم ت بابنهمما ،وفضم ت أن تع مممف فممي
أصر أن يتع م في مدرسة دينية:
مدرسة ع مانية .لكن والد
َّ
[[في نهاية معركة قضاإلية بين أبوحن منفص ين ع

تع يم ابنهمما ،أصمدرت المحكممة الع يما قراريما

بضرورة إرسات ا بن إل مدرسة دينية  ،وليست ع مانية.
عاش األبوان في حي بني ب ار حياة دينية ،وع مانية في وقت واحد ،إل أن قررت المرأة أن تحيا
حياة ع مانية غير دينية ،فانفصع ا ثنان ،بعمد أن امتمارت الممرأة أن تحيما حيماة ع مانيمة مالصمة،
وحكمت لها المحكمة ا بتداإلية بحقها في أن تع م ابنها تع يما ع مانيا.
غيممر أن الوالممد الممتمس مممن المحكمممة المركزحممة تغييممر الحكممم حت م يممدرس ا بممن فممي مدرسممة دينيممة،
والسممبب حت م ت ممع عرقممة ا بممن مممع ديممف الحرحممديين عرقممة ي مدة .ف ممو تع مم ال فممع فممي مدرس مة
ع مانية ،فإن ال دين سمو

يتم يمان عنمف باعتبمار ن سما غيمر ماير ،فحكممت المحكممة المركزحمة

وفق التماس األب؛ أأ بأن يتع م في مدرسة دينية.
والتمسممت األم ب ممب آمممر ل محكمممة الع يمما ،غيممر أن المحكمممة الع يمما أقم َّمرت بصمواب قمرار المحكمممة
المركزحة!
ويكوا ي ب إدمات ا بن في مدرسة دينية حسب رغبة األب!]] يديعوت أحرونوت2010/9/8 ،
تحقيق تسفي سنغر.
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قصة ح يب األم الع مانية الم َّ
دنس
ُ
كممان مممن نتمماإلج القهممر وا ض م هاد الممممارس ضممد الم مرأة أن قامممت نسمماء كثي مرات بم ممف أبنمماإلهن
وال مموء إل م ب ممد آمممر ل هممروب مممن ربقممة الحاماميممة الدينيممة ،الت مي تض م هد النسمماء وتحممرمهن مممن
أبناإلهن ،حت ولو كان األمر يت ب استإل ار ممتصين في التهرحب:
حكت إيزابير قصتها ليديعوت أحرونوت ،وقالت:
[[ ْ
رحق التهرحب ممن تمع أبيمب إلم شمرم الشميخ ،

رت مهربا بثرثين ألف دو ر ،ليرشدني إل
استأ ُ

يب ممغ ابنممي نمموعم السممابعة مممن عمممر ،ونحمممع ال نسممية السويسمرحة .وصم ت الممرأة إلم شممرم الشمميخ،
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حيث ركبت ال اإلرة مع ابنها إل

نيف .يعود سبب م فها ا بن إل تحوت الزوج نحو الت ر

الديني فصار حرحديا تابعا لحركة حباد الدينية .بداية القصة:
يا رت األم وسكنت تع أبيمب .وقمد عم ْمت فمي شمركة مع وممات ،وتعرفمت ع م زو هما الموأ كمان

يعمع مدرسا ،وكان متزو ا ثم

ق زو تف األول  ،ووقعا في الحب وتزو ا .وكان قبع انضممامف

لحركة حباد منفتحا ومرحا ،حت أنهما ساف ار سويا إل سويسرا!
قابع ا ثنان حامام حباد (دافيد عزحزةي ،المممتص بشملون موب الشمباب لحركمة حبماد الحسميدية ،
وأثرت دروس الحامام في( شاأي حيمث قالمت زو تمف :بمدأ شماأ يحتفمع باألعيماد الدينيمة اليهوديمة
ع

ال رحقة الحرحدية ،ثم التزم ب قوس السبت ،وتر و يفتف بح ة العناية بابننا .وصار زو ي

يقممف فممي الش موارا ينصممح النمماس ويقممنعهم ب ممبس التف ممين ،وكممان يصممحب معممف ابننمما الصممغير ،ثممم
مت؛ ثممم أمرنممي ب ما لتزام بالكوشممير،
مالبني بالمموياب إل م الحم مام ال قسممي الممديني ( المكفمماي ،ووافقم ُ

و ب مني تغ ية رأسي ،وفع ت كع ما

ب .وصار يغيب في ال يع وفي النهارلممارسة قوس

مت مايرة ممن
العبادة ،وأحضر لي صابونا ماصا لكي أفر يمدأ ،قبمع أن ألممس ابنمي ،ألننمي لس ُ
و هة ن ر !

وكممان يقمموت لممي :إن ح يبممي مشممكو فممي هارتممف ،أأ لمميس (كوشمميري ،ألنممف

مت
يعممر ممماوا أك م ُ

مت الحامممام المسمملوت عنممف ور وتممف أن ي عممع زو ممي يعممود
مممارج البيممت ،فأنمما عنممد مدنسممة! قاب م ُ

ل عمع ،فن ر الحامام مباشرة في عيني وقات:أقترح أن تنضمي لنما ! وكانمت ت م يمي القشمة التمي

قصمممت هممر البعيممر ،بماصممة عنممدما
ل هرب بابني ،بعد أن حص ت ع

ممب منممي لممبس التنممورة الحرحديممة ال وح ممة ،وبممدأت أم مط

ال رد وحق حضانة ابني؛ ورفعت ع يف دعو بالنفقة .كنت

أمش أن يم ف ابني لمص حة حركة حباد في بروك ن بنيوحور !
ويكوا تحولمت حيماة إيمزابير إلم كمابوس .فقمد رفمض المزوج مغمادرة البيمت ويمددني بالقتمع ،وشمكوتف
إل مو في المدمة ا

تماعية ،ولكنف أنكر التهمة  ،وادع بأنني أسع

م ار ف من الشقة .لقد

تعمرض (شمماأي لغسممع دممما مممن قبمع حركممة حبمماد ،ولممو لممم يحممدث ولم لعشممنا حيمماة سممعيدة فممي تممع
أبيب؛ وأصمبح اليموم حامامما ي موب المبرد بقبعتمف السموداء ومع فمف ال وحمع ،ويمو ينموأ أن يتمزوج
زو ة ثالثة  ،ويضيف إل ابنيف السابقين ورحة أمر .
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أضافت :سأ ع أعيش في رعب من امت ا

ابني واعادتف إل إسراإليع ،حت

يب غ الثامنة عشرة

ويصبح ح ار يمتار العيش ينا أو في إسراإليع ،وسأكون سعيدة حتم ولمو امتمار أن يكمون حامامما
في حباد ،إن وا بي يو إبعاد عن ال و الحرحدأ المتزمت!
وعن ممدما وصم م ت إلم م سويسم م ار ق ممدم زو ه مما دع ممو قض مماإلية ض ممديا ،فحكم م ْمت ع يه مما المحكم ممة ف ممي
سويسم ار بمالعودة إلم إسمراإليع ممع ابنهما .وقمدمت يمي دعمو قضماإلية ثانيمة إلم المحكممة األوروبيممة

لحقود ا نسمان ،فحكمم لهما القضماة السمبعة عشمر بالبقماء فمي سويسم ار يمي وابنهما ،موفما ع يهما ممن
الس ن إوا عادت إل إسراإليع .والسبب في الحكمم يعمود إلم أن القضماء ا سمراإلي ي س ُميحكم ع يهما
بالس ن عشرحن عاما ،بتهمة الم ف.

وفي كع عام ،توا ف المحكمة من(50-40ي حالمة امت ما

ممن والم إسمراإليع  ،وينما أكثمر ممن

ثرثماإلة حالة م ف لم تُحع بعد]] يديعوت أحرونوت.2010/8/2 ،
قصة إنصا

م قة واحدة

إنها المرة األول التي تُنصف فيها امرأة م قمة ممن قبمع المحكممة ،التمي اعتمادت أن تغمض الن مر
عن حقود الم قات:

[[حكمت محكمة تع أبيب لصالح اممرأة

مت مع قمة  ،ولمم يمنحهما زو هما ال مرد منمو سمتة عشمر

عاما .فقمد تزو مت فمي سمن المامسمة والعشمرحن  ،ولمم تمكمث ممع زو هما سمو شمهور  ،ثمم تركتمف؛
وتُعتبممر بعممد مغادرتهمما لمنممزت الممزوج ،مع قممة (عا ونمما ي  ،و ُيسمممح لهمما بممالزواج ممرة أمممر إ بعممد
حصولها ع

ال رد بموافقة الزوج .واوا تزو ت يصبح أو ديا أو د حرام (ممزرحمي  ،و ُيسمح

لهم إ بالزواج من أو د الحرام ع

شاك تهم!

وقممد حكمممت المحكمممة لهمما بسممبعماإلة ألممف شمميكع تعويضمما ع م الضممرر المموأ ألحقممف بهمما زو ُ همما

السابق ،و اء في قرار القاضي  ":ت المرأة ريينة وات ستة عشر عاما ،مما حرمها من تكوحن
أسرة وأ فات ،ما ألحق بها ضر ار فادحما ،ويموا يتنماقض ممع القموانين واألممرد وا نسمانية" .وقالمت
رإليسممة معيممة العدالممة النسمماإلية سمموزان واس،

 ":CWJيممو يممي الم مرة األول م التممي تحكممم فيهمما

المحكمة لمص حة يو المرأة ]] .يروسالم بوست ،2011/2/4 ،تحقيق روت إيغ ش.
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الزواج والتهوحد
ُيعتبر الزواج الديني في إسراإليع قمعا آمر ل ممرأة اليهوديمة ،ألن المدين اليهمودأ يعتبمر الممرأة -كمما

أس فنا -م رد آلة ن اب اليهمود .فماليهودأ يمو ابمن الممرأة اليهوديمة ،ولميس ابمن الر مع اليهمودأ،
ويوا يو التعرحف المعتمد من قبمع الحاماميمة الكبمر التمي تحمدد مصماإلر النسماء واألسمر بكام هما!
وأل ع ول قيَّد الحامامون النساء بقيود عديدة لضمان نقاء السرلة اليهودية!
والحب في عقيدة الحرحديم إثم وم يإلة .المهم فمي المزواج الشمرعي أن تكمون سمرلة العمروس نقيمة؛
أأ ليسممت ممت ممة بأ نمماس وأع مراد غيممر يهوديممة معتممر بهمما مممن كبممار الحامممامين .واوا حامممت
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الشممكو حمموت النسممب ،فقممد تنتهممي حف ممة الممزواج بمأسمماة ،عنممدما يهممرب العمرحس الحرحممدأ مممن قاعممة
ا حتفم مما ت ،وحتم ممر عروسمممف المشم ممكو فم ممي نسم ممب آباإلهممما وأ م ممداديا وح ممديا مصم ممدومة ،ويغم ممادر
المدعوون ا حتفات ويم في حالة ويوت ،قبع أن يتنماولوا عمام الفمرح ،كمما روت الحادثمة صمحيفة
يديعوت أحرونوت:
قصة يروب عرحس يوم فرحف!
[[يرب العرحس الحرحدأ من حفع الفرح في حي ماإلة شعارحم من القاعة قبع دقماإلق ممن بمدء حفمع
الزواج .حماوت أقاربمف إقناعمف بمالعودة ،بينمما كانمت العمروس ت مس فمي قاعمة النسماء ،و مر إبمر
حامام الزواج باألمر ،وحاوت إقناا العرحس ،إ أن الضم ة التمي أحمدثها ا نسمحاب كمادت تملدأ
إل مشا رة؛ ل أت العروس إلم رفيقتهما وأغ قمت ع م نفسمها البماب ،وأُع من عمن وقمت آممر ل فمرح
يروبا من المأزد ،قالت إحد

ارات العروس ،لقد أم مأ اآلبماء فمي عقمد المزواج بينهمما ،فهمي

تعر الزوج .غير أن أحد المقربين من العرحس من حركة بيرسر
أن العممروس ليسممت مممن مقامممف ،و ت يممق بنسممبف العممالي ،فهممي

الحسيدية قات :أدر العرحس

ترإلمممف ،وكممان قممد الممب بتأ يممع

الفممرح ولكنممف لممم يسممت ع ،حيممث قممات لممف أقاربممف :إن م تعمماني مممن المممو  ،وسمميزوت بعممد العممرس]]
يديعوت أحرنوت ، 2013/8/6 ،تحقيق موشيف يي ر.
كما أن الزواج الحرحدأ يو زواج تق يدأ بحت،

يتمكن العروسان فيمف ممن معرفمة بعضمهما قبمع

الزواج ،مما يدفع الشبان والشابات ل شووو وفق ما ي رأ في اإلفة الحاسيديم الحرحدية:
يروب الحرحديم إل الشووو
[[وفقا لتقرحر أواعتف مح ة سي .بي .إس عن قصمص المزواج بمين أفمراد يمو ال اإلفمة  ،فمإن كثيم ار
مممن األزواج يهربممون مممن يمموا الممنمط المفممروض ع مميهم  ،ففممي يممو ال اإلفممة يتزو ممون بتزكيممة مممن
الحامامات فهم يهربون إل الشووو وممارسة ال نس عبر شبكة ا نترنت .وسردت المح مة قصمة
شمماب وفتمماة مممن ال اإلفممة ،قصممة يوسممي الشمماب المموأ يب ممغ  36عاممما مممن بممروك ين (مقممر ال اإلفممةي؛
الرإليس اعتر بأنف يعاشر عدة نساء عرفهن عبر شبكة ا نترنت  ،وقات إنف تزوج ويمو فمي فتمرة
المرايقة من فتاة

يشا ريا الحب .
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أما الفتاة ليخ ،فقد تزو ت ر ر ويي في السابعة عشرة ممن عمريما  ،ويمي أرتمف ل ممرة األولم يموم
الممزواج فقممط  ،وأن بممت منممف ولممدين .لكنهمما ل ممأت بعدإلممو إل م شممبكة ا نترنممت وتحولممت إل م مث يممة
ال ممنس .
لتح

ممق يوسممي زو تممف  ،وانفصم ت لمميخ عممن زو همما  ،ويممي تممموض اليمموم معممار قضمماإلية

بالوصاية ع

ابنيها]]،

يروسالم بوست.2008/11/27 ،

كما أن مع م الحامامين الحرحديم يحرمون لقاء الزو ين قبمع المزواج ،بينمما أ ماز بعضمهم ال قماء،
ولكن بشرول ،كما اء في يوا التحقيق:
[[أ از الحامام ش ومو أفنير ،من رامات غان ،أن ي تقي الشباب المتدينون بالفتيات المتدينات في
رحرت ممت ة لغرض الزواج فقط  ،وليس ل متعة والتس ية .
أممما الحامممام يعقمموب آرحيممع ،فقممد ح ممر يممو ال قمماءات واعتبريمما مار ممة عممن الممدين .واقتممرح ع م
المراغبين فممي الممزواج ،مممن يرغبممون فممي معرفممة السمميرة الشمصممية ل ممزوج أو الزو ممة قبممع الممزواج أن
يسألوا عنهما اآلمرحن  ،كأن يسألوا ال يران أو األساتوة  ،أو األصدقاء فقمط

غيمر ]] يروسمالم

بوست.2008/12/5 ،
فائدة :
اإلفة الحاسيديم اليهودية

يقيمون وزنا ل دراسة والفقف  ،بع يمارسون قوس العبمادة ممع غنماء

وموسمميق  ،ويعتبممرون الصممرة أيممم مممن دروس تع مم التمموراة  ،ومممن مبممادإلهم أن األدمممور أو رإلمميس
ال اإلفة مقدس ،واوا مات يح ون إل قبر  ،ويم أغنيماء؛ وكمانوا

يعترفمون بدولمة إسمراإليع .وممات

زعمميم ال اإلفممة وملسسممها منمماحم شونإليرسممون عممام  ، 1994ول اإلفممة فممروا كثي مرة؛ كممما أن اإلفممة
الحرحديم ال توانيين يم من ألد أعداء الحاسيديم ألنهم يعتبرونهم مشعووين.
ُسفاح القربي في التيار الحرحدأ
صدمت من ابني البالغ من العممر ثمماني سمنوات وعاقبتمف
[[قات األب ش ومو ( اسم مستعاري :لقد ُ
با متنمماا عممن مشممايدة الت فزحممون أسممبوعين ألنممف كممان يتصممر بشممووو مممع أمتممف .لقممد سممت مممع
أو دأ ع م ماإلممدة العشمماء وناقشممتهم  ،فأنمما أب متفممتح  ،وبعممد ثممرث سممنوات و ممد األب نفسممف فممي
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مركممز الشممر ة ،ليتبممين بممأن ابنممف البممالغ ثممماني سممنوات يتحممرش بأمتممف فيغ ممق ع يهمما البمماب وح بريمما
ع

الروي ة .واشتكت األم ل شر ة.

ليس ممت ين مما إحص مماإلية ب ممالتحرش ال نس ممي ف ممي الوس ممط الحرح ممدأ ف ممي إسم مراإليع ،غي ممر أن د .أفي ممد
ياكوين عميد ك ية شعارحف مشبات ،ويو ضمن اقم منتد تاكونا الممتص با ساءات ال نسمية
في الوسط الحرحدأ ،كان قد درس ال ايرة ،وقات في عام : 2007
إن نسبة %95ممن يمارسون التحرش ال نسي في القدس يم من الحرحديم المتمدينين ،إنهما مايرة
واسعة ا نتشار ،كما أن مع م حا ت سفاح القرب في القدس ،تقع في الت معات الدينية ،ويعود
ولم ل ترصممق وا كت مماظ وفممرض قواعممد العفمة الصممارمة ،والم الصمممت وعممدم نشممر األحممداث مممما
يولممد تمموترات نسممية؛ با ضممافة إلم عممدم و ممود ثقافممة نسممية ،مممما ُيسممهم فممي تفمماقم ال ممايرة ،وقممد

ازدادت الحوادث في العقود األميرة ]] يديعوت أحرونوت 2010/8/3 ،تحقيق مي ار

باتيتو.

ت هر في يوا الم تمع الحرحمدأ المتزممت أيضما قصمص الشمووو
بسهولة ،ألن الم تمع مغ ق و يتعاون مع الشر ة ،و يسمح ألحد غير أبناء ال اإلفة من دموت
البيوت .ولعع مستو نة ممودعين عي يمت ،ويمي ممن أكبمر مسمتو نات الحرحمديم ،فيهما ممن قصمص
الشممووو ممما لممم يسممت ع ا عممرم أن يوثقممف؛ فقممط بعممض القصممص ترشممح مممن وقممت إل م آمممر ،مثممع
القصة التالية:
[[تُ رأ شر ة مودعين عي يت ،ويي مدينمة المتمزمتين (الحرحمديمي ،التحقيقمات فمي اغتصماب ف مة
مممن قبممع حرحممدأ فممي ممممزن ب موار الكنمميس .وينمما عصممابات حرحديممة كثيمرة فممي المكممان ،وحمرفض

السممكان التعمماون مممع الشممر ة .وأنكممر ممرضممو المستشممف أنهممم عممال وا ال ف ممة المغتصممبة ،كممما أن
أيع ال ف ة يرفضون الحديث حت

تصبح ابنتهم عانسا]] يديعوت أحرونوت.2013/2/5 ،

المرأة يي الضحية
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ع م م كم ممع ام م مرأة ترغ م مب فم ممي ا حتفم مماظ بحقوقهم مما كموا نم ممة فم ممي التم ممأمين ا
والصحي ،وفي الحصوت ع

تمم مماعي

إعانات ومساعدات حكومية ،أن تُثبت داإلما أنها تنحدر من سمرلة

يهوديممة ،فهممي تمضممع لرسممت واب عممن محفو اتهمما الدينيممة والتزامهمما ب قمموس الش مرحعة  ،و سمميما
ق مموس ال ه ممارة بع ممد الع ممادة الش ممهرحة( ني ممدا ي وبع ممد الم مو دة ،وتُس ممأت ع ممن حم ممام ال هارة(الماكف مماي
والحامام المشر ع يف حت يسألو عنها؛ كع ول إوا أرادت فتح م مف ل مزواج ،أمما إوا أرادت أن
تممدمع الممدين اليهممودأ( تتهممودي ،فممال رحق شمماد ،ألن ينمما ملسسممات حاماميممة كثي مرة تقمموم بعم يممة
تعتر إ بتهوحد حاماميهما الحرحمديم ،وتمرفض

التهوحد ،غير أن الحامامية الكبر في إسراإليع

شممهادات التهوح ممد الص ممادرة ع ممن تي ممارأ ا صممرحيين والمح مماف ين ،ومق ممريم الممرإليس أمرحك مما ،ويم مما
تيم مماران يهوديم ممان كبي م مران .وحامم ممامو إس م مراإليع الحرحم ممديم يرفضم ممون تهوحم ممد كثيم ممر مم ممن الحامم ممامين
المنافسممين لهممم كممول  ،ويممم قممادرون ع م تع يممع كممع ا

مراءات ل متهممودين ع م يممد يممل ء .ولعممع

أبممرز الضممحايا لهممو المناكفممات الدينيممة بممين ال واإلممف ،يممي الم مرأة نفسممها!! ولمميس كممع الحامممامين
معتمممدين فممي وثمماإلق الممزواج وال ممرد فممي إسمراإليع .وحتم ملسسممة (نعممماني الحاماميممة التممي تمممنح
ال نممود العممام ين فممي الوحممدات العسممكرحة شممهادات تهوحممد بممإ راءات بسممي ة،

يقب همما الحامممامون

الحرحديم ،فكع شهادات التهوحد التي تمنحها ال هات غير المعتر بها من قبع الحامامية الكبر
فممي إس مراإليع ،تُعتبممر مرو مما ع م الش مرحعة ،و ُيعتممر بهمما ،ويقمموم الحامممامون بإلغمماء تهوحممد مممن
يشمالون  ،بمدون ضموابط أو إنموارات ،ويمكمنهم أن ي غموا التهوحمد بمأثر ر عممي يمتمد لسمنوات وح ممة.
قصة ماكسيم وداليا التالية تشير إل يو المأساة:
ممابرات الحامامين ترفض عقد الزواج
[[اض ر ماكسيم وداليا لتأ يع زوا هما عشرة أسابيع ل حصوت ع
أشك ون ع
بالمإلات واآل

عقد زوا هما .ولكنهما لم يتمكنا من الحصوت ع
ع

موافقة الحامامية الكبر في
الموافقة .وينا عدد كبير يقدر

شاك تهما  ،ويم ضحايا الم س الحامامي !

ويعود السبب إل أن كثيرحن تهودوا تهوحدا ماعيا ع م يمد ملسسمة نعممان  ،التمي ت بمق تهوحمدا
بممإ راءات سممه ة وفممق ال رحقممة الحرحديممة المتبعممة مممرت مممدمتهم العسممكرحة .ويممو ال رحقممة يرفضممها
العديد من الحامامين الحرحديم ،ومنهم الحامام األكبر في أشك ون حاييم ب وأ .
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وف ممي ع ممام  ،2008ألغم م الحام ممام األكب ممر إب اري ممام ش مميرمان عم ي ممات تهوح ممد آ

المته ممودين م ممن

ال نود وفق ال رحقة السابقة .
وكممان ماكسمميم وداليمما قممد التقيمما منممو  17سممنة فممي المدرسممة الثانويممة  ،إلم أن قممر ار الممزواج .وبممما أن
والممدة داليمما ليسممت يهوديممة  ،فقممد مضممعت داليمما لعم يممة تهوحممد اسممتمرت عاممما كممامر ويممي تممدرس
الشرحعة أثناء مدمتها العسكرحة  ،إل أن حص ت ع

شهادة التهوحد!

ويب ا ثنان إل الحامامية الكبر في أشك ون لفتح م ف الزواج  ،و ماء قمرار الحاماميمة بمرفض
زوا هم مما ألن ال ممزوج ماكس مميم ي بم مق بع ممض أحكم مام الشم مرحعة ف ممي حيات ممف فق ممط ،وأن ا ثنم مين حس ممب
ي تزمممان بالشمرحعة؛ و ممب منهممما الحامممام سممحب م فهممما

استقصمماء هاز(ممممابراتي الحاماميممة
والتس يع في مدينة أمر !

ينا عدد كبير وا ف المشك ة نفسها في أشك ون ورحشون لتسيون .قات مكسيم :
" كيف تعتر الدولة بالتهوحد ،وتدفع النقود ل حامامية  ،بينما يسيء الحامامون استمدام السم ة
الممنوحة لهم ؟ ! " ورد الحامام األكبر:
أنا حامام حرحدأ  ،وأتبع القوانين والشرحعة الحرحدية .فتسعين في الماإلة ممن اعتنقوا اليهودية في
مميش ال ممدفاا وفم ممي أم مماكن أم ممر

يتبعم ممون الشم مرحعة بع ممد أن يتهم ممودوا ]] ي ممديعوت أحرونممموت،

.2009/11/8
قصة حفيدة سوكولو

الهاربة من الزواج اليهودأ

ما أكثر القصص المأساوية التي تمر بها النساء اليهوديات!
فمع ممم األزواج فممي الكيممان يهربممون إل م الممزواج المممدني فممي قبممرص واي اليمما وغيريمما مممن الممدوت،
ألنهم يع زون عن إثبات نسبهم اليهودأ في أوراد رسمية حت ال مد الممامس .ويمو قصمة الفتماة
ييررأ روبن تحكي يو المأساة:
[[يا رت الشابة اليهودية ييررأ روبن إل إسمراإليع عمام  ، 2006وتقموت إنهما اآلن مرغممة ع م
تر إسراإليع لكي تحقق ح مها في الحياة وتتزوج؛ تقوت:
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" الصم ممهيونية ت م ممرأ فم ممي عم ممرود عم مماإل تي .فأنم مما مم ممن حفيم ممدات القاإلم ممد الصم ممهيوني البم ممارز نم مماحوم
سوكولو "!
مت ب ب فتح م ف زواج ،
عندما تقد ُ

ندمت ع
كام ة ،وقد
ُ

بت مني الحامامية إثبات ص تي باليهودية أربعمة أ يمات

فت سبب تر كثيرحن لهوا الب د".
ي رتي ،وعر ُ

نشمأت يمميررأ فمي بيممت محمافظ فممي أمرحكمما ،وحضمرت ومعهمما وثماإلق مممن حاممامين يهممود ،ومممنهم
حامام حركة حباد .غيمر أنهمم البويما فمي إسمراإليع بوثماإلق زواج أصم ية لوالمديها ،وشمهادات وفماة
ل دتها ،وأم دتها  ،وأم أم دتها ! ويي

وثاإلق زواج أبوحها الم قين بواس ة الحامامية

تم

 ،كما أن أمها تزو ت كاثوليكيا.
وحممين ع ممزت عممن إبمراز الوثمماإلق الم وبممة  ،البويمما بم ار عممة المحكمممة الحاماميممة فممي من قتهمما،
فممي يرتسممي يا .وينمما لممم يقتنممع المسمملولون فممي الحاماميممة بوثاإلقهمما؛ فممإوا أرادت أن تتممزوج ،ع يهمما
المروج من إسراإليع والزواج في المارج.ومن المع وم بأن الحامامية الع يما أصمدرت دلمير ممن فتمرة
قرحب ممة ُي بم ممر ال م مراغبين فم ممي الم ممزواج ،مم م من لم ممم يتم ممزوج آبم مماليم فم ممي إس م مراإليع ،أن ُي ار ع م موا المحكمم ممة

الحامامية في من قة سكنهم!

لكممن ،يممررأ تمش م أن ت ار ممع يممو المحكمممة  ،ألنهممم سمميعتبرونها غيممر يهوديممة .وع يممف ،فإنهمما لممن
تح م بمباركمة الحاممام .ويعميش م يبهما (غمرج غرسممري المولمود فمي نموب إفرحقيما فمي موشمما
ياشمارون ،ويممما يم

مان اآلن ل سممفر إلم قبممرص تممام الممزواج الممدني.تقوت :كممأنني أح مم ،فأنمما

في إسراإليع لست يهودية ،بعد أن كنت فمي الممارج يهوديمة مكرويمة ممن العمالم ! إنمف شمعور سميء
عندما تصحو فتعر بأن يهوديتم لمم تعمد صمالحة وفمق قمانون الدولمة ،وتصمبح منبمووا]] يمارتس،
.2010/7/30
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يروب ل زواج المدني
أورد مكتممب ا حصمماء الحكممومي فممي إسمراإليع إحصمماإلية تشممير إلم أن إسمراإلي ي واحممد مممن بممين كممع
ممسمة إسمراإلي يين ،يتمزوج فممي المممارج زوا ما مممدنيا ،بسمبب إ مراءات الحاماميممة المعقمدة ،وفممق يممو
القصة:
[[تزوج عميت  34سنة من رفقة م كيإلور  26عاما في قبرص بواس ة من مة تسوير ل حاممامين
المتحضرحن ،قالت رفقة:
أصبحت الحامامية ديكتاتورحة تقرر من يتزوج ومن

يتمزوج وفمق قوانينهما ،فممن المسمتحيع ع م

المته ممودين أن يتزو م موا زوا مما ديني مما ،والحام ممامون ك ممول يتقاض ممون مب ممالغ اإل ممة يوزعونه مما ع م م
المشاركين في عقود الزواج وا حتفا ت.
كول  ،العروسان (غالي وروأي تزو ا في ب ار  ،ويما قا  :ولدنا في إسراإليع وممدمنا فمي ال ميش،
ودفعنمما الض مراإلب ،ثممم ن ممد أنفسممنا فممي النهايممة محممرومين مممن ا حتفممات بممالزواج فممي الممو ن بسممبب
قوانين الحامامية!]] يديعوت أحرونوت.2012/8/8 ،
ُين ممدد الحام ممامون داإلم مما ب ممالزواج الم ممدني ألن ممف يسم م بهم دم ه ممم الم ممالي،وحلثر ع م م سم م تهم
ونفموويم فممي الم تمممع! وكمول األمممر بالنسممبة لعم يمات التهوحممد ،فهممم يتقاضمون مبممالغ اإل ممة
مممن ال مراغبين فممي اسممتمراج شممهادات التهوحممد والممزواج ،ع م الممرغم مممن مرتبممات الحامممامين
الباي ممة التممي تممدفعها لهممم الدولممة بمإلممات آ
عشرة آ

الشمواقع شممهرحا .فمرتبممات الحامممام تزحممد ع م

دو ر في الشهر الواحد؛ لوا ،فر غرابة حين يش ب الحامامون المنتفعون ممن

إصدار شهادات الزواج والتهوحد ،الزواج المدني في المارج ،وكمول التهوحمد الم ماني ممارج
إسراإليع:
[[قات المرشح لمنصب الحامام األكبر دافيد ستا
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أمام مايير :

ينمما ف مموة كبي مرة بممين أنصممار الش مرحعة والع مممانيين فممي إس مراإليع .ول سممر الف مموة

ي ممب

الموافقم ممة ع مم م ال م ممزواج الم م ممدني ف م ممي إسمم مراإليع أو مار ه م مما ،و التهوح م ممد وال م ممزواج م م ممن قب م ممع
ا صمرحيين والمحماف ين فممي أمرحكما .و أقبممع ا نتمماء ل يهوديمة مممن همة األب ،فالشمرحعة
ترفض ول ]] ،يروسالم  ، 2013/6/13تحقيق بن سي ع.

قصة المتهودة القورة م كة ال مات
ممما ي مزات أرشمميف الحامممام (عمي مرام بممروي الممممزأ -عنممد الحرحممديم  -ويممو حامممام اإلفممة نمما ورأ
كارتمما ،مثمما ار ل ممدت ،لتمممرد ع م أن مممة وش مراإلع الحامممامين .فحامممام نمما ورأ كارتمما أقممدم ع م
الممزواج مممن م كممة مممات فرنسمما السممابقة ،مرح ممة امعممة السمموربون ،بعممد وفمماة زو تممف عممام ،1963
مح بمنصممبف ولقبممف ،ع م
فتممزوج م كممة ال مممات السممابقة عممام  1965بعممد أن وقممع فممي حبهمما ،فضم َّ
الممرغم مممن أنهمما اعتنقممت اليهوديممة بعممد أن

قممت زو همما السممابق؛ فهممي متهممودة ،وليسممت يهوديممة،

والفممرد كبيممر بينهممما ،فقممد كانممت ع م المممويب الكمماثوليكي  ،ووفممق الحركممة الحسمميدية التممي ينتمممي
إليها الحامام ويي حركة (سا مري و ناحها الوأ أسسف الحاممام نفسمف (نما ورأ كارتماي ممن تيمار
عيممدا حممارادأ ،فممر ي مموز ل حامممام أن يتممزوج المتهممودات ،مممما دفممع ماعممة نمما ورأ كارتمما ،وع م
المحرِضون ،أبنال العشرة من زو تف األول (ينداي الوين شنوا ع
رأسهم ُ

األب حربا في حي

ماإلممة شممعارحم فممي القممدس ،مم ما اض م ر ل هممرب إل م حممي بنممي ب م ار فممي تممع أبيممب .كتممب الصممحفي
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شممموإليع حممايم سمميرة الحامممام منممو  17سممنة ،فممي كتمماب بعن موان قصممة حيمماة عمي مرام بممرو -1894
:1974
[[ كيف أكتب عنف وعن زو ف وفضاإلحف في آمر حياتف .فأنا لم أتمكمن ممن حمع بعمض القصمص
الشاإلكة في الكتاب بعد .فقد تزوج م كة مات فرنسما التمي أصمبح اسممها روت بمن دافيمد ،وت ايمع
الرغم من إقصاإلف عن منصمبف،

قرار محكمة ماعتف ( عيدا حارادأ باداتسي بمنع الزواج  ،ع

ممما اضم ر ل عمميش فمي المنفم مممع زو تممف ال ديمدة  ،وقممد تزو همما ويمي فممي المامسممة واألربعممين ،
وكمان يب مغ السمبعين ممن العمر.لقممد كمان الحاممام شمديد العممداء ل صمهيونية منمو عمام  ،1930وكممان
يرفض أن ي مس النقود ا سراإلي ية .وقد وثق الروابط مع أميف موشيف ،وكان موشيف زعيم أغودات
يسراإليع ،وكان ألغودات إسراإليع عرقة بالصهيونية.وكان عميرام ع م المرغم ممن ولم يستضميف
ال نود في بيتف  ،وكانت لف عرقة مع الع مانيين والكيبوتسيين" .
وكتبت "روت" قصة عرقتها مع عميرام ،وقد هرت القصمة فمي أرشميفف بعمد  36سمنة ممن وفاتمف.
أما زو تمف فقمد توفيمت منمو عشمر سمنوات؛ وأرشميفف فمي امعمة بمار إيمرن يمو اليموم بحموزة الباحمث
كيمي كابرن.
اعتنقت (روتي اليهودية عام  .1952وع
ْ

إثر ول

قت من زو ها المسميحي السمابق  ،وكمان
ُ ْ

له مما اب ممن من ممف ،ق ممد ته ممود أيض مما ،وعاش مما ف ممي كيب مموتس يافن ممف .وا ب ممت روت ع م م لق مماء حامام ممات

الحرحممديم ،فممي حممي ماإلممة شممعارحم ،وأسممهمت فممي تهرحممب فممع يهممودأ مممن إس مراإليع إل م المممارج،
منتهكة قرار المحكمة بعدم مرو ف من البرد ،بح مة أن أبويمف ع مانيمان ،وأراد مدا المتمدينان أن
يربيما بعيمدا عمن والديمف فمي الممارج تربيمة دينيمة؛ واسمم ال فمع يوسميع شمومامر .وقمد عثمر الموسمماد
ع

ال فع ،وأصبحت روت ،بفضع يو القصة ب ة في الم تمع الحرحدأ.

تعرفت "روت" ع

الحامام عميرام عام  1963عبر سمسمار المزواج المديني ،وارتب ما سم ار .وأ مع

الحامام إعرن الزواج ليتمكن من إقناا أبناإلف العشرة ،وبعد وفماة زو تمف السمابقة بعمام ،تقمدم أبنمال
ب ممب لمنممع زوا ممف ب مم"روت" ،وأصممدرت المحكمممة الدينيممة ل ماعممة عيممدا حممارادأ قم ار ار يح ممر ع م
عميمرام الممزواج بهمما؛ غيممر أنممف رفممض ا متثممات لق مرار المحكمممة قمماإلر ":إوا كممان فممي ا رتبممال بممروت
انتهاكا ل شرحعة ،فإن عدم ا رتبال بها يلدأ إل ب ب ة تنته
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قدسية الشرحعة"! لمول  ،يمو أصمدر

فتممو تقمموت ":روت متهممودة صممالحة بشممهادة كممع يرانهمما" ،وكممان أنصممار نمما ورأ كارتمما ينادونهمما "
المته ممودة الق ممورة" وع ممرض ع يه مما حامم مام ماع ممة س مما مر الحس مميدية ممس ممة وعشم مرحن أل ممف ني ممف
إسترليني لترفض الزواج بعميرام ،غير أنهما رفضمت .و مر ا تفماد ع م أن يتمزوج ا ثنمان ممارج
القدس ،وتم الزواج في  1965/9/2في يشيفا بنمي بم ار  ،بحضمور ثرثمين ضميفا .وعمادا بعمد عمام
إل القدس ،وينا وا ف عميرام حربا من أو د ]] يترتس ،2010/7/27 ،تحقيق ياإلير إتنغ.
أيتها اليهودية أثبتي يهوديت !
يممو القصمة تُضمما

إلم قصمص القمممع الممممارس ضممد الممرأة اليهوديممة فممي كممع أنحمماء الكيممان ،ألن

ال ممزواج الم ممدني يحرمه مما م ممن حقوقه مما كموا ن ممة يهودي ممة ،ع م م ال ممرغم م ممن أنه مما بالفع ممع م ممن أب مموحن
يهوديين ،كما تروأ المحامية رفقة لبوفتش:
[[(س ماغيتي اسممم مسممتعار لفتمماة يهوديممة تممزوج والممدايا زوا مما يهوديمما ،منممو سممنوات وح ممة ،وعممادت
ساغيت مع والديها إل إسراإليع وفق قمانون حمق العمودة ،وكمان عمريما تسمع سمنوات  ،ويمي تعميش
فمي إسمراإليع منمو تسممع عشمرة سممنة ،قادممة مممن بمرروس مممع عاإل تهما .كممما أن ال ميمع يعرفممون بأنهمما
يهودية.
سم ماغيت ل ممم تُف ممح ف ممي الحص مموت ع م م عق ممد زواج ،بع ممد أن مُث ممت أم ممام محقق ممي المحكم ممة الديني ممة
(الحاماميممةي ألنهمما لممم تممن ح فممي إثبممات يهوديتهمما .كممان المحق مق الممديني صممارما عنممدما

ممب منهمما

إبراز وثاإلق يهوديتهما ،فمأبرزت لمف وثماإلق و دة أمهما و مدتها ،التمي تُثبمت يهوديتهما ،وكانمت الوثماإلق
صو ار ،مثع كع الوثاإلق الروسية التي تعود لعام  ، 1958حينمما كمان عممر األم  12سمنة.كما أن
والدأ األم قتر في الغيتو ،ولم يعتر حامامو إسراإليع بوثاإلقها اليهودية من برروس.
بت منها الحامامية م ار عة معية شورشيم التابعة لتسوير .لكن ،لم تُستقبع في ال معيمة بمود،

وصاروا يتهكمون ع يها قاإل ين :نأمع أن ق ت الحقيقة !
تزوج والدا ساغيت زوا ا يهوديا ع

يد الحامام مردمماأ شمموإليع إشمكنازأ ،حاممام كفمار حبماد،

فممور عودتهممما إلم إسمراإليع .ويممي تقمموت إنهمما

تسممت يع النمموم مممن شممدة الغضممب ،ألن الحامممامين

اقترح م موا ع يهم مما أن تتهم ممود مم ممن ديم ممد ،أو تتم ممزوج زوا م مما مم ممدنيا مم ممارج إس م مراإليع ،وا ف م ممن تمنحهم مما
الحامامي ممة عق ممد زواج  .قال ممت  :كي ممف أته ممود م ممن دي ممد ،وأن مما يهودي ممة ؟!!ك ممم يه ممودأ ت ممر الم مدين
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اليه ممودأ بس ممبب ي ممل ء الحرح ممديم! ل مميس ين مما يه ممودأ واح ممد ق ممادر ع م م إثب ممات يوحت ممف]] ي ممديعوت
أحرونوت.2010/7/7 ،
حامام مشهور بإلغاء تهوحد النساء
أب ع الحامام أبرايام شيرمان ا مراءات تهوحمد اممرأة تهمودت منمو سمنوات ،ويمو مسملوت عمن إب مات
تهوحممد آ

مممن تهممودن مممن النسمماء.يمما يممو اليمموم يب ممع تهوحممد اممرأة ،ويأمريمما بتممر زو همما فممو ار؛

وأفت أيضا بأن أو ديا

يحق لهم أن يتزو وا يهودا ،بعد أن اكتشف م مأ فمي عم يمة التهوحمد؛

يوديما ،ن يمر ا سمتع ات فمي
فهي كانت قد دفعت ما قيمتف ألفين وممسماإلة دو ر ل حاممام الموأ َّ
إتمام إ راءات التهوحد! كما أنها لم تكن مم صة ل شرحعة ،فهي

تت هر بعمد العمادة الشمهرحة فمي

الماكفا .وقات ناإلب رإليس الحامامين السابق موشيف ك ين:
[[إن يمموا الحكممم يممو آمممر مسمممار فممي نعممش التهوحممد فممي إس مراإليع.و ب مممن ال مراغبين فممي اعتنمماد
اليهودية أن ينت روا ألنف ليست ينا ضمانة في ا عت ار

بيهوديتهم!

وقات رإليس ك ية شعار موسفات ،الدكتور دافيد كويين:
"يمموا الحكممم سممو

يحمموت المحكمممة الحامامي مة إل م فممرا صممغير فممي يممد المت ممرفين ليصممبح فصممر

دراسيا فمي مدرسمة ال تموانيين .وع م الدولمة أن تقمرر :يمع قموانين المزواج ي مب أن تكمون وفمق يمو
ال رحقم ممة  ،أم أن الم ممزواج ي م ممب أن يم ممتم وفم ممق قم مموس الش م مرحعة السم مممحة ؟]]يم ممديعوت أحرونم مموت،
 ،2009/6/23تحقيق كوبي نحشوني.

إلغاء حفع زفا

ألن العرحس كان فر متبن

العرحس رومان والعروس شارون كانا ينت ران يموم الزفما

بفمرح غمامر .غيمر أن الفمرح تح َّموت إلم

تممرح بعممد أن رفممض الحامممامون عقممد الممزواج ،لمميس بسممبب نسممب الم مرأة كممما يممي الورحعممة المعتممادة،
ولكن بسبب العرحس ،فقد اكتشفوا أنف كان فر م َّ
تبن  ،أأ أنف ابن حرام!:
ُ
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[[كان المفروض أن يكون يوم الزفا

يو أسعد أيام حياة رومان والعروس شارون .لكن رإليس

الحامامية أب غهما بأنف لن يوقع عقد الزواج ألن رومان كان فر ُمتبن  ،وحهوديتف مشكو فيها.
لكن ،أنكر رومان ول وقات  :أحضرت كع الوثاإلق الم وبة.
فمنو أسبوعين زار العروسان الحامامية و با إونا با حتفات وفق التقاليد اليهودية ،وقالت شمارون
:
" إننا كنا متأكدين من يهوديتنا .لول  ،فقد حددنا موعدا لرحتفات "
ثم أبرز روممان وثماإلق مميرد ووثماإلق مميرد والمد  ،وأبمرز شمهادة دب موم ممن حركمة حبماد  ،وأبمرز
صممدما عنممدما قممات لهممما
لهممم شممهادة ممميرد األم اليهودية.وعنممدما حضم ار ليممدفعا رسمموم عقممد الممزواجُ ،
الحامام يهودا نداو:
إن الع مرحس( روممماني ُمتبن م  .وقممات حامممام آمممر إن شممهادة ممميرد رومممان مممزورة ،أممما العممروس،
فهي يهودية .وقد ألغي موعد ا حتفات.
ومن ثم قرر ا ثنان أن يتزو ا زوا ا مدنيا في ب ار .وأفادت الحامامية :
وفقمما لمع وماتنمما ،فممإن ا بممن لمميس يممو ا بممن الحقيقممي لممألب .لمموا فممإن ينمما شممكا فممي يهوديتممف ]]
يديعوت أحرونوت ، 2009/7/7 ،تحقيق نيسان شتاركيولر
رفض الزواج ألن ام العروس مسيحية
ع مقياس التهوحد ُيقاس بمنزلة الحاممام الموأ ممنح الشمهادة .فاسمم الحاممام د لمة ع م مصمداقية

الشهادة ،وغالبا فإن محتكرأ الحامامية الكبر في إسمراإليع يمم أصمحاب المصمداقية؛ أمما غيمريم،
فمش ممكو ف ممي ش ممهاداتهم ،حتم م ول ممو ك ممان الحام ممامون ال مموين يمنح ممون ش ممهادات التهوح ممد ي ممم م ممن
الملسسممة العسممكرحة فممي مميش الممدفاا ،فهممم متهمممون بممأنهم يسممه ون إ مراءات تهوحممد ال نممود ،و
يشتر ون ع يهم أن ي تزموا بال قوس الشمرعية ،التمي يفرضمها حاممامو المحكممة الدينيمة الع يما ،أو
حامام بيت الدين المسلوت عن القضاء الديني .ويو إحد القصص التي تلحد ما سبق:
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[[أقممدم العروسممان ،إلينمما روحممز ،وعرحسممها ماكسمميم سممارديكو

 ،ع م تقممديم دعممو قضمماإلية ضممد

رلسمماء حامممامين فممي أربممع مممدن ،ألنهممم رفض موا فممتح م ممف زواج دينممي ل عروسممين ،بح ممة أن والممد
العمروس يهمودأ  ،وأمهمما مسميحية ،ع م الممرغم ممن أن العممروس تحممع شمهادة تهوحممد ممن حاماميممة
ال مميش ،حص م ت ع يهمما عنممدما كانممت تمضممي مممدمتها العسممكرحة .وقممات الع مرحس :نحممن يهممود مممن
الدر ة الثانية!
وأمي ار ،قرر العروسان الوياب إل حامام مامس فمي بيمر توفيما ب موار عسمقرن ،ون حما فمي فمتح
م ممف زواج دينممي لهممما وتزو مما .لممول  ،قممر ار مقاضمماة الحامممامين األربعممة المموين رفض موا فممتح م ممف
زواج لهما ،ويم :حامام إسدود ورحوفوت ورحشون لتسيون وأشك ون!
وفي رد لحامام أشك ون األكبر حايم برو ،ويو من التيار ال تواني الحرحدأ الوأ رفض فتح م ف
زواج لهممما قممات :لممم ت تممزم الفتمماة بممأوامر الش مرحعة بممإمرص .بممدأ الشممقاد حمموت قضممية (التهوحممد فممي
ال يشي بعد أن أفت حامام السفارديم عوفاديا يوسيف بصحة التهوحد في ال يش.
أُسسممت حاماميممة التهوحممد فممي ال مميش عممام  1950ع م يممد الحامممام شم ومو غممورحن ،و ممع التهوحممد
مسممتم ار حت م ع ممام  ،1990عنممدما ي مما ر يهممود ا تحمماد الس مموفيتي السممابق  ،فتوس ممع التهوحممد ف ممي
ال مميش .وفممي عممام  ،2004أس مس شممارون حاماميممة تهوحممد تتبممع رإلمميس مكتممب المموزراء ،واسممتحدث
حامامية تهوحد في ال يش برإلاسة ال واء إليعزر شتيرن.
وقممات الحامممام مممدير معهممد التهوحممد سمميث فمماربي :مممن المعممرو

أن  %30مممن مهمما رأ ا تحمماد

السوفياتي السابق ليسموا يهمودا وفمق الشمرحعة الدينيمة ،ألن آبماءيم فقمط يمم يهمود ،وي مرتهم الوكالمة
اليهوديم ممة ألسم ممباب ديموغرافيم ممة ،لكم ممي يزحم ممدوا عم ممدد اليهم ممود فم ممي إس م مراإليع .ولم ممم ينتبم ممف يم ممل ء بم ممأنهم
سمميوا هون مشممك ة الممزواج ،ألنهممم يهممود مممن هممة األب! وحمش م كثيممر مم من تهممودوا مممن ا تحمماد
السوفياتي السابق من س وة الحامامين في أشك ون ،قات أحديم :
" المتان عم ية مللمة سديا ونفسيا" ،وقات آمر :
"كيف ن عع شهادة التهوحد كرمصة القيادة  ،يمكن أن تُسحب من حام ها ؟!!
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ويعارض الحرحديم ن ام التهوحد في ال يش ،بسبب آراء الحامام المت ر إب اريمام شميرمان ،رإلميس
المحكمة الدينية ،الوأ أفت عام  2008بعدم قبوت المتهودين في ال يش ،ألن تهوحمد ال ميش يمتم
بسرعة وس حية!
ورد حامام أشك ون ع
" إن من وقف ع

سلات :لماوا لم تعترضوا ع

تهوحد الع مانيين؟

بع سيناء ُيعتبر م تزما بتعاليم التوراة"!!
يقب ممون المتممان،

مممدة التهوحممد فممي ال مميش ثرثممة شممهور .وينمما مممن يرسممبون فممي التهوحممد ألنهممم

فينسممحبون .وحتهممود ح موالي  900شمممص كممع عممام مممن قبممع حاماميممة التهوحممد فممي ال مميش  ،مممنهم
 %30من يهود ا تحاد السوفياتي ،والبماقي أثيوبيمون و نسميات أممر  ،وك همم يوا همون مشمكرت
الزواج بعد ول ]] يترتس ،2011/2/5 ،تحقيق تامار روتم.
قصة راحيع ضحية صراا الحامامين ع

الهوية

[[اعتنقت راحيع إيمانوير الديانة اليهودية في مدينة (تورحنوي ا ي الية  ،ويي تب مغ اليموم السادسمة
والثرثين من عمريا ،وتزو مت ممن يهمودأ يعممع مراقبما ل كوشمير ،ويمي حاممع ،وتعميش حاليما فمي
القدس.
لكن ،تحولت رح ة راحيع الروحية من المسيحية إل اليهودية إل مأساة !!
فقممد أع نممت المحكمممة الدينيممة اليهوديممة فممي روممما بممأن راحيممع اعتنقممت اليهوديممة فممي ،2006/7/11
وصممادقت المحكمممة الدينيممة األرثووكسممية اليهوديممة ع م ولم فممي إسمراإليع ،ثممم تزو ممت مممن يهممودأ
متدين منو ستة شهور .إ أن و ازرة الدام ية رفضت ا عت ار

براحيع كموا نة يهودية!!

شممك ار ل محكمممة الع يمما التممي سمممحت لهمما أن تبق م فممي إس مراإليع مممع زو همما ،حت م يممتم الحكممم فممي
قضيتها المع قة.
إ أن راحي ممع

تم م م أي ممة حق ممود .فه ممي

تم م م ح ممق ا نتف مماا بالت ممأمين ا

تم مماعي والت ممأمين

الصحي .واوا رغبت في زحارة أي ها في إي اليا ،ف ن ُيسمح لها بالعودة مرة أمر .
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تقموت راحيمع عبمر الهماتف " :إن وضمعي أسموأ مممن الموين يعيشمون ينما ولمم يعتنقموا اليهوديمة ،وأسموأ
ممن تزو ن من غير اليهود؛ ف هم حقود ع
واليوم ،تح

األقع !"

راحيع بمعونمة معيمة ITIMالممتصمة بمتابعمة يمو الحما ت  ،وتعممع ضمد الن مام

البيروق ار ي ،كما تقوت مستشارة ال معية شو ميت توباز:
"إن المب ممدأ الم مرإليس ي ممو م ممنح الهوي ممة اليهودي ممة لك ممع م ممن يعتن ممق اليهودي ممة ،سم مواء ك ممان محاف مما أم
إصممرحيا ،إ إوا ارتكب موا مراإلم أو أسممالوا ألمممن إس مراإليع ،وفممي حالممة راحيممع ،فممإن و ازرة الدام يممة
مرت مباش مرة بعممد أن تهم َّمودت ،ويمموا يعنممي أنهمما تهممودت فقممط لتحصممع ع م
تممدعي بممأن راحيممع حضم ُ

ال نسية ا سراإلي ية !
وترد راحيع:
" أنا محب ة ،فأنا

أعمع  ،وأدفع تكاليف العرج من يبي ،كما أنني أرغب في زحارة أي ي قبمع

أن أض ممع مول ممودأ ،وم مما يزع ن ممي أكث ممر ي ممو :م مما مص ممير ابن ممي ،فه ممع س م ُميعتبر يهودي مما أم

؟]]

يروسالم.2009/4/6 ،

حرحة ل زو ة والزوج أيضا
التقم ا ثنممان عبممر شممبكة ا نترنممت  ،ثممم تعارفمما وقممر ار الممزواج .ويممما أمضمميا  18شممه ار فممي انت ممار
موافقة الس ات ع

عقد قرانهما في إسراإليع ،غير أنهما لم يوفقا ألن إي ينا ليست يهودية حسب

الشرا؛ فأبويا يو اليهودأ ،أما أمها ف يست يهودية ،واليهودأ الحقيقي وفق الشرحعة يو من يولمد
ألم يهودية وليس ألب يهودأ!
إن إسراإليع يي الدولة الوحيدة في العالم الديموق ار ي التي لم تفصع الدين عن الدولة ،وليس فيها
زواج م ممدني معت ممر ب ممف م ممن الدول ممة  ،و ُيس مممح فيه مما ب ممالزواج المم ممت ط ب ممين اليه ممود وغي ممريم م ممن

األ ناس األمر  ،مس مين ومسيحيين .

ولهوا السبب ،فإن (200 -150ي زوج يها رون في كع شهر من إسراإليع وي يمرون إلم قبمرص
التي تسم اليوم ( س فيغاس إسراإليعي  ،ليتزو وا ينا ويحص وا ع
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عقد زواج!

ففممي كممع صممباح ،يسممافر  10-5أزواج إل م قبممرص ،حيممث يك ممف عقممد الممزواج  282يممورو  ،ألن
إسراإليع

تسمح بالزواج المدني فيها.

غممادرت العممروس إي ينمما أوكرانيمما ويممي فممي السادسممة مممن عمريمما ،بصممفتها يهوديممة ألنهمما منحممت حممق
العمودة المموأ ُيممنح ل يهممود؛ ثممم احتف مت بعيممد الب مو (بممات متزفمماي ودم مت ال مميش .وع م الممرغم مممن
ول  ،فهي

تست يع الزواج في إسراإليع !! وينا قصة أمر ل عروسين الع مانيين عوديد ونموا،

ال مموين رفضمما الممزواج الممديني

راءاتممف الصممعبة  ،فممالمهر م مموب فممي الممزواج الممديني ،مممما ي عممع

العرحس ُيحس بأنف اشتر عروسف ،ولم يرتبط بها:
العروسممان يهوديممان  ،ويمكنهممما عقممد الممزواج فممي إس مراإليع ع م ال رحقممة الشممرعية .غيممر أنهممما
يرغبان في إتممام المزواج وفمق الشمرا  ،ألنهمما ع مانيمان متحمرران .ويعمود السمبب فمي ن ريمما إلم
أن عقد الزواج األصولي ي بر العرحس ع

دفع مب غ أليمع العمروس (المهمري ،وعوديمد

يرغمب

في شراء نوا .
لوا ،قر ار السفر إل قبرص واستبدات عقمد المزواج الشمرعي بميثماد شمر بمين العروسمين]] يمديعوت
أحرونوت ،2009/11/22 ،تحقيق سارة ستركر.

كع اليهود ليسوا يهودا
صرمت المحامية رفقة ليبوفتش مرة أمر احت ا ا ع

ممارسات الحامامين :كع اليهمود ليسموا

يهودا عند الحامامية؛ فهي ت ارد اليهود في كع مكان ثبات يهوديتهم .ينا است وابات وأسمإل ة
ممابراتي ممة م ممن الحام ممامين ل نس مماء عن ممدما ي ممدم ن حمم مام الت هي ممر ،ثب ممات أنه ممن حرح ممديات تق مموت
المحامية:
[[يما قممد مماء الممزمن الموأ أصممبحنا ن ممارد فيممف معتنقمي اليهوديممة لنتأكممد بممأنهم يهمود حقمما .نفممتش فممي
ق مموبهم ع ممن يهمموديتهم! فعن ممدما ت ممدمع إحممد اليهودي ممات فممي الحمم مام ال قس ممي ،فإنهمما تُس ممأت ع ممن
محفو اتها اليهودية ،ويع ما تزات يهودية ،بعد أن أتمت التهود؟ ويع ينا م ع في تهوديا؟
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ففممي نشم مرة ل حام ممام األكب ممر وافق ممت ع يه مما الحاماميممة ،ي ه ممر الو ممف األس ممود ل يهودي ممة ،ل مميس فق ممط
لكسندر وس فانا  ،ولكن لي أنا وأنت يا إسحق وابرايام ،لنا ميعنا.
يع أنمت يهمودأ؟ ممن اآلن فصماعدا فمإن مسم ي المزواج يمكمنهم إرسمات أأ شممص إلم ال همات
الممت فة ل تأكد من يهوديتف ،ويع يو من أبوحن تزو ا في المارج ،حت لو تزوج األبوان ع م يمد
حامممام مممرمص مممن الحاماميممة .ويمموا الس ملات ين بممق أيضمما ع م اليهممود المولممودين ألم يهوديممة،
ويم كممون شممهادة مممن الحاماميممة تثبممت أنهممم يهممود  ،فممإن المحكمممة الحاماميممة يمكنهمما أن تسممتدعي
لسماا أقوال لتثبت يهوديت ؛ فقد أصبح الشعار في إسمراإليع اليموم يمو " كمع اليهمود ليسموا يهمودا،
حت يثبتوا يهوديتهم ]] يديعوت أحرونوت 2010/6/1 ،تحقيق رفقة لبوفتش.
ثورة صحفية في و ف وزحر العدت بسبب قمع النساء
تقوت المحامية رفقة لبوفتش معقبة ع

تصرححات وزحر العدت التي قات فيها بأنف سي بق أحكام

الشرحعة اليهودية إرضاء لنامبيف الحرحديم ،ويي تع م أن ت بيق الشرحعة عنمد المتمزمتين الحمارديم،
سيضاعف اض هاد النساء وقمعهن واستثناءين من الحياة العامة؛ تقوت:
ُ
[[ع

م فية قوت وزحر العدت يعقوب نإلمان بأنف يتمن أن ي بمق قمانون التموراة فمي دولمة إسمراإليع،

فإنني أر بأن تصرححات الوزحر لم تثر حفي ة الع مانيين فقط  ،بع أثمارت حفي مة المتمدينين ممن
التيار الو ني الديني أيضا.
كثيرون يعتقمدون بمأن ت بيمق القمانون المديني أممر ممكمن  ،بعمد تعدي مف .كمما أن المتمدينين يمدعون
لعودة الم د القديم لأل داد ،وحدعون لعودة عصر الحكماء؛ ويموا
الشرحعة كما يي  ،وانما قد يعني تعدي ها لتناسب األلفية الثالثة .
فهع يتفضع سيادة الوزحر با

ابة ع

سلالي التالي :

يع سيسمح قانونف الديني ل مرأة بحق الشهادة أمام القضاء ؟
ويع سيسمح القانون بشهادة الع مانيين ؟
ويع يمكن أن تكون المرأة قاضيا؟
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يعنمي بالضمرورة أننما سمن بق

ويع ستكون ينا مساواة بين الر ات والنساء؟
ويع ستكون ينا مساواة بين اليهود وغير اليهود؟
ويع سيقسم الميراث بالتساوأ بين الر ات والنساء؟
ويع يمكن ل مرأة الحصوت ع

نصف ميراث الزوج إن كانت غير م يعة؟

أم يع ع يها أن تغادر بيت الزو ية ب باسها الوأ ت بسف فقط حسب الشرحعة؟
ويع ترث الزو ات من األزواج ؟
ويع ترث البنات من اآلباء؟
أم أن الميراث فقط ل وكور ؟
إن المموزحر قممد عبمر عممن أريممف  ،ويممو يممدعم توسمميع سم ات القضمماء الممديني ع م الممرغم مممن معانمماة
النساء ،ممن ي هرن في القضاء الديني وين باكيات منتحبات !
الوزحر نإلمان مشغوت بحضور الملتم ارت التي ين مها منكرو حقود النساء!
ففي السنوات الماضية قامت من مات ومراكز لحقود المرأة بعقد ندوات لتوعية ال مهور حوت ما
ي رأ في القضاء الديني  ،لكي ي تفت ا عرم إل متسي النساء ،ولكننا لم ن ق آوانا صاغية من
الوزحر]]يديعوت أحرونوت 2009/12/22 ،مقات لرفقة لبوفتش.
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م اردة اليهوديات المعتنقات دينا آمر
مأت أحممدنا :إوا كانممت الم مرأة اليهوديممة محتق مرة ومقموعممة ،فممما منزلممة الم مرأة غيممر اليهوديممة فممي
قممد يسم ُ
الدين اليهودأ؟

( المرأة الغوحيمية ،أأ غير اليهودية عند أتباا الشرحعة الت موديين الحرحديم في منزلة البهيمة.ي
مرت فممي الكيممان ا سمراإلي ي معيممات وملسسممات كثيمرة تهممد
هم ْ

سممتعادة اليهوديممات

المعتنق ممات دينم ما آم ممر ،قب ممع أن تُ ب ممق ع مميهن أقسم م األحك ممام ،أأ القت ممع ،رت ممدادين ع ممن ال ممدين
عت حفا ما ع م نقماء السمرلة اليهوديمة ممن همة؛ أمما السمبب المرإليس،
اليهودأ ،ويمو العقوبمة ُشمر ْ
فهو مو

الحامامين من يروب النساء اليهوديات من القمع الديني باعتناد دين آمر غير الدين

اليهممودأ .بسممبب صممعوبة ت بيممق النسمماء ألحكممام الش مرحعة؛ ويممم يكثفممون متممابعتهم ل نسمماء حت م
يص ممبح ي ممروب النس مماء اليهودي ممات م ممن اليهودي ممة بس ممبب التعقي ممدات الش ممرعية ممايرة ف ممي الم تم ممع
اليهودأ! وينا عدة حا ت تمردت فيها النساء ع

م اير القمع وا ضم هاد الموأ تعماني منمف

النسمماء اليهوديممات ،بسممبب ال قمموس الدينيممة الم َّ
ولممة والقمممع الشممرعي لهممن ،مممما أد إل م اعتن ماقهن
ُ
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ا سرم والمسميحية ،وأعمر شمصميا اممرأة يهوديمة تعميش اليموم فمي ق ماا غمزة منمو سمنوات وح مة
مع زو ها الف س يني حياة سعيدة ،وقمد حك ْمت لمي قصمتها ،وقصمة ُم ارديهما ممن أي هما الميسمورحن
أصممحاب المريممين ،ومممن الحامممامين مممدة وح ممة مممن الوقممت .وك هممم كممانوا يسممعون عادتهمما مممع
أبناإلهمما ل يهوديممة ،لكنهمما

ممت ت مرفض تممر زو همما وأس مرتها ،ع م الممرغم مممن أن يممو الم مرأة كانممت

تعمميش فممي عصممر ا حممترت ا س مراإلي ي لق مماا غممزة ،ويممي ممما ت مزات حت م اآلن متمسممكة بعاإل تهمما
الغزحة.
قصة استعادة امرأة يهودية اعتنقت ا سرم:
[[(سي فتمماة يهودي ممة ولم مدت ألبمموحن يه مموديين ،ث ممم اعتنقممت ا س ممرم .وع ممادت لممتع ن أم ممام المحكم ممة
الدينية اليهودية في القدس توبتها وعودتها ل يهودية قاإل ة :
" كممان اعتنمماد ا سممرم سممهر ،ويممو يممتم ب فممظ الشممهادتين ،غيممر أن حيمماتي كانممت قاسممية  ،لممم
أست ع التمأق م ،وقمد رفضمت التحمدث ممع الصمحافة موفما ممن ت بيمق عقوبمة المرتمدين  ،ويمي
القتع.
وقات متحدث باسم الحامامية :
بممدأت (سي تش م فممي الممدين اليهممودأ  ،ويمموا قاديمما إل م ا سممرم  ،فبحثممت فممي ا نترنممت عممن
ا س ممرم ل م ممع المع وم ممات ،وتع م ممت الص ممرة ،و ممت تع مميش م ممع وال ممديها حي مماة ممت ف ممة ع ممن
حياتهممما .ثممم التقممت بش مماب مس م م فممي مح ممة الباصممات المركزحممة ف ممي القممدس  ،ويربممت مع ممف
وسكنت مع والديف في صور باير لتتمكن من تع م ا سرم  .لكن،

بت منها العاإل ة مغادرة

المنزت حقا ،فعادت إل بيت والديها .
ثم التقت مع مس م آمر من "رايط" عبر ا نترنت  ،و ب منها الهرب والعيش معف في رايط
في النقب .
تزوج ا ثنان واعتنقت يي ا سرم .وينا و مدت فرقما بمين حياتهما كمسم مة ،وحياتهما السمابقة
كيهودية!
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اتص ت والدتها بملسسة يهودية حرحديمة يمي (يماد مميمي ،والتمي تمكنمت ممن إحضماريا حمين
كممان زو همما فممي العمممع  ،فيممما تمكممن محممامي الملسسممة مممن الحصمموت ع م قسمميمة ممرد مممن
القاضي في بإلر السبع.
قضممت الفتمماة ثممرث سممنوات فممي ق مراءة التمموراة ،ووص م ت إل م الحاماميممة الكبممر فممي القممدس ،
لممتع ن مممن ديممد اعتناقهمما ال مدين اليهممودأ .ومممن المعممرو

بممأن الممدين اليهممودأ

يقبممع المموين

اعتنقوا دينا آمر؛ غير أن الفتماة ولمدت ألبموحن يهموديين ،ويمي ترغمب فمي نشمر قصمتها لتكمون
ع ة ل فتيات ممن يفكرن في اعتناد الدين ا سرمي!]] يروسالم بوست.2009/10/28 ،
امت ا

يهودية من رفح في ق اا غزة

تقوم معية (ياد ميمي بم اردة اليهوديات الرتمي تمزو ن غيمر اليهمود ،ويمو قصمة اليهوديمة
التمي تزو ممت موا نما غزحمما وكيمف تمكنممت بمسماعدة ال معيممة ممن الهممروب إلم إسمراإليع ومعهمما
أ فالهما األربعمة ،ويمم سيمضمعون لعم يمة تهوحمد وممن ثمم ُي همزون لقممع أقماربهم وأي همم .لموا،

فممإن الحاماميممة تتسممامح معهمما ألنهمما
(القتعي ،كما أنها ستتهود من ديد:

بممت معهمما أ فالهمما ،مم ما ُيعفيهمما مممن عقوبممة المرتممدين

[[تمكنممت إسمراإلي ية متزو ممة مممن ف سم يني فممي رفممح (ق مماا غممزةي مممن الهممروب مممع أ فالهمما األربعممة
يوم أمس الثرثاء  ،وعمريا  27سنة ،وكانت تعيش في أسمدود .وكانمت قمد قاب مت الف سم يني منمو
بضعة سنوات ثم تزو تف  ،وعاشا في مصر .
وقد عادت بعد أن ولدت مولوديا المامس إل رفمح  ،وشمرعت تشمكو ألمتهما عنمف زو هما معهما
واعتداإلف ع يها سديا.
تقممدم أي همما لملسسممة يمماد ممميم الممتصمة بمتابعممة اليهوديممات المتزو ممات بف سم ينيين فممي إسمراإليع
ومنا ق الس ة  ،والتي تقدم سكنا آمنا لهن ليبدأن حياة يهودية ديدة .ويي استغ ت عمدم و مود
زو همما فممي البيممت واسممتأ رت سمميارة إل م معبممر إيممرز ،فيممما اتصممع بهمما زو همما ويممي فممي ال رحممق
ويدديا بالقتع إوا لم تعد!
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كان في انت اريا عند حا ز إيرز أمتها وأمويا  ،حيث تم است وابها في مركز شمر ة سمديروت،
ثم ويبت لمكان آمن]] يديعوت أحرونوت. 2010/1/13 ،
عصابات لتوعية اليهوديات بمما ر مصادقة الشبان العرب
لممم يقتصممر عمممع ت م ال معيممات ع م اسممتعادة اليهوديممات الرتممي تممزو ن
بغير اليهود  ،بع امتد األمر إل تأسيس ماعات ممتصة في م اردة الفتيات اليهوديمات الرتمي
يصم ممادقن الشم ممبان العم ممرب ،أو يعم م ممن معهم ممم فم ممي المنم مما ق التم ممي يعم مميش فيهم مما الف س م م ينيون مم ممع
ا سراإلي يين:
[[في كمع لي مة يت ممع عشمرات الشمبان فمي شمارا بسمغات زإليمف فمي القمدس  ،إنهمم ضممن م موعمة
من الشباب يب غ عدديم  35باسم ماعمة (عميش اليهوديماتي ،ويمدفهم منمع يمرانهم العمرب ممن
المروج مع الفتيات اليهوديات ،ممن يسكنون في شمات القدس في قرحة عناتا ومميم شعفال.
تتكون ماعة عيش اليهوديات من ع ممانيين ومتمدينين ممن سمكان بسمغات زإليمف  ،ويمم ي وبمون
الشم موارا ف ممي ال ي ممع  ،ل بح ممث ع ممن الفتي ممات اليهودي ممات الرت ممي يتس ممكعن م ممع الش ممبان الع ممرب.يق مموت
موشيف ،أحد أعضاء الم موعة الوأ يب غ  31عاما:
"

نسممتعمع العنممف .مهمتنمما ا تصممات بالفتيممات وتع مرحفهن بمممما ر العرقممة .ففممي العشممر سممنوات

الماضية ،انتق ت ستون فتاة يهودية ليعشن في الضفة الغربية  ،و أحد يع م عنهن شيإلا منو ولم
الوقممت؛ ونتصممع أيضمما بالشممبان العممرب قنمماعهم بممأن العرقممة مممع اليهوديممات ليسممت فممي مصم حتهم
.ول ماعة صرت بسبع عشرة فتاة يدرسمن فمي الممدارس الع يما ،ممن أ مع إقنماعهن بتمر العرقمة
مع الشبان العرب.
وقد أب غ السكان العرب الصحيفة بأن ماعة (عيش اليهودياتي تص دم مع الشمبان العمرب ،كمما
قات عماد الوأ يعمع في مركز التسود .يقوت موشيف:
ينا شبان عرب يضربون الفتيات في الشارا ،وتدم نا وتمكنا من منعهم .
لس ممنا ض ممد الع ممرب ،ولكنن مما نه ممد

لحماي ممة المم مرأة اليهودي ممة ألن الب مموليس

يروسالم. 2009/9/19 ،
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يت ممدمع ف ممي األم ممر ]].

احورن الشبان العرب ع

الشا

معية لهافا ،أأ ال هب ،يي معية أمر متمصصة في م اردة الشبان العمرب مممن يصمادقون
يهوديم ممات .والعن م موان المم ممار ي الم مموأ تدعيم ممف ال معيم ممة ،لم مميس م م مماردة الشم ممبان العم ممرب وض م مربهم
وتهديممديم ،بممع توعيممة اليهوديممات بمممما ر التماثممع وك موارث ا نممدماج فممي األديممان األمممر  ،وفممق
تصرححات مسلولي ال معية:
مدأت معيممة (لهافمماي الحرحديممة الممتصمة فممي منممع انممدماج اليهممود بغيممريم ،فممي تأسمميس فرقممة مممن
[[بم ْ
المت مموعين لمحارب ممة ممايرة تح ممرش الش ممبان الع ممرب بالفتي ممات اليهودي ممات ع م م الشم موا

الفرقة(حراس الشوا

ي ،والتي تشمع شوا

 ،وس ممموا

بيت يام واسدود وعسقرن وقيسارحا وايرت.

تضم الفرقة عمددا ممن المت موعين يسمكنون فمي الشموا

التمي يرتاديما اليسمارحون ،ويمي المعرضمة

لغممزو الشممبان العممرب .ويممم يقومممون بتوعيممة اليهوديممات بالم بوعممات واألحاديممث الشممفوية ،ولممديهم
نشال ع

الفيس بو  .يقوت الناشط في ال معية بنزأ غوبشتاين:

" في العام الماضي اكتشفنا كثي ار من األغيار ع

الشوا

 ،الوين

يبحثون عن الهواء والماء،

بممع عممن الفتيممات اليهوديممات ال ممميرت .ونقمموت ل فتيممات اليهوديممات :لمميس شممر ا أن تكم َّمن متممدينات
حت م م تتم ممزو ن يهم ممودا ،وح م ممب أن تحم مماف ن ع م م نقم مماء نسم ممع أو دكم ممن اليهم ممود! وكانم ممت زو م ممات
الحاممامين قممد أصممدرن فمي العممام الماضممي تحموي ار ل يهوديممات مممن مواعمدة الشممبان العممرب]] يممديعوت
أحرونوت 2011/7/18 ،تحقيق ياإلير إلتمان.
قصة انتحار األب ،ألن ابنتف ع
[[ ُعثر ع

عرقة مع شاب عربي

ثة متح ة فمي (بيمت د مني يموم ال معمة الماضمية لر مع حرحمدأ كمان قمد أُع من عمن

فقدان آثار منمو شمهر اسممف (رفاإليمع زويمر مرشمفي يي ينتممي إلم

اإلفمة حبماد الحسميدية .وكمان قمد

شويد يسير مع أمتف في يوليو الماضي  ،وأُشيع بأنف سافر لرلتحاد بعمع ديد  ،و مر البحمث
عنف في األيام األول

متفاإلف.

وقممد سممار مإلممات مممن الحرحممديم فممي نممازة مرشممفي ي فممي ال ممد.وكان مرشممفي ي قممد سمممع فممي إحممد
إواعات الحرحديم بأن ابنتف التي تب غ من العمر أقع من  18سنة ع
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عرقة غير شمرعية بم اريمق

عربي؛ وكان ا ثنان يتوقعان مولودا .وقام مرشفي ي ومعف صديقان باقتحمام منمزت الم اريمق العربمي
فممي ال ممد ،بادعمماء أنممف شممر ي ،ووضممعا فممي سمميارة بعممد أن أب غ ما بأنممف م مموب ل شممر ة ،وانتبممف
الشاب العربي بأن السميارة تسمير فمي رحمق آممر ،فقفمز منهما ويمي تسمير بسمرعة عاليمة  ،وأصميب
ب ممروح بس ممي ة ،واس ممتدع الش ممر ة الت ممي اعتق ممت مرش ممفي ي ،وحكم ممت ع ي ممف المحكم ممة بارتك مماب
رحمتين :الم ف والتم يط لعمع إ رامي  ،وحكمت ع يف بالسم ن الفع مي سمنة ونصمف السمنة،
ثم ُمفضت المدة إل سنة لحسن س وكف .وأ ق سراحف منو عام مض  .فهع يكون موتف رحمة؟
تحقق الشر ة في كع ا ت ايات  ،غير أن ال ثة المتح ة

يبدو ع يها آثار التعويب أو إ رد

الرصاص .
وتمكنمت الشممر ة مممن أمممو إون مممن حركممة حبمماد لتشمرحح ال ثممة لمعرفممة السممبب ،ألن تشمرحح ال ثممث
محرم عند الحرحديم ]] يروسالم بوست.2009/8/19 ،
قصة عقاب اليهودية المتزو ة بف س يني
[[إنهمما(سي  ،ام مرأة مولممودة فممي ال ممد ،رحمتهمما أنهمما تزو ممت ف سم ينيا !!ويممو ال رحمممة كانممت تكفممي
ييإلة التأمين الو ني أن ت غي ممصصاتها وتهين كرامتها.
(سي حامع في الشهر الثامن ،ولها ابنتان في روضة األ فات فمي ال مد ،ويمي عام مة فمي المدينمة،
وتم م شممقة فممي مدينممة ال ممد ،وتممدفع الض مراإلب أو بممأوت ،وناش م ة فممي المن مممة الصممحية لرعايممة
األ فات.
وع

الرغم من كع ت

الحقاإلق إ أن ييإلة التأمين أكدت بأنها

منا ق (ا ريابي في الس ة الف س ينية مع زو ها الوأ

تعيش في ال د ،بع تعيش في

ُيسمح لف بدموت إسمراإليع! ويموا أد

إل مصادرة حقوقها:عروة األو د وفاتورة العرج والو دة .وكانت آمر زحمارة مفتشمي ييإلمة التمأمين
لها منو أربعة عشر شه ار ،ثم البتهما الهيإلمة فمي رسمالة وانموار أن تتقمدم بماعتراض لمحكممة الهيإلمة
قبع القرار النهاإلي بإيقا

ممصصاتها.

أفادت (سي بأنها ويبت لتقديم األوراد ،غير أن المو ف لم يست مها وأيانها ،مما ع هما تسمتعين
بمستشار معية قانونية ،ويب معها لتقديم ال ب ،ومعها م ف كبير ممن األوراد الثبوتيمة ،والتمي
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رفضممها المو ممف فممي اليمموم األوت .يقمموت (غيفممون فاديممدا يمسمملوت ال معيممة ا ستشممارحة فممي ال ممد:
ويحتقرون ،ويوا يتعارض مع المبدأ الرإليس ويو  ":كع النماس
كثيرون من م ار عي التأمين ُيولون ُ

أبرحاء ما لم تثبت إدانتهم".

وأكمد مو ممف ييإلممة التممأمين بممأن (سي ليسممت موا نممة مقيمممة فممي ال ممد ،ويمكنهمما اسممتإلنا

الحكممم فممي

محكمة العمع ،وأنكر أنف أيان المرأة ]]  ،يترتس ،2009/6/22 ،تحقيق دانا ولتر بو .
قصة يهودية أحبت بدويا
إنهما عشيقان في مدينة صفد .يسكنان معا في شقة  ،يدرسان سمويا .والغرحمب أنهمما عشميقان فمي
الب دة التي هرت فيها فتو الحاممام شمموإليع إليمايو ،والتمي تمدعو ميمع اليهمود فمي إسمراإليع إلم
عدم تأ ير وبيع بيوت اليهود ل عرب ،ويي أثارت حفي ة ملحدين ورافضين  ،بينما انضم ل حامام
ستون حاماما يلحدون فتوا !
[[نما حبهما بعيدا عن العيون ،ومراقبمة األسمرتين .إن أم الفتماة تعمر الحقيقمة فقمط ،ويمي منزع مة
من يوا الحب( .رفيقي اسم مستعار( 23سنةي يعيش في قرحة بدوية فمي ال يمع ،وأممف
مميم نين تم

إلمة ممن

وكرحات أليمة عن أفعات ال يش (ا سراإلي يي في المميم!

والعشيقة (داناي  24سنة كانت قبع الحب تعتقد بأن العربي يو فقط ممن يقمود ال ممات ،فيمما يقموت
العشيق :أكثر الناس يلمنون بأن العرقة بمين العربمي وأيمة يهوديمة غرضمها ال منس فقمط! سميحتفع
ا ثنان بمرور عام ع
عم

ارتبا هما .قالمت دانما" :

أحمد يع مم متم يقمع فمي الحمب ،ولميس مكتوبما

بيننما أننمي يهوديممة ،ويمو مسم م .نحمن نحممب بعضمنا ،ويموا يمو األيممم " يمكمن تمييمز رفيممق

عممن اليه ممود ،إ إوا تحممدث مموير بالعبرحممة ،لت ه ممر لكنتممف العربي ممة .قالممت  :كان ممت عنممدأ أفك ممار
مسممبقة عممن العممرب ،وأدركممت فممي الك يممة بممأن ينمما عرب ما

يعيشممون فممي ميمممة بدويممة لمميس فيهمما

كهربماء ،إن أفضممع أصممدقاء رفيممق يممم يهمود ،وع م الممرغم مممن ولم فمإن أحممد أصممدقاء دانمما قا عهمما
ألنهمما تعشممق عربيمما ،كممما أن زميرتهمما غيممر ارضمميات عممن العرقممة  .أممما أصممدقاء رفيممق ،فقممد رحبموا
مدا ا ثنممان الممدين ُيفممرد
بالعرقمة  ،وقممات رفيممق ":فمي قرحتنمما ينمما يهوديممة متزو مة مممن بممدوأ" ولممم ي ْ

بينهما؛ فدانا تقوت عن فتو حامام صفد ":من يو شموإليع إليايو؟
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أنمما

أسمممح لممف بتحديممد نمممط حيمماتي .فالر ممع يممو الر ممع ،كممما أن الحممب

ديممن لممف .نحممن نعمميش

ال ح ة ساعة بساعة ،و يعنينا ا نتماء العرقي؛ نحترم عمادات بعضمنا وأعيادنما .وأنما متأكمدة بمأن
أمف عندما تعرفني سو

تحبني"؛ وكشف رفيق:

" اعتمماد الشممبان العممرب أن يغي مروا أسممماءيم العربيممة لي هممروا كيهممود فممي يويمماتهم الشمصممية .وأنمما
أيضا غيرت اسمي  ،عندما كان عمرأ  17سنة]] يديعوت أحرونوت.2011/1/10 ،
رحمة الزواج بغير اليهود
ا متزاج يعني الفناء
ا متم مزاج أو ال ممزواج بغي ممر "اليه ممود" وامتم م از هم بغي ممريم ،م ه ممر آم ممر م ممن م مماير قم ممع النسممماء
اليهودي ممات .وك ممول اعتب ممار النس مماء فق ممط ي م َّمن المس مملو ت ع ممن ممايرة ا متم مزاج بغي ممر اليه ممود أأ
األغيار ،وع يهن أن يرفضن يو ا متزاج ،محاف ة ع

نقماء العمرد اليهمودأ! و مكمان لعا فمة

الحب في شرحعة الحارديم؛ فالحب عنديم بين األ ناس الممت فة ميانة دينية .وأل مع ولم أسسمت
معيممات غرحبممة فممي الم تمممع اليهممودأ ،لممم تحممظ بالد ارسممة بعممد ،ع م شمماك ة معيممة يمماد ممميم،
و معيممة لهافمما ،ال تممين أش مرنا إليهممما سممابقا ،ويممما تمتص مان بتحمموير اليهوديممات مممن الممزواج بغيممر
اليهممود ،وتقومممان باسممتعادة اليهوديممات المتزو ممات مممن غيممر اليهممود .وقممد نفمموت معيممة يمماد ممميم
بالفعع عم يات امت ا

يهوديات تزو ن بف س ينيين ،يعيشون في النقب أو في عكا وغيريما ممن

المدن ،بر اعتبمار لرغبماتهن أو أل فمالهن؛ وقمام بعمض المت مرفين بتحموير اليهوديمات ممن المزواج
بغير اليهود ،ألن أبناءين سيصبحون يهودا ،وفمق تعماليم الهرمما  ،التمي تمنص ع م أن اليهمودأ
يممو مممن يولممد ألم يهوديممة؛ فممالمرأة يممي الممركن ال مرإليس فممي التماثممع .لمموا ،فإنهمما يممي التممي تتعممرض
ل قمع ،يشير الحامام ليفي براكمان ،ويو يعمع في صحيفة يديعوت أحرونوت ،إل ن رة الحرحديم
ل يهمود الموين يتزو ممون ممن غيممر اليهمود ،وفممق الشمعارات والم ويمات التممي تُ َّ
موزا فممي الشموارا؛ فمممن

يتزو ون غير يهود ،يم مفقودون من س رت إسراإليع ،وغير محسوبين ضمن الشمعب اليهمودأ.
ولممم يكتممف الحامممامون بالتحمموير مممن زواج اليهممود بمماآلمرحن  ،بممع إنهممم أصممدروا فتممو تحممرم ز ارعممة
ن ممف غيممر اليهممود فممي أرحممام اليهوديممات ،ألن ن ممف غيممر اليهممود تممورث البربرحممة والقسمموة وال مراإلم
واألحقاد .قات الصحفي في تحقيقف الصحفي:
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[[ أ ابممت كثيممر مممن الم وي مات التممي تمموزا فممي الم تمممع الحرحممدأ ع م س ملات:من يممو اليهممودأ
المفقود؟
يو كع من يتزوج باآلمرحن،أيتها اليهوديات :إحورن ن ف غير اليهود!
قات حامام التيار الديني الصهيوني األكبر دو

ليإلمور ،فمي مملتمر ن ممف معهمد بمور لإلمصماب

وزراعة األ نة :
"حرام زراعة ن ف غير اليهمود فمي رحمم الممرأة اليهوديمة ،حتم لمو كمان الحمع النهماإلي ل عقمم يكممن
فممي ز ارعممة ن ممف أحممد األغيممار مممن غيممر اليهممود فممي رحممم اممرأة يهوديممة ،ألن ن ممف األغيممار تممورث
المواليممد القسمموة والبربرحممة ،ويممي مسمملولة عممن ال مراإلم والحقممد  ،وتمنممع األ فممات مممن و ارثممة صممفات
اليهود ]] يديعوت أحرونوت ،2010/1/13 ،تحقيق كوبي نحشوني
كممما يشممار أيضمما أعضمماء الكنيسممت والمموزراء ،فممي الحم ممة ضممد امت مزاج اليهممود بغيممر
اليهود .يا يو نتمان شارانسمكي رإلميس الوكالمة اليهوديمة ،يغيمر مفهموم اليهمودأ الممتمزج بمالغير ممن
مفقود إل ميت:
[[قممات رإلمميس الوكالممة اليهوديممة نتممان شارانسممكي ،ويممو ليكممودأ مهمما ر روسممي ":إن امت مزاج يهممود
الدياسبو ار بغيريم ُيميتهم "! وقد عع يوا الموضوا من أيم أولويات الوكالة ،وقات فمي مقاب مة لمف
مع صحيفة يترتس:

"إن الحع الوحيد لمنع ا مترل يو تقوية أواصر يهود الدياسبو ار مع إسراإليع  ،وان أفضع ال رد
لمنع ا مترل والتماثع مع األغيار يو

ب اليهود سراإليع"!

ويو يتوافق مع ا عرن الوأ أصدرتف وكالة (ماسا ي اليهودية منمو شمهر فمي الصمحف وا عمرن
يقوت:
" اليهودأ المفقود"؛ ويقصد ا عرن كع اليهود الوين يعيشون في أمرحكا وحتماث ون مع من حولهم
أو يتزو ون غير يهوديات]] يترتس.2009/11/8 ،
م ر ا متزاج في أمرحكا
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ل ممم تقتص ممر الحم ممة ض ممد ا متم مزاج ع م م اليهودي ممات ف ممي الكي ممان ،ب ممع امت ممدت لتش مممع ك ممع اليه ممود،
وبماصممة يهممود أمرحكمما ،فهنمما حمممرت واعرنممات فممي الصممحف لمنممع ا متمزاج بممين اليهممود وغيممريم
من األ ناس والديانات األمر :
[[حممور عممالم ا

تممماا مارشممات ش م ير مممن مممما ر الممزواج الممممت ط فممي الت معممات اليهوديممة فممي

أمرحك مما .فق ممد أ ه ممر ا حص مماء ال مموأ ق ممام ب ممف المعه ممد ال ممو ني اليه ممودأ  1990ب ممأن نس ممبة ال ممزواج
الممت ط بين اليهود ،ممن تزو وا بين عامي  ،1990 -1985ب غت  %52ممن امتماروا أزوا ما
غير يهود.
والغرحب بأن ال اليات اليهودية تنفق مإلات مريين الدو رات ع م التع ميم اليهمودأ ،وع م البمرامج
الثقافية والرحرت والمميمات الصيفية ل رب اليهود ،من أ ع المحاف ة ع
يوا فيما تمش

النقاء اليهودأ .

اإلفة ا صرحيين من منع الزواج الممت ط مما سيفقد الحركة نفوويا .

وحتف ممق أتب مماا ال واإل ممف الحرحديم مة الثرث ممة :األرث ممووكس وا ص ممرحيون والمح مماف ون ،ع م م اعتب ممار
ايرة الزواج الممت ط من أم ر المشكرت التي تعترضهم ]] يروسالم بوست.2010/3/16 ،
قصة عضو كنيست تتزوج غوحيمي
[[ش َّن الحامام يسراإليع روزحن ،رإليس حركة تسومت ،ي وما ع م عضمو الكنيسمت عنمات وولمف،
والتي ستُعين مسلولة ل نة التع يم في الكنيست ،ألنهما سمتتزوج غيمر يهمودأ ،ممن ألمانيما و يم م
زو ها حت ا قامة في إسراإليع.ورد الش ب في م بوعة (السبتي.
أضا  :نش ب الزواج ع

الرغم من و ود مس مين ودروز في الكنيست]]يدعوت 2011/2/4

تحوير عارضة األزحاء بار رفاإلي ي من ا متزاج
حممور عضممو الكنيسممت بممارو مارزحممع ،بتع يمممات مممن حامممامي التيممار الحرحممدأ المت ممر  ،حممور
عارضة األزحاء ا سراإلي ية (بار رفاإلي يي من مغبة زوا ها بغوحيمي في رسالة بعنوان :
يهوديت  ،فالزواج بغير اليهود ميانة!
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تموني

[[أرسممع المت ممر بممارو مارزحممع مممن حركممة كمما السممابقة ،رسممالة إلم عارضممة األزحمماء ا سمراإلي ية
بار رفاإلي ي ،ي البها بأ تتزوج عشيقها ا ي الي ليوناردو دأ كابرحو.وكتمب الرسمالة بالنيابمة عمن
معية (لهفاي ويي معية منايضة ل زواج الممت ط بين اليهود وغيريم ومما اء في رسالتف:
لمميس صممدفة أن م ول مدت يهوديممة  ،ولممم يفك مر ممدا بأن م سممو

تغي مرحن صمميغة مسممتقبع العاإل ممة،

وتحولينها من عاإل ة يهودية نقية ،إل عاإل ة ممت ة تشمابف أعمداء الشمعب اليهمودأ .فمر تملوأ يما
رافاإلي ي يع المستقبع.وقات في تصرحح لف لصحيفة يروسالم بوست :ينا مشاكع عويصة فمي
الزواج الممت ط ،ونحمن نحمارب يمو ال مايرة .إن ن ممة مشمهورة مثمع بمار رفماإلي ي ي مب ع يهما أن
تم ع من ميانتها ليهوديتها ،وان أفضع ال رد لمنع يوا الزواج يو إرسات رساإلع لها .وسمأ رب
مت ممع كثيمرحن ،ويمم فكموا ارتبما هم الزو مي ممع غيمر
يو ال رحقة بعد أن أغ قت ياتفها .فقمد ن ح ُ

اليهوديات ،وامتاروا يهوديات صالحات ]] ( يروسالم بوست2010/3/16 ،ي".
قمع النساء بالمرافات

إمعانمما فممي الت ممر  ،فقممد أقممدم المتزمتممون الحرحممديم ع م تريممات أو م ارفممات غرحبممة .فمممنهم مممن
رغممب فممي أن ي ممع مماي ارِ ،أثنمماء رح تممف بال مماإلرة التممي يكممون يكممون فيهمما نسمماء غيممر محتشمممات،
وتمر فود المقابر المدنسة ،فحشا نفسف في كيس برستيكي دامع ال اإلرة .ويم بارعون أيضما فمي
قم ممع النس مماء واس ممتثناإلهن م ممن الحي مماة العام ممة ،فأق ممدمت ال ماع ممات الحرحدي ممة ع م م (إب ممدااي بع ممض
ا مت ارعممات الغرحبممة ،التممي يمكممنهم بهمما ت ن مب رليممة النسمماء ،ومممن يممو الم ارفممات امت مراا ن مارات
لح مب رليمة النسمماء ،ويمو التمرحفمات ت قم روا ما كبيم ار فممي الوسمط الحرحمدأ ،با ضممافة إلم أنهمما
مشروا ت ارأ مربح لهم:
مرافة ن ارات لح ب صورة النساء
[[تبيممع ماعممة العفمة الحرحديممة ،غيممر المرمصممة ،ن ممارات ماصمة تسمممح لمرتممديها مممن الحرحممديم أن
يمروا أممامهم بضممعة أمتمار فقممط ،لكمي يت نبموا رليمة النسمماء المدنسمات غيممر المحتشممات ،وحوضممع
ع عدسات الن ارات أوراد شفافة لح ب رلية النساء.ومن ُيض رون من الحرحديم ل وياب إل
منمما ق أمممر  ،فيهمما نسمماء غيممر محتشمممات  ،ف هممم دروا ماص مة وأغ يممة يغ مون بهمما و ممويهم ،
حت

يروا النساء]] يديعوت أحرونوت.2012/8/9 ،
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مرافة باروكة شعر تمنع الحمع
يممو الم ارفممة تق ممع ضمممن تُري ممات الحرحممديم ،وتمممارحفهم  ،وتتمثم مع فممي اكتش مما

دواء حرحممدأ لعق ممم

النسمماء .والممدواء يممو فقممط إ ازلممة باروكممة الشممعر غيممر الكوشممير(الحرتي ،واسممتبدالها بباروكممة شممعر
كوشمير ،تابعممة لمممتم الحامممام صمماحب الفتممو  .وقممد هممرت الفتممو فممي صممحف الحرحممديم ،وأوردتهمما
صحيفة يديعوت أحرونوت:
[[منممو ثممرث سممنوات لممم ُي مرزد الزو ممان المتممدينان بأ فممات ،إل م أن قممدم لهممما الحامممام دانيممات زار
النصمميحة والحممع حت م ُيرزقمما باأل فممات ،وحتمث مع الحممع فممي أن تُزحممع الزو ممة باروكممة شممعريا غيممر

الحرت وتغ ي رأسها!

ممعت
حم ت الزو ة بعد شمهرحن ممن إ ازلمة الباروكمة.قات المزوج :فمي البدايمة لمم أكمن مقتنعما ،فقمد س ُ

عن أشياء مماث ة في الماضي .لقد ك فتنا الباروكة ثرثة آ

دو ر ،وسنع يها لمرحضة مصمابة

بالسر ان.وقررت أمت المرأة أيضا أن تحوو حوويا ،وتزحع باروكتها.وقات مصدر حرحدأ:
كثيرون ُيرزقون باأل فات بعد ا ستماا إل تو يهات الحامام حمايم كينفسمكي ،في بقمون تعاليممف،
إممما باسممتمدام المولممدات الكهربيممة الكوشممير يمموم السممبت ،أو أن ينفممووا أمممر لهممم بإنبممات لحممايم!!]]
يديعوت أحرونوت ، 2010/10/7 ،آرأ غ هار.
فائدة:
اسممتعم ت الباروكممات لتغ يممة الشممعر بشممرل أن تكممون حممر (كوشمميري أأ ليسممت مممن شممعر النسمماء
الهنممديات الرتممي يح قممن رلوسممهن فممي المعابممد البوويممة .كممما أن السممفارديات

ي بسممن الباروكممة ،

فالباروكات فقط لإلشكنازحات المتزو ات  ،أما العازبات فر يضعن باروكة.
يعود تق يد قص شعر المرأة المتزو ة إلم األسم ورة القديممة ،إو أن الشمعر كمان رمم از ل قموة .لمول
كان النساء والر ات يح قون شعوريم ،ويم يتعبدون كرمز ل تمولع لآللهمة؛ وعنمدما ممرج موسم ممن
مصر ح ق شعر  ،ليدلع ع

مضموعف  ..وكانمت اليهوديمات يممر ن ويمن يضمعن ع م شمعرين

األردي ممة  ،ويغ م مين و ممويهن  ،و ُي ه ممرن غي ممر ع ممين واح ممدة ،وح مموز وض ممع الكح ممع ف ممي الع ممين

األمممر ؛ والممرأة فممي اليهوديممة تشممبف المتمماا الممموروث؛ فهممي تصممير لممأل الحممي إوا تمموفي أمممو ولممم
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يكن لف أو د ،كما سبق وكر في بداية يوا الكتاب .ويي كالس عة،

تثبت يهوديتها إ إوا تعرت

أمام ثرث حامامات ،ول زوج الحق في أن يستمتع بها أن شاء!
المرأة المقتولة يي السبب
من المرافات أيضا ما يتناق ف الحامامون وأتباعهم ممن الحرحمديم أن سمبب احتبماس األم مار
يعود إلم الشمرور والم ايما وال مراإلم التمي تتفشم فمي الم تممع .وأشمار الحاممام إلم ال رحممة التمي
ُ

ُقت ممت فيه مما امم مرأة فممي شم مرفة منزله مما فممي مس ممتو نة غي ممو ،بأنهمما الس ممبب ف ممي احتبمماس الم ممر ع ممام
 ،2011ويعود سبب ال رحمة إل المرأة المقتولة التي اورت األشرار:
[[قممات حامممام ع م قبممر الم مرأة التممي قت همما عشمميقها ومب مأ ثتهمما فممي ش مرفة المنممزت ممسممة أيممام فممي
مستو نة غي و( زكرأ بنتسي  ،ويو يلبنها:
أيهمما النمماس مممن سممكان غي ممو :أتعرفممون سممبب تفشمي الشممرور فممي إسمراإليع؟ أتعرفممون سممبب احتبمماس
األم ار؟
إن السممبب يعممود إلم س م وكنا .فممأنتم مم إلممون فممي حممق هللا ،والحممع يممو أن تصممبحوا متممدينين  ،إن
رحممممة القتم ممع تقم ممع ع م م عم مماتق القتي م ممة ،يمممو الم م مرأة قت مممت بس ممبب م اورته مما لألش م مرار]] يم ممديعوت
أحرونوت ،2011/1/13 ،تحقيق رونين سوفير.
ا

هاض يلمر عودة الماشيح

ي ع مس سع المرافات يتوال عن الحارديم .فها يما أكبمر حاممامين فمي إسمراإليع ألكبمر ماإلفتين،
يونا متزغر حامام ا شكنازحم ،وش ومو عمار حامام السفارديم ،يعتبران أن ا

هاض يو العقبة

في و ف هور الماشيح ،ألنف يعرقع عودتف من ديد:
[[شممن الحامامممان يونمما متزغممر ،ويممو رإلمميس الحامممامين ا شممكنازحم ،والحامممام شم ومو عمممار رإلمميس
الحامممامين السممفارديم ،ي وممما ع م ا

همماض ،باعتبممار أحممد معوقممات عممودة المممرص النهمماإلي

ل يهود؛ وقات يونا متزغر في ملتمر ل حامامية الدينية :
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إن قتع األ نة في أرحام األمهات مح ور  ،كما أن أكثمر عم يمات ا

هماض

مبمرر لهما ،فهمي

محرمممة فمي الشمرحعة  ،الحاماميممة تسممع ل حممد منهمما .ووفممق إحصمماإلية الحاماميممة الع يمما فممإن ينمما
ممسين ألمف حالمة إ هماض تنفمو كمع سمنة فمي إسمراإليع  ،عشمرحن ألمف حالمة منهما تعتبمر شمرعية ،
أما الحا ت الباقية فهي ليست شرعية ]] يديعوت أحرونوت.2009/12/30 ،

م ف الم أرة ال البانية وم

الماشيح

هرت في اإلفة الحرحديم المتزمتين ن رحمات دينيمة م يمرة ،تُعتبمر مراإلم فمي حمق البشمرحة ،ولعمع
أبرزيمما محاولممة بعممض الحامممامين امممترد تش مرحعات دينيممة ديممدة فممي تربيممة األبنمماء ،لمميس وفممق
األصوت المتبعة م قيا ودينيا وو نيا ،بمع بتمربيتهم وفمق ن رحمات إ راميمة شماوة ،تقموم ع م أسماس
الضرب والحرد والتعويب منو اليوم األوت لو دة األ فات ،لتم صهم من الشرور والمفاسد!
وقد نشرت صحيفتا يمترتس وحمديعوت أحرونموت يموم  2008/4/7أكثمر القصمص رعبما ،لميس فمي
إسراإليع فقط ،بع في العالم أ مع ،ع

الرغم من أن ا عرم العربي والعالمي ،والمواقع الصحفية

الممتصة بالتر مات عن الصحف العبرحة ،لم تنش ْمر تفاصميع يمو القصمة المرعبمة ،والتمي أسممايا
ا سراإلي يون ،قصة المرأة ال البانية الولود  ،ويي أم ثني عشر فر ،ويي ليست قصة فردية،
بممع إنهمما تشممير إل م أفعممات اإلفممة حرحديممة شمماوة ،يقوديمما حامممام مممن التيممار الممديني الحرحممدأ اسمممف
(إليممور شممني ،ويممو ينتمممي إل م

اإلفممة دينيممة كثي مرة العممدد ،كممما روتهمما صممحيفة يممديعوت أحرونمموت

وصحيفة يترتس:
[[اعتادت األم أن تعوب أبناءيا الثمانية ب رد شت منها:
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ضربهم بالم ارد الحديدية والسكاكين ،وارغامهم ع
ثممم تضممعها فممود

مموديم ،وكانممت تحممرد

أكع برازيم ،وكانت تغ ي الح ارة في الماء

مموديم بالسمممانات الكهربيممة ثممم تصممب الكحمموت ع م

الحرود وال روح وتضع ع يها أيضا زحت الترابنتين الحار .وكانت تحشو أفوايهم بنبات وا ،ثم
تغ ق أفوايهم بشرحط صق وتحشويم في حقاإلب ثرثة أيام متواص ة  ،وكانت أيضا تغ سهم في
الممماء السممامن ،ثممم الممماء البممارد  ،وتكسممر ع ممامهم  ،وممما يمزات أصممغر أ فالهمما يعمماني مممن إصممابة
م يرة في الدما .
وكع ول لتم صهم من الشرور كما تنص تعاليم الحامام إليور شن! وقد نشرت الصحيفة صمو ار
ل م ارد والسكاكين والسمانات الكهربية .وتمكمن الحاممام (إليمور شمني البمالغ ممن العممر  38سمنة
ويعتقممد بأنممف ل ممأ إلم كنممدا ،و الممب مسمملولون إسمراإلي يون بتسم يمف
مممن الهممرب عقممب نشممر القصمةُ ،

المحمرض والمو مف ل ممرأة و ثنتمين أممرحين ،اتهمتما بتعمويب أبناإلهما،
واعادتف إل إسمراإليع بتهممة أنمف ُ
وكان الحامام ي ب من أتباعف أن ينادو ( م الماشيحي ،ويو كان يوا ب ع إع اء دروس

ل عاإل ة ،بعد أن ُ رد األب من البيت منو أشهر عديدة!
وين مما ع ممدد م ممن أتب مماا ي مموا الحام ممام ف ممي إس ممراإليع يعيش ممون ف ممي الم تم ممع الحرح ممدأ]] ي ممديعوت
أحرونوت  ،2008/4/7ويترتس .2008/ 4/8
القبض ع

األم ال البانية

ألقت الشر ة القبض ع

األم ال البانية وأودعتها الس ن .غير أنهما

مت صمامتة

تمرد ع م

األسإل ة المو هة لها أكثر من عام ،لدر ة أن يرانها المحي ين من أتباا ال اإلفة ،أقنعموا أبناءيما
بأن يرس وا رسالة ل ص يب األحمر ي البونهم فيها بالسعي لإلفراج عنها:
[[ناشممد أ فممات المم مرأة ال البانيممة الص م يب األحم ممر ل تممدمع فممي تس ممهيع حيمماة أمهممم المسم م ونة.ويم
أ فالهمما ا ثن ما عشممر سممكان بيممت شمميمش  ،ويممي المتهمممة بتعممويب سممتة مممنهم  ،ويممي محت مزة فممي
س ن النساء ( نيف تيرزاي .تقدمت األم ال البانية بالتماس ل محكمة تشكو ممن مرو
وأنها تعيش في زنزانة ضيقة

سم نها،،

يدم ها الهواء وتفوح منها راإلحة العفونة؛ ويمي مرغممة ع م غسمع

مربسها .ويي ترفض أن يفحصها بيب نفسي لموفها من انتها الحشمة]] يمديعوت أحرونموت،
.2009/10/28
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إلقاء القبض ع

المحرض
الحامام ُ

الم رم الرإليس ،الحامام إليور شن ،أُلقي ع يف القبض ياربا في الب ارزحع ،وأعيد إل الكيان ،ليس
المح ممرض الم مرإليس ع م م ي ممو ال رحم ممة فق ممط ،ب ممع ألن ممف ق ممام بالتع ممويب أيض مما وض ممرب ف ممر
ألن ممف ُ
بالم رقة ع

رأسف ،وما يزات ال فع معاقا ،فهو الوأ غسع عقع يو المرأة الحرحدية ،ونق هما ممن

صورة ا نسان إل صورة الحيوان المفترس.
سيسمَّم إلم إسمراإليع يمموم  27أكتمموبر
[[الحامممام المزعمموم (إليممور نوعممام شمني الهممارب إلم الب ارزحممع ُ

 2008ب مب مممن القضمماء وو ازرة المار يممة،ويو مممتهم بتعممويب واحمراد األ فممات الصممغار لغممرض
ت هيممريم مممن الممونوب،يو وأتباعممف متهمممون باسممتمدام السممكاكين والم ممارد ومعممدات أمممر لتعممويب

األ فممات المموين يب غممون مممن العمممر مممن ثممرث سممنوات إل م ممممس سممنوات فممي مسممتو نات الضممفة
الغربية  ،ويو أيضا متهم با ساءة إل ثمانية أ فات .و رت عم يات تعويب أمر في مسمتو نة
بيتار عي يت ،وقد ضرب الحاممام المزعموم فمر بالم رقمة ع م أرسمف وحمرد يديمف ،ومما يمزات أحمد
األ فات يعاني من إعاقة عق ية .وستو ف لف تهمة ا ساءة لأل فات واستمدام القوة ضد قاصرحن.
وقممد اعتقممع إليممور شممن فممي سمماو بمماولو فممي الب ارزحممع فممي يونيممو  2008بعممد م مماردة دامممت ممسممة
وأربعممين يوممما .ومممن المتوق مع أن يصممادد ال مرإليس الب ارزح ممي لمموحز دو س م فا ع م صممفقة التس م يم ]]
يترتس.2009/10/18 ،
وصوت الم رم إليور شن إل إسراإليع
[[وصممع إليممور شممن مكممبر ع م مممتن مماإلرة إلم إسمراإليع قادممما مممن الب ارزحممع  ،ويممو مممتهم با يعمماز
ألتباعممف بتعممويب أبنمماإلهم لت هيممر أرواحهممم! وكممان قممد يممرب فممي مممارس  2008إل م كنممدا ،ثممم إل م
الب ارزحممع حي ممث اعتق ممع ين مما ُ ،و ه ممت إلي ممف تهم ممة إغم مراء اآلب مماء بتع ممويب األبن مماء القاصم مرحن واس مماءة
معام تهم  ،وحثهم ع ارتكاب ال راإلم]] يديعوت أحرونوت.2009/10/29 ،
الحكم بس ن المرأة ال البانية
[[حكمت المحكمة في القدس بس ن المرأة ال البانية أربع سمنوات ،وكانمت تمفمي و ههما بثوبهما، ،
ويممي أم ثنممي عشممر فممر  ،ويشمممع س م ها ا
وحكم ع

ارمممي ممارسممة  25فعممر ع مداإليا ضممد أ فالهمما.

زو ها بالس ن ستة شهور ،بتهمة ممارسة عشرة أعمات عنف ضد األ فات؛ وأعرب
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ابنها األكبر عن عدم رغبتف في ا نتقام منهمما  ،ويمو

يرغمب فمي رلحتهمما ويمما يتعموبان  ،فهمو

يشعر بأنف يتيم .وكانت األم تضربهم بأسر الكهرباء وتعاقب ابنتها بقص شعريا ،وتضرب ابنها
بالحواء الرحاضي المحرم شرعا ،وكانت تحبسهم فترات وح ة في المنزت القمور  ،وتموق هم بصمب
الم مماء ع مميهم ،واس ممتمرت ف ممي تع ممويبهم به ممو ال رحق ممة س ممنوات عديدة.وق ممد غ ممادر تس ممعة م ممن أبناإله مما
المنزت ،ويعيش القاصرون مع أمتهم الكبر ]] يروسالم بوست.2009/11/4 ،
اعت ار

ال البانية الم رمة

[[انهارت األم المتهمة بتعويب أ فالها واعترفت قاإل ة:
لقممد ضم ني سمميء الصمميت والسمممعة إليممور شممن ،وقممات لممي :أ فممالي مرضم  .ليسممت ينمما ك مممات
تكفمي لتبرحمر فداحممة األلمم .لسمموء ح مي قاب ممت يموا الشمرحر ،الموأ فعممع كمع ت م األشمياء أل فممالي،
وي ممي ل ممن ت ممزوت م ممد الحي مماة ،فأ ف ممالي يع ممدون األي ممام لع ممودتي ،و ف ممي الص ممغير ال مموأ يرق ممد ف ممي
المستشممف يحتا ني.وكانممت المحكمممة قممد اتفقممت مممع محممامي الم مرأة ع م صممفقة تقضممي المتهمممة
بمو بهما مممس سمنوات فمي السم ن ،إوا اعترفمت بممما فع مف المحمرض معموب األ فمات إليمور شممن ]]
يديعوت أحرونوت.2010/4/13 ،
قصة المرأة اليهودية التي َّوعت ف ها لدر ة م ر الموت
يي أيضا قصة مرعبة أمر  ،اكتشفت بالصدفة.
دم ممت إحممد األمهممات لت ار ممع أحممد مكاتممب الشمملون ا

تماعيممة فممي القممدس ،ويممي تحمممع فممر

عممر ثمرث سممنوات ،وقمد ح مت إحممد المو فمات ال فمع ،كممان فمي حالمة مزرحممة ،فاسمتدعت فمي
السممر الشممر ة .وحممين حضممرت الشممر ة النسمماإلية الممصصممة لهممو الحمما ت ،اقتممادت األم ونق ممت
ابنهما المصمماب بأنيميما الت ويممع إلم مستشممف يداسمما عمين كممارم ،بعمد أن ُ ُِصمع عمن أمممف؛ وينمما
انتفضت حركمة عيمدا حمارديم األصمولية التمي تنتممي إليهما الممرأة ،ومر موا إلم الشمارا فمي مسميرات
ُ
وم م مايرات

ممرد س ممرح األم المعتق ممة ،وي مما موا مكت ممب الش مملون ا

الحادثة،ويا يو الكاتب في يترتس ،عكيفا إلدار يصف المشهد قاإلر:

120

تماعي ممة ال مموأ أب ممغ ع ممن

[[إن صمت مع مي التوراة ليس ديدا ،فمنو عام مضمي  ،فمي قصمة إسمراإليع والتمز  ،قصمة الر مع
الحرحدأ الوأ أدين بقتع ف ف ،مع الزعمماء صمامتين ،واتهمموا الع ممانيين  ،ألن األمهمات الرتمي
ي وعن أ فالهن ين داإلما – في أع ار

الحرحديم -ع مانيات.

وزحر الدام ية إي ي يشاأ من حزب شاس  ،والحاممام األكبمر شم ومو عممار ،مشمغو ن عمن حادثمة
األم التممي ت مموا ف همما ،بتبرإلممة الممب المعهممد الممديني المموأ أديممن با عتممداء ومحاولممة قتممع (الم مرأة
ا ثيوبيمةي التمي تعممع محاسمبة فمي موقمف السميارات فمي القمدس ،ألنهما البتمف بمدفع أ مرة الوقمو ،
فصدمها ويرب؛ ويم يقولون  :إن يوا ال الب مرشح ليصبح قاضيا دينيا!
لقد تحوت حامامو الحرحديم إل وس اء بين الس ات المح ية ومكتب الشلون ا

تماعية وأ باء

مستشمف يداسما !إن مسمارة الن مام األمرقمي ل سم ة  ،وتتكمع سم ة الحاممامين فمي م تمعمماتهم
تهممدد الدولممة .إن التسممامح ُي غ م حينممما يصممبح األ فممات فممي م ممر]] يممترتس ،2009/7/27 ،مممن

مقات لعكيفا إلدار.

قصة اض هاد الفتيات في مدرسة بيت يعقوب في عمانوحع
سنغرس الروح الغربية( الشرقيةي في نفوس السفارديم ،ولن نتركهم ي رون الدولة ل شرد
أبا إيبان
مممن المع مموم أن ينمما تمييم از صممارما بممين أكبممر مماإلفتين عمرقيتين فممي الم تمممع ا سمراإلي ي ،ويممما
تشممكرن النسممبة المرتفعممة مممن ُفسيفسمماء الم تمع،فنسممبة السممفارديم تب ممغ  %35مممن م ممموا سممكان
الكي ممان؛ غي ممر أن ي ممو العنصم مرحة والعرقي ممة ق ممد وصم م ت إلم م

ممور البن مماء ف ممي إسم مراإليع  ،أأ إلم م

المدارس ا بتداإلية ،حيث تمت ط ال البات السفارديات با شكنازحات.
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لممم أكممن أتصم َّمور بممأن العنصمرحة يمكممن أن تمملدأ إلم تقسمميم مدرسممة ابتداإليممة إلم مدرسممتين،
المدرسممتين قممد توسممعتا ،بممع ألن المدرسممتين قممد افترقتمما عنصمرحا بسم

ألن

شمماإل يفصممع بممين الت ميمموات

الشرقيات(السفاردياتي ،وبمين ال البمات ممن أصموت غربيمة( ا شمكنازحاتي فمي المدرسمة نفسمها ،إ
تابعت أحداث يو القصة!
بعد أن
ُ
تقمع مسممتو نة عمانوحممع بممالقرب مممن نمماب س وسم فيت  ،بمالقرب مممن ب ممدة ديممر إسمتيا ويممي مسممتو نة
تسكنها غالبية سفاردية فقيرة من أصوت عربية ،ويم من ملحدأ حركة شاس ،وفيها أق ية إشكنازحة
حسيدية.
وقممد حممظ ا شممكنازحم بممأن امممترل بنمماتهم مممع زممميرتهن السممفارديات ،يمملدأ إل م مشممكرت دينيممة
وأمرقية .لوا ،يم قاموا بوضع سور دامع المدرسة وتقسيمها إل مدرسمتين :واحمدة لإلشمكنازحات،
واألمر ل سفارديات!
أربع وسبعون البة من أصوت إشكنازحة ،قرر آبالين ا نفصات ،ووضع سور شاإل بينهن وبمين
بقية السفارديات حت

يمت ن بهن .بال بع ،فإن ال البات الصغيرات

يم كن آليات الفصع،

فقم ممد م ممر الفصم ممع بتم م مميط ُمسم ممبق مم ممن آبم مماء ال البم ممات ا شم ممكنازحات ،وثم ممارت ثم مماإلرة السم ممفارديم
وصحفييهم وحاماميهم.

مب ف ممي ي ممارتس (غ ممدعون ليف مميي ال مموأ غ مماص ف ممي ُل ممب المش ممك ة،
ف ممتح ي مموا ال ممرح الن مماز الكات م ُ
َّ
وشمص الواقع المرحر الموأ ارحمت ضمحيتف البمات مدرسمة بيمت يعقموب فمي مسمتو نة عمانوحمع،
بقولف:
[[إن قصمة التمييممز العرقمي بممين ا شممكنازحم والسمفارديم فممي مدرسمة بيممت يعقمموب فمي الضممفة الغربيممة
في مستو نة عمانوحع يي أمر ممزِِ و ش  ،فالمدرسمة

تقبمع ال البمات السمفارديات؛ ويموا

أمر مرعب]] يترتس ،2010/5/2 ،من مقات غدعون ليفي.
اغت مماظ حام ممامو الس ممفارديم ف ممي المس ممتو نة ،وم ممنهم اب ممن
الحامام األكبر السفاردأ عوفاديا يوسيف ،ويو الحامام يعقوب يوسيف الوأ قاد الحم ة ضد يوا
التمييمز العنصممرأ فممي مدرسممة بيممت يعقمموب  ،وعنمدما وصم ت العنصمرحة إلم رقممابهم صممرموا :إنهمما
نازحة في "إسراإليع"!
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[[ قات الحامام السفاردأ في المستو نة (غارشيي:
"عندما بدأت النازحة في ألمانيا في عام  ،1933كان ال رب اليهود ي سون في نهايمة الفصموت.
مت لحامممام عمانوحممع ا شممكنازأ؛ أنممتم فع ممتم أكثممر ،ألنكممم
وق م ُ

بممتم مممن ال البممات ا شممكنازحات أ

ي ممرحن الس ممرم ع م م الس ممفارديات ،إن بنت ممي ص ممديقتين تم موأم إش ممكنازحتين م ممن عاإل ممة بورشم متين،
اعتادتمما زحممارة بيتنمما وأكممع الشمموربة والح بممة معنمما ،وكانتمما تقضمميان سمماعات فممي منزلنمما ،وتسممتقبرن

بحم م اررة وح ممب .وبع ممد أن ُوض ممع الس ممور ف ممي المدرس ممة ليفص ممع ب ممين الس ممفارديات وا ش ممكنازحات ف ممي

المدرسم ممة ،أرادت ابنتم ممي أن تحي م مي صم ممديقتيها عبم ممر السم ممور ،ولكنهمم مما أشم مماحتا بو هيهمم مما عنهم مما]]!
يديعوت أحرونوت 2010/6/26 ،تحقيق آرأ غ هار.
وعندما ثار السفارديم ،أقدمت و ازرة التع يم ع

إغرد المدرسة كإ راء وقاإلي:

[[أغ قممت مديرحممة التع مميم مدرسممة ملقتممة ل البممات ا شممكنازحات  ،بعممد أن رفضممت المدرسممة إلحمماد
البات سفارديات فيها وقامت بالفصع .تقع المدرسمة فمي مسمتو نة عمانوحمع فمي الضمفة الغربيمة؛
وكانم ممت المدرسم ممة قم ممد فص م م ت بم ممين ال الب م ممات ا شم ممكنازحات الب م ممغ عم ممددين  74وبم ممين ال الب م ممات
السممفارديات بسممور .أصممدرت المحكمممة الع يمما ق م ار ار بإ بممار المدرسممة ع م دمممج السممفارديات فيهمما .
وأمي ار ،فرضت الشر ة أمر ا غرد ع

المدرسة]] يديعوت أحرونوت.2010/3/15 ،

ونتي ة ل ثورة السفاردية ،فقد أصدرت المحكمة الع يا ق ار ار بالغرامة أيضا ع

المدرسة:

[[قممررت المحكمممة الع يمما تغ مرحم مدرسممة بيممت يعقمموب فممي مسممتو نة عمانوحممع فممي الضممفة الغربيممة
بممسم ممة آ

شم مميكع ،عم ممن كم ممع يم مموم رفضم ممت فيم ممف المدرسم ممة إدمم مماج ال البم ممات السم ممفارديات مم ممع

ا شكنازحات.
وكانت و ازرة التربية قد أمرت المدرسة بإغرد أبوابها ،فقامت ال البات ا شكنازحات وعددين أربع
وسبعون البة ،بمغادرة المدرسة إل مدرسة أمر م اورة.
قررت المحكمة استدعاء آباء ال البات ا شمكنازحات لسملالهم عمن مموقفهم ممن قمرار المحكممة  ،ثمم
عن كيفية حصولهم ع م األثماث وكيفيمة تعيمين المدرسمين ال مدد ل مدرسمة ال ديمدة المقصمورة ع م
ا شكنازحات فقط.ورفضت المدرسة إقحام آباء ال البات في األمر]] يترتس.2010/4/7 ،
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م ايرة ا شكنازحم ضد المحكمة
انممتفض ا شممكنازحم ضممد المحكمممة الع يمما ،وقممرروا ممموض م ممايرة ضممد قراريمما فممي سمماحة المحكمممة
نفسها ،لمنعها من إصدار حكم ع

اآلباء ا شكنازحم العنصرحين:

[[ت مع عدد كبير من ا شمكنازحم فمي المحكممة الع يما ،وشمرعوا فمي الصم ار وا حت ماج ع م قمرار
المحكمممة التممي منعم ْمت التمييممز فممي فصمموت مدرسممة عمانوحممع بممين ا شممكنازحات والسممفارديات .وكممان

القرار القضاإلي ي زم أولياء أمور السفارديات بإعادة بناتهم ل مدرسة ،وا سيتعرضون ل س ن.وقات
بع ممض الحرح ممديم المحت م مين ف ممي المحكم ممة :إن القم مرار ي ممب أن يك ممون م ممن امتص مماص المحكم ممة

الحامامية]] ،يترتس.2010/6/16 ،
مر حكمهمما بس م ن آبمماء ال البممات ا شممكنازحات الرافضممين ل مموس بنمماتُهم مممع
فرضممت المحكمممة أميم ا
السفارديات في مدرسة بيت يعقوب:
[[ الب وزحر الشلون الدينية يعقوب مارغي ،من حزب شاس ،ممايير السمفارديم أ يشماركوا فمي
الم ايرات التي ينموأ ا شمكنازحم تن يمهما يموا اليموم ،احت ا ما ع م قمرار المحكممة بحمبس أوليماء
أمممور ال البممات الرتممي رفضممن الد ارس ممة مممع السممفارديات فممي مدرس ممة بيممت يعقمموب فممي مس ممتو نة
عمانوحع في الضفة الغربية.
وسمميرافق المت ممايرون اآلبمماء المحكمموم ع مميهم بالس م ن.وكانت المحكمممة قممد البممت أوليمماء األمممور
بكتابة تعهد بإر اا بناتهم الرافضات ل دراسة مع السفارديات ،وا فمإنهم سمو

يتعرضمون ل سم ن

مدة أسبوعين.
وكانممت الشممكو قممد قممدمت ل محكمممة مممن يمموآ

ليمموم مممن ملسسممة نمموعر  ،ومممن عميممد مدرسممة

ش ممعارأ ش ممفاتا عوفي ممد ي مماكوين .وق ممد ض مماعفت الش ممر ة حمايته مما ل قض مماة ،وح ممورت م ممن انتش ممار
الم ايرات.
التقم رإلمميس شمماس السممابق أرحيممف درعممي الحامممام بيرزوفسممكي ،ويممو حامممام اآلبمماء المحكمموم ع مميهم
بالسم م ن .ول حام ممام ابن ممة ت ممدرس ف ممي المدرس ممة نفس ممها ،م ممن أ ممع التوس ممط لح ممع النم مزاا]] ي ممديعوت
أحرونوت.2010/6/17 ،
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وأمي ار من المنتصر؟
[[قالت معية نوعار غير الربحية:
إن قرار الحكومة بالموافقة ع

إنشاء مدرسة حرحدية ل البمات ا شمكنازحات فمي عمانوحمعُ ،يعتبمر

ترسمميما ل غيتممو الممديني ،المموأ يعفممي المدرسممة مممن ا لت مزام بشممرول الممو ازرة .كممما أن التممماس أوليمماء
األمممور

يممترءم مممع شممرول و ازرة التع مميم؛ فعممدد ال البممات ق يممع ،كممما أن ق مرار الممو ازرة ُيب ممع ق مرار

وحديم كمر اآلبماء ل ن مام القضماإلي]]
المحكمة بشأن مدرسة عمانوحع ،مما يعزز الفصع العنصرأُ ،
يديعوت أحرونوت.2010/9/6 ،

ت ميص صحيفة يترتس لنتاإلج يو المعركة
[[بعممد ا تفمماد بممين حامممام شمماس عوفاديمما يوسمميف وحامممام اإلفممة سم ومن الحسمميدية بممإ رد سمراح
آباء البات مدرسمة بيمت يعقموب ،فمي مسمتو نة عمانوحمع ،ليدرسمن ثرثمة أيمام سمويا قبمع ا

مازة،

ماوا عن بقية العام؟
إن ممما حممدث يممو انتصممار ل حامممامين ع م المحكمممة الع يمما ،وانتصممار ل قممانون الممديني ع م قممانون
دولة إسراإليع]]  ،يترتس.2010/6/30 ،
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المستعربون وقمع الف س ينيات
هر م ف م ير آمر في الصحافة ا سراإلي ية ثم امتف  ،ويو

يشير إل موضوا يوا الكتاب

حوت قممع وامتهمان الممرأة "اليهوديمة" ،بمع إلم قممع الممرأة الف سم ينية والتغرحمر بهما ،ألن كمع النسماء
غير اليهوديات ،وفق تعبير الت مود ين [ في منزلة البهاإلم]!
إنها قضية ال واسيس اليهود المستعربين ،ممن زرعتهم إسراإليع في ممسينيات القرن الماضي فمي
المن م مما ق الف سم م م ينية ،لك م ممي يقومم م موا بعم ي م ممة تس م ممهيع دم م مموت ال م مميش ا سم م مراإلي ي إلم م م المن م مما ق
الف س م ينية ،بعممد تممدرحبهم سممنوات وح ممة ،فغي مروا أسممماءيم وب اقممات يويمماتهم  ،وأسممكنويم وسممط
وو فويم رسات المع ومات والتقارحر.
الف س ينيين ،ليقوموا بدور ال واسيسُ ،
يممو الوحممدة التممي كشممف النقمماب عنهمما الصممحفي عميممر ربممابورت فممي صممحيفة ال مميش ،سممت ع لغم از
محي ار في عدد المستعربين وآليات عم هم ،ايرة المستعربين تستحق التكثيف ،ألنها تضا

إل

م ممف ا نتهاكممات ،التممي قامممت بهمما إسمراإليع فممي حممق الن ممام األسممرأ الف سم يني ،وفممي يمموا الم ممف
الم ير انتها صرحح لحقود ا نسان ،حيث ينتحع ال واسيس ا سراإلي يون شمصيات ف سم ينية
مس م مة ومس ميحية ،ليتزو موا مممن فتيمماتِ ف س م ينيات ي ه ممن حقيقممتهم ،ويمموا التغرحممر لمميس تغرح م ار
فرديمما ،قممام بممف أشممماص أو حتم

ماعممات ،بممع كممان ضمممن سياسممة الدولممة ،ويممو م ممف اسممتمبارأ

م ير.
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ويوا الم ف أيضاُ ،يكوب ادعاءات إسراإليع بأنها الدولة الديمق ار يمة الوحيمدة فمي الشمرد األوسمط،

ومما اء في التحقيق الوأ أعد الصحفي في يديعوت أحرونوت ،عكيفا نوف :

[[نشم ممر الصم ممحفي عميم ممر ربم ممابورت فم ممي صم ممحيفة ل م مميش قصم ممة عمم ممرء الشم ممين بي ممت م ممن وحم ممدة
(المستعربيني الوين ُزرعوا في القر والممدن الف سم ينية ،منمو الممسمينيات فمي القمرن الماضمي ،ثمم
تزو وا من نساء عربيات وأن بوا منهن أ فا !
ُشك ت وحمدة المسمتعربين عمام  1952بهمد

مسماعدة ال ميش ا سمراإلي ي فمي وقمت الحمرب داممع

القر والمدن الف س ينية ،وكان رإليس الم موعة (شموإليع مورحفي ويو يهودأ عراقي ،يم

مبمرة

في تهرحب اليهود إل إسراإليع.
َّند مورحف عشرة من يهود العراد .وبعد أن تفككت يو الوحمدة بعمد سمنوات ،تزو موا بعربيمات ممن
المدن العربية التي يعيشون فيها.
ك مان يممل ء المسممتعربون يقضممون عاممما كممامر فممي التممدرب ع م حيمماة الف س م ينيين ،وتع ممم الق مرآن
واألساليب التكنولو ية ل وسسة في قاعدة سرحة بالقرب من الرم ة ،بأسماء ويويات ديدة .وبعمد
انتهمماء تممدرحبهم أُرسم وا إلم المممدن والقممر الف سم ينية كر إلممين ف سم ينيين بعممد حممرب  ،1948مممع
إبقاء أسماإلهم األص ية وعاإلرتهم الحقيقية ي الكتمان ،وحرموا من متابعة أمبار أسريم الحقيقية
.
وعنممدما تزو موا مممن ف س م ينيات ،م َّمن مسمملوت الشممين بيممت بممأن يممدفهم مممن الممزواج كممان إن مماح
مهمتهم.
يقوت مورحف " :كان من الصعب إبقاليم بر زواج ،فيما قمات أممو أحمديم مماإلير كموين ،ويمو اسمم
مستعار:
" ك ممان يحض ممر من ممدوب م ممن الش ممين بي ممت ف ممي آم ممر الش ممهر ليسم م مهم أ مموريم ،ب ممدون أن يع مميهم
دمت عندما كشف لي أمي ماإلير يوا األمر"!
ص ُ
مع ومات عن أسريم الحقيقيةُ .
قصة المستعرب ماإلير
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ُِرسع مماإلير إلم مدينمة يافما وعممع فيهما مدرسما .وينما التقم بشمابة ف سم ينية مسميحية مي مة ،
أُ
فوقع في حبهما ،وكانمت تمدرس فمي مدرسمة دينيمة لتصمبح رايبمة  ،وق َّمدم نفسمف لهما كمسم م ،وتزو هما
وأن ب منها أ فا .
وبمممرور الوقممت ،بعممد تفكيم وحممدة المسممتعربين فممي الشممين بيممت ،كممان

بممد مممن إر مماعهم لبيمموتهم

الحقيقيممة ،عندإلممو وا ممف ممماإلير الصممدمة المأسمماوية؛ ف ممم يكممن أمممام المسممتعرب(ماإليري سممو أن يب ممغ
وحربممي األو د كيهممود،
زو تمف بالحقيقممة فمي سممفارة إسمراإليع ببممارحس ،وي ممب منهما اعتنمماد اليهوديمةُ ،
وأن تعيش في الوسط اليهودأ!

أدركت لي م ( اسمم مسمتعاري بأنهما ُممدعت  ،ومضمعت لعمرج نفسمي بضمعة شمهور .وبعمد شمفاإلها،
ميَّريا زو ها بين قبولف كمزوج  ،أو تركمف لتعميش فمي أيمة دولمة عربيمة ترغمب فيهما؛ و مر إحضمار

ثرثممة حامممامين  ،ومممنهم كبيممر الحامممامين شم ومو غممورحن ،لتهوحممد الممرأة باعتبممار ممما مم َّمرت بممف مممن
م م ممرو  ،وأفتم م م م الحام م م ممامون ب م م ممأن األ ف م م ممات يه م م ممود ،ب م م ممدون أن يمض م م ممعوا

م م م مراءات التهوح م م ممد

المعتادة.وبدأت المشكرت في البروز بعد عودتهما.قات ماإلير بألم:
" حاولن مما ت ممرميم م مما ممر  ،ولكنن مما ل ممم ن ممن ح ن اح مما ك ممامر ،فق ممد ع ممان األ ف ممات م ممن ص ممدمة ف ممي
فولتهم ،وحاولوا الشفاء من الماضي األليم  ،ولكنهم لم ُيف حوا .فق ة منهم ن حوا في حياتهم ،أما

الباقون ف وا أسر الصدمة  ،ويم يعانون منها إل اليموم]] يمديعوت أحرونموت،2011/2/21 ،
تحقيق عكيفا نوف .
فائدة:
" سممامي المع مم ،أو سممامي مورحممف ،أو سممامي إب مراييم ،أو باسمممف العبممرأ الحقيق مي شممموإليع مورحممف،
مسلوت وحدة المستعربين السابقة ،يو اليوم رإليس قسم ال غة العربية في ال امعة العبرحة .ولد عام
 1932في العمراد ،ويمو حاصمع ع م المدكتو ار ممن لنمدن فمي األدب العربمي ،ويمو شماعر وباحمث
في المسرح أيضا ،وكع م فاتف بأسماإلف األربعة السابقة تم و بال بع من القصة الم يرة السابقة؛
ويي قصة تأسيسف لوحدة المستعربين ،في ممسينيات القمرن الماضمي فمي مدينمة الرم مة ،ممع الع مم
أن دارسي ال غة العربية أيضا ممن لم ي عوا ع

م فف الماص بالمسمتعربين يعتبرونمف ممن أع مم

شعراء العراد اليهود في العالم ،ويقدرون هود األدبية وا بداعية".
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م مص سيرة واتية ل كاتب توفيق أبو شومر

 ولد في ف س ين عام .1947129

 ُي ر إل غزة عام  ، 1948ودرس في مدارس غزة . التحق ب امعة القايرة قسم ال غة العربية بك ية اآلداب .1963 حصممع ع م شممهادة ال يسممانس فممي اآلداب فممي دورة يونيممو  ، 1967ولممم يممتمكن مممن العممودة إلمغزة حيث يعيش أي ف.
 عمع في ال زاإلر وليبيا والسعودية صحفيا ومدرسا ومو ها تربويا. -تممول فممي ال ازإلممر ا شم ار

ع م ت مموحر المنممايج التربويممة لتممدرحس مممادة ال غممة العربيممة مممن عممام

 1968إل عام . 1973
 كتب في الصحف ال زاإلرحة :الشعب وآمات األدبية والم ايد  ،بشكع داإلم  ،وعمع محمر ار أدبيمافي صحيفتي الشعب وآمات ال زاإلرحتين.
 كتب في صحف اليمامة وال زحرة السعودية زوايا تربوية متعددة . عاد إل غزة في إ ار مع شمع العاإلرت عام . 1990 عمع منسقا ل ماقم الثقافمة والفنمون عمن ق ماا غمزة ،وكمان يتبمع بيمت الشمرد بالقمدس برإلاسمة د.فيصع الحسيني عام . 1993
 عممع سممكرتير تحرحمر رحممدة الشممرود الغزحمة عممام  ، 1992وكمان كاتبمما داإلممما فمي م ممة البيممادرالسياسي وم ة البيارد والمنار والقدس.
 عمممع فممي و ازرة ا عممرم الف سم ينية منممو تأسيسممها مسمملو عممن الم بوعممات والنشممر ،وشممار فمميإعداد ال واإلح والقوانين  ،ومواثيق الشر الصحفية .
 عمع مستشا ار إعرميا وثقافيا ل تو يف السياسي والو ني . باحث متمصص في الشلون ا سراإلي ية. -كتب في الصحف الف س ينية :األيام والحياة ال ديدة والقدس.
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 شممار فممي دورات إعرميممة عديممدة أبرزيمما :دورة متقدمممة فممي ا دارة الصممحفية فممي إواعممة دوتش ميفير في كولن بألمانيا  ،ودورة إعرمية في الهيإلة المصرحة العامة لرستعرمات .
 لف العديد من الدراسات غير المنشورة عن التربية وا عرم. عضو ملسس في اتحاد الكتاب والصحفيين الف س ينيين ،ومستشار لمراكز صحفية واعرمية. عمع محاض ار في امعة ف س ين قسم ا عرم .أصدر الكتب الم بوعة التالية :
(يدير وعناكب ي رواية .1990
(التمرحم ممب المم ممن م ل تع م مميمي :د ارسم ممة تربويم ممة تح ي يم ممة عم يم ممة لواقم ممع التع م مميم فم ممي م ممع ا حم ممترت
ا سراإلي ي .1992
(أنابيشي س س ة مقا ت سامرة  ،1994 -ال زء األوت .
(ممتارات من ممتاراتيي -ال زء األوت  ،ويو ممتارات ثقافية ممن أكثمر ممن ماإلمة كتماب ُ " ،بمع
ثرث بعات؛ األول .1996
الصحافة في وكا ت األنباء ،ل ون كورد واين  ..م ار عة التر مة والتدقيق(2001ي.
( الصراا في إسراإليعي ،دراسة في فسيفساء الم تممع ا سمراإلي ي :ال بقيمة والحزبيمة والعرقيمة ُ ،بمع
ثرث بعات  ،األول عام .2006
رواية (الصبي والبحري -ال زء األوت من ثرثية نون ال وور عام .2007
رواية (بشير وعاموسي ال زء الثاني من ثرثية نون ال وور عام . 2009
الكاتب متزوج ولف ابنان ( رحم ويانيي.
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