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 *عبد القادر عبد العالي

 مقدمة
ماالجؿؿاسلم ماظؿصدع معػفقم معـممclivage socialإن ميفماظعدؼد مادؿعؿاظف ارتؾط

مسؾكم ماظغربقة ماجملؿؿعات مسرصؿف ماظذي مواظصراع ماالغؼلام مبظاػرة اظدرادات
ماألحزابماظلبرزتمواظيتمم،اًصقص مصاظؽـريمعـمسؾكمأدادفا قادقةماٌعاصرة.

موظعؾمأػؿمدرادةم ماظصراعمواالغؼلام. مومتققزهمسـمعػفقم مهدؼده اظؾاحـنيمأشػؾقا
م مرائدة ميف ماػذا مدؿنيمروطقن ماظذيمضدعف ماظـظري ماظؿصقر مػل مRokkanٌقضقع،

م مظقؾلت مومLipsetوعارتـ مايزبقة ماألغظؿة ماظؿصدسات، م"بـقة عقاالةممممممممممبعـقان
م1اظـاخؾني  ماالجؿؿاسقةممو، مظؾصراسات ماظؿاررنل ماظدور مإبراز مسؾك مرطزت اظيت

ماظغربقة.مبااحملقرؼةميفمتشؽقؾماألغظؿةمايزبقةماٌعاصرةمألور
محاظةم مأو ماالجؿؿاسل، مواظصراع ماالغؼلام معـ مخاصة محاظة مباظؿصدع وؼؼصد
عـؿظؿةموعلؿؿرةمظؾصراساتماالجؿؿاسقةمحقثمتؼلؿماجملؿؿعمضؿـمخطقطمثؼاصقةم

بؿةمظػرتةمرقؼؾة،موسؾكمأدادفامتؿشؽؾمجمؿقساتمعؿؿاؼزةموعؿعارضةموصراسقةمثا
عظاػرمعـمأؼضامبادؿؿرارمأومعامؼلؿكممبفؿقساتماظصراع،موسؾكمأدادفامتؿشؽؾم

                                                                                                              
 CRASC.  وػرانم-قجقةماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةمباٌرطزماظقرينمظؾؾقثميفماالغـروبقظباحثمعشاركم *

1 Rokkan, Stein and Seymor M Lipset. " Cleavage Structures, Party Systems, and Voter 

Alignments: An Introduction", In: Lipset, S.M. and Rokkan, S. (eds.), Party Systems and 

Voter Alignments : Cross-National Perspectives, New York, The Free Press, 1967, pp.     

1-64. 
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مواظ ماظؼقؿل محدودممؿؿلؽاظؿقحد معع مجمؿقسة، مطؾ مداخؾ ماٌشرتطة باهلقؼة
م  اغغالضقة،موغلؼمعـماظػعؾماظؿـظقؿلمظؽؾمػقؼةمأومجمؿقسة.م

 لدوين يف الوسط الوهوديالتصدع ا

إنماظؿصدعماظدؼينميفمإدرائقؾمالمؼؿعؾؼمباالغؼلاممسؾكمأداسماظؿعددماظدؼينم
ماظقاحدة،مععمأنمذظؽمظفم بنيماظدؼاغاتميفمحدمذاتفا،مأومبنيماظطقائػمظؾدؼاغة

ماظؿصدساتم مغظام ميفمتـشقط معؿعددةمsystème de clivagesدور مصإدرائقؾمدوظة ،
لؿاوؼةماإلبراػقؿقةماألدؼانماظرئقلقةمصقفا،مبؾمػـاكمدورممتـؾماظدؼاغاتماظم،دؼـقا

رئقللمظؾدؼاغةماظقفقدؼة.موػذاماظؾعدمعـماالغؼلاممؼعززماظؿصدعماظؼقعلماظؼائؿمبنيم
باإلضاصةمإزنمم،ألنماظعربمؼعؿـؼقنماظدؼـماإلدالعلميفمأشؾؾقؿفؿم،اظعربمواظقفقد

صدعمؼعززماظؿصدعماظؼقعلمػذاماظؾعدمعـماظؿمأضؾقةمعـماٌلقققنيمواظدروز.مووجقدم
اظؼائؿمبنيماظعربمواظقفقد.موظؽـمػـاكمبعدمآخرمعـماظؿصدعماظدؼينمظفمأػؿقةميفم

م موػق مدقاء محد مسؾك مواظعربل ماظقفقدي مبروزا،اجملؿؿع مبدرجةمماألطـر مؼؿعؾؼ و
م ممتـؾفممإغفاظؿدؼـ. ماظذي ماظدؼـ مبني ماظؿصدع موربة مسـ مأؼضا مرنؿؾػ تصدع
اظصؾغةماظعؾؿاغقةميفماجملؿؿعاتماظغربقة،مذظؽمأنمماألعةمذاتموماظدوظة،ماظؽـقلة

م ماظؽـقلة، مشرار مسؾك معرطزؼة متاررنقة معؤدلة مهلا مظقس ماظقفقدؼة مإذاظدؼاغة
أنمتصايل،مبلؾبمماتلأصؾقتمعـمضؿـمعؽقغاتماظدوظةمضؿـمترتقبمعؤدل

مصؾقسمػـاكم معؽقغاتماظدوظة. مضؿـ معـ مسؾكمأداسمدؼينمػل ماظقفقدؼة اهلقؼة
مػلمذاتمعصدرمصصؾمطؾريمبنيماظد ماظدوظة مورعقز ؼـمواظدوظة،مصؽـريمعـمعظاػر

ماإلدرائقؾلم،دؼين ماظعؾؿ ميف ماألزرضني ماًطني مرعز مإزنمؼاظؾذم،عـؾ مؼرعزان ـ
مأنم مطؿا ماظصالة. مأثـاء مرأدف مسؾك ماظقفقدي ماظذيمدنعؾف ماظرداء موػق "اظطاظقت"

مسقدماظلـةماظقفق مأسقادمدؼـقة،موعـمأبرزػا دؼةموسقدماألسقادماظقرـقةمػلمبذاتفا
مطؿامأنمتصـقػماٌقارـنيمؼؿؿمسؾكمأداسمدؼينميفماهلقؼاتماظشكصقة.م،اظػصح

ماجملؿؿعم ميف ماظؼائؿ ماظؿصدع ماظداردنيمػق ماػؿؿام مؼـري ماظدؼينماظذي واظؿصدع
ؼؼلؿماظؽـريمم،عـمػذاماظؾعداغطالضامماظقفقديماظؼائؿمبنيماٌؿدؼـنيمواظعؾؿاغقني،مو
ؿؿعماإلدرائقؾلماظقفقديمإزنمثالثمصؽاتمعـماظداردنيمعلؿقؼاتماظؿدؼـميفماجمل

أدادقةمػل:ماٌؿدؼـقنموػؿماظذؼـمؼؾؿزعقنمباظؿعاظقؿماظدؼـقةمبصػةمعلؿؿرةميفمطؾم
ماظؿؼؾقدؼ مسؾقفا مؼطؾؼ ماظـاغقة مواظػؽة مباظعربؼةمنيجقاغبمحقاتفؿ، م"اٌادقرؼؿ" مأو

مجاغبماجؿؿاسلمعـؾماالحؿػالمبا ماظدؼـقةماظيتمهلا مؼؾؿزعقنمباظؿعاظقؿ ألسقادموػؿ
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اظدؼـقةمومماردةماحؿػالماظؾؾقغمظدىماألرػالم)بارمعؿزصا(موتؼاظقدماظزواجموساداتم
األطؾموعرادقؿماظدصـموصؼماظشرؼعةماظقفقدؼة،مععماالظؿزاممجزئقامباظؿعاظقؿماألخرىم

ماظ ماظعؾادة م)عؽان ماظؽـقس ميف ماظصالة محضقر مواظػؽةميفقدقعـؾ ماٌـادؾات، ميف )
باظدؼـموػؿمؼؿػاوتقنميفمعقضػفؿمعـماظدؼاغةماظقفقدؼةمعـماظـاظـةموػلمشريماٌؾؿزعنيم

مسدمماٌؾاالةمباظطؼقسماظدؼـقةمإزنمععارضؿفا.م
مػؿا مأدادقؿني مجمؿقسؿني مإزن ماظػؽات مػذه ماظؾاحـقن اٌؿدؼـقنمم:وؼصـػ

مصرسقؿني مجمؿقسؿني موتشؿؾ مأطـرممم،)داتققؿ( موػؿ ماظصفققغققن ماٌؿدؼـقن ػؿا
ديماظذيمأغشأتفماظصفققغقةميفمصؾلطني،مواٌؿدؼـقنماغػؿاحاموتؼؾالمظؾؿفؿؿعماظقفق

ةميفمايرادؼنيموػؿمأطـرماغعزاالموتشددامسـمبؼقةماجملؿؿع.موطالماظػؽؿنيمػؿامأضؾق
م مؼؿفاوز مال ماظقفقدي مأومم%.52اجملؿؿع ماظعؾؿاغققن مصفؿ ماظـاغقة ماجملؿقسة أعا

نمبؼقةمصؽاتم"ايقؾقغقؿ"ممبعـكماظدغققؼقنمطؿامؼطؾؼمسؾقفؿمباظعربؼة،موػؿمؼشؿؾق
ماجملؿؿعماظقفقديمعـماظؿؼؾقدؼنيموشريماٌؾؿزعنيموػؿمميـؾقنماألشؾؾقة.

مإزنممو ماإلدرائقؾل ماجملؿؿع ماغؼلام مسؾك ماظؼائؿ ماظؿصدع مػذه مسؾك مؼالحظ عا
ععمضدمازدادمم،نيماظػؽؿنيمأنمػـاكمادؿؼطابمضائؿمبنيماٌؿدؼـنيمواظعؾؿاغقنياتػ

معمعرور مخمؿؾػة، مصػلمأحباثمعلققة مشقمتانماظزعـ. مععفد مبف مضام معا مبقـفا ـ
Gutmanمعـم معؿدؼـقن مأغفؿ مأغػلفؿ مؼعرصقن ماظذؼـ مغلؾة ميف متزاؼدا مػـاك مأن ،

مشريمعؿدؼـني مسؾكمأغفؿ مأخرىمجفة،مواظذؼـمؼعرصقنمأغػلفؿ موعـمجفة أنمم،
مؼشريمإزنمسؿؾقؿنيمعؿـاضضؿنيمػـاكمتؼؾصمعؾؿقسم موػذا ماظؿؼؾقدؼني. يفمجمؿقسة
نيماجملؿقسؿني،ماألوزنمػلمسؿؾقةماظعؾؿـةميفماجملؿؿعمعـمتقظدانمزؼادةميفماظؿقترمب

معـماظعؿؾقةماظـاغقةم ماغؿشارا ماألطـر ماظؿدؼـموػلماظعؿؾقة خاللماظؿكؾلمسـمعظاػر
مايرؼدؼةم ماظؿدؼـمسؾكماظطرؼؼة ماظؿقجفمحنق ماظؿدؼـ،مالمدقؿا وػلماظؿقجفمحنق

 )أغظرماىدول(.
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  .ونيالتعروف الذاتي للهووة الدونوة لدى اإلسرائول

 اظـلؾةماٌؽقؼة  اهلقؼة
 2>>4م>>>4

 6 8م2حرؼدي

 45 45معؿدؼـ

 75 68متؼؾقدي

 ;6 76مشريمعؿدؼـ

 8 8مععارضمظؾدؼـ

 املصدر:
Shlomit Levy, Hanna Levinsohn, Elihu Katz. A portrait of Israel jewry: belief, 

observation, and values among Israeli jews 2000, the Guttman center of the Israel 

democracy institute and the AVI HAI Foundation, june 2002.  

ممو ماظصراع مػذا معؽاغؼـؾع موعـ ماظقفقدي ماظدؼـ مرؾقعة ماظدوظةممؿفعـ مإرار يف
واىدلماظؼائؿميفمإدرائقؾمالمم.امهلاوعؤدلصقفامماوزقػقماسـصربقصػفماإلدرائقؾقةم

محقلماظػ مأدادقة مبصػة معـسؾكماظم،صؾمؼنبماظدؼـمواظدوظةؼدور معـمرشؿ موجقد
ؼـاديمبذظؽموػؿمأضؾقة،مبؾماًالفمؼدورمحقلماٌدىماظذيمتؼػمسـدهماظدوظةميفم

ماظقفقدؼة ماظدؼـقة مظؾؿؤدلات موعلاسدتفا م3دسؿفا مباظ، مػذا مرشؿ مبـمعـ تصرؼح
م مظؾدوظة ماظؿاررنل ماظزسقؿ مشقرؼقن ماظذي معـاإلدرائقؾقة مدنعؾ مأن دوظةممفاحاول

إزنمدورماظعؼقدةمػذامباإلضاصةمم،4وأنمؼؾعدماظدؼـمسـمايؽقعةمواظلقادةم،قةسؾؿاغ
ماظصفققغقة ماألؼدؼقظقجقة ميف ماظقفقدؼة مشاروديمم.اظدؼـقة مروجل صقلب

مإزنماٌقزاؼقؽماظدؼين،م ماظصفققغقةمالمميؽـمأنمتؿؿادؽمإالمباظعقدة صإن:"ايرطة
مصمأحذصقا ماٌقعاد موأرض ماٌكؿار ماظشعب مأدلؿعػاػقؿ ماظصفققغقةـفار مممممم…س

متعزؼزم ماظرتابطماظداخؾلمظؾؾـقةماظصفققغقةمإلدرائقؾمصرضمسؾكمضادتفا إنمضرورة
معـالمملم ماإلظزاعقةميفمعـاػجماظدرادة ماظدروسماظدؼـقة دؾطةمرجالماظدؼـ،مصإضرار

                                                                                                              
 ؼفقديمعؿدؼـموصؼمتعاظقؿماظؿؾؿقد.م2

 Hazany, Reuven, "Religion and politics in Israel: the rise and fall of the consocionalismم3

model", in Reuven HazanY & Moshe Maor, (Eds), Parties, elections and cleavages: 

Israel in comparative and theoretical perspective, London, Franc Cass, 2000, p. 113. 
 .488م-487م.ص.صم،م8:>4ماٌؤدلةماظعربقةمظؾدراداتمواظـشر،م،بريوتم،سؾدماظقػابم،اٌلرييم4
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ؼأتمعـماألحزابماظدؼـقةمعؾاذرةموإمنامجاءمبضغطمعاردفمبـمشقرؼقنمسؾكمحزبفم
م.5اٌاباي"
ماظو مصقلباظدؼاغة مظقلتمسؼقدة ماظقفقد ماٌؿدؼـقن مؼطرحفا مطؿا بؾمم،قفقدؼة
م مػل محقاة متمنط م)اهلالخا(حلبمغظرػؿ، ماظقفقدؼة ماظشرؼعة متعاظقؿ مإزن ،ملؿـد

إزنمجاغبمارتؾاطمومم.6عامجاءميفماظؿؾؿقدوصؼماظيتمتشؿؾماظعدؼدمعـمعظاػرمايقاةم
ماإلدرائقؾقني مم،اظقفقد ماظشرضقني ماظقفقد مخصقصا معؿػاوتة مباظؿدؼـبدرجات

م ماألذؽـازي، ماىؿفقر معـ مبدورهاظؿؼؾقديمأطـر مػذا ماظؿصدعممؼشؿغؾ متعزؼز سؾك
بؾمإنمتعرؼػماهلقؼةماألذؽـازؼةمم،االثينمبنيماظقفقدماظشرضقنيمواظقفقدماظغربقني
معذػيبمدؼين مأداس مسؾك مضائؿة ماظلقػاراديمم.واظلقػارادؼة ماٌذػب مرنؿؾػ إذ

األضطارماظعربقةمواإلدالعقةموبؾدانماظؾؾؼانممعـمذيمؼعؿـؼفمأشؾؾقةماظقفقدماظؼادعنياظ
معـؾمساداتم ماظؿشرؼعاتمواظطؼقسماظدؼـقة ماظؽـريمعـ ماٌذػبماألذؽـازيميف سـ

ماألطؾمواألذطارمواظرتاغقؿماٌذطقرةميفماظصالةموطقػقةمإسدادماظذبائح.
يفماجملؿؿعماظقفقديماإلدرائقؾلمظفمجذورمتاررنقةمواظصراعماظدؼينماظعؾؿاغلمم

ماألصؾقةمترجعمإزن ماظقفقدميفمجمؿؿعاتفؿ ماألوظلموػلمتقاجد مطحطؿني:ماحملطة
وػلمعرحؾةمغؿفتمسـماظؿغقريماظذيمواجففماظغقؿقماظقفقديماظذيمطاغتمهؽؿفم

مايدؼـة ماظدول مبروز مأثـاء مواظؿقرر ماظؿقدؼث مبػعؾ ماظدؼـقة وعـقفامم،اظلؾطة
إزنماظعالضةماظيتماٌقارـةمظؽؾماظرساؼامسؾكماألداسماظؼقعلمبدلماظدؼين،موترجعم

معـم مخترجقا ماظذؼـ ماظقفقد موبنيماٌػؽرؼـ ماظقفقد ماظدؼـ مبنيمرجال زادتمتقترا
موأٌاغقا ماظشرضقة مأروبا ميف مأومم،اىاععاتماظعؾؿاغقة ماالدؿـارة محرطة مذؽؾقا اظذؼـ

إزنماظؿػؿحمسؾكممدسامػؤالء"ػادؽاال"،موعـمأبرزمعؤدلقفامعقدكمعـدظلقن.مصؼدم
ظدولماظيتمؼـؿؿقنمإظقفا،موإجراءمتعدؼالتمواجؿفاداتميفماجملؿؿعمواالغدعاجميفما

مايرطاتم ميف متؾؾقرت ماظدؼـقة، ماظـصقص ميف مغؼدؼة موعراجعة ماظقفقدؼة اظشرؼعة
اظدؼـقةماالصالحقةمواحملاصطةمواظيتمأطدتمسؾكماىاغبماظدؼينمظؾقفقدؼة.موضدم
مسؾكمت ماظؿقاراتمخروجا ماألرثقذطلقةماظيتمرأتميفمػذه ماظقفقدؼة عاظقؿمسارضؿفا

ماظؿؾؿقدموطؾارماظرباغقني.

                                                                                                              
 .497م.،مص:>>4مشارودي،مروجقف،متر:مممعمطقالغل،ماىزائر،مدارػقعةمظؾـشر،م5
م،ماظؼاػرة،معؽؿؾةمعدبقظل،م)بدونمتارؼخمظؾـشر(،مص.ص.األصقظقةماظقفقدؼة،ماظعؼقدةمواظؼقةدو،مداصقدمالغم6

45-46. 
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اىؿاساتممميتمسارضؿفااظظفقرمايرطةماظصفققغقةمبواحملطةماظـاغقةمارتؾطتم
إزنماغؼلامماظقفقدماٌؿدؼـنيمإزنمتقارؼـ:ممذظؽمأدىم،اظدؼـقةماظقفقدؼةميفمذرقمأوربا
ماظصفققغقة معؿعاونمعع موأداةمم،تقار معؼدعة مباسؿؾارػا مدؼـقة مذرسقة أضػكمسؾقفا

م ماٌـػقنيإهلقة مسنع مسرب ماًالص ماياخاممم.ظؿقؼقؼ متعاظقؿ ميف مذظؽ وند
ماإلؼدؼقظقجلم ماظروحل ماألب موػق مطقك، مأبراػام مصؾلطني ميف ماألول االذؽـازي

اجملؿقسةمأعامميرطةمشقشماعقغقؿمذاتماظؿقجفاتماظدؼـقةماظؼقعقةماالدؿقطاغقة.
مو مايرادؼني، مسؾقفؿ موؼطؾؼ ماٌؿدؼـني ماظقفقد معـ مساماظـاغقة مضد ػذهمرضؿف

ماظقفقديموخماظػ ماظقجقد مسؾك مخطرا مواسؿربتفا مسارضتماظصفققغقة مةاجملؿقسة
مصاجملؿقسؿ مظذا ماظؿقراة. ماظدؼـقؿاظؿعاظقؿ ماىؿفقرمان مواه مأدؾقبني ماغؿففؿا ن

ماألشؾؾقةماظصفققغقةماظعؾؿاغقة.مياظقفقديمذ
مسؾقصايرادؼ مظؾقػاز ماظعزظة مإدرتاتقفقة ماغؿففقا ماألرثقذوطلقة مشالة مأو كمن

اظرتاثماظقفقدي،معـمخاللمسزظؿفؿميفمأحقاءمعـػصؾةميفمبينمباركموعؽةمذعارؼؿم
موصػد مرربؼة موم،و ماظعؾقا( ماظدؼـقة م)اٌدردة )عؽانمماظؽـقسمحقثممتـؾماظقشقػا

حقثمؼؽرسماظعدؼدمعـماٌؿدؼـنيمحقاتفؿمومم،اظعؾادة(معرطزمحقاتفؿماالجؿؿاسقة
جمؿؿعممفغػلاظقضتميفمومػؿمل،مظدرادةماظؿؾؿقد،موالممياردقنمأيمغشاطمإغؿاج

 درؼعماظؿعؾؽةمعـمضؾؾماظؼقاداتماظدؼـقة،محنيمؼشعرونمبأنمعـظقعؿفؿماظدؼـقة
م.7ععرضةمظؾؿفدؼد
م مميـؾ ميفمبقـؿا ماخنرارا مأطـر مػؿ ماظذؼـ ماظصفاؼـة، ماٌؿدؼـقن ماظـاغقة اظػؽة

معـذمغشأةم،مأياجملؿؿعماظقفقديموؼؤؼدونماظـشاطماظصفققغلمظؾدوظة.مصػلماظؾداؼة
م مإزن ماغضؿقا ماظصفققغقة ماظقفقدؼة ماألؼدؼقظقجقةاٌؤدلات مأحدممػذه وذؽؾقا
ضاعتمإدرتاتقفقؿفؿمضؾؾموبعدمضدمموم.أجـقؿفامأومعامؼلؿكمباظصفققغقةماظدؼـقة

سؾكماٌشارطةميفمعؤدلاتماظدوظةمواالضؿصادموصؼمإدرتاتقفقةماظؿقاصؼمم;7>4مدـة
اوفمػذاماظؿقارمحنقماٌزؼدمم:9>4مدـةواٌفادغةمععماألشؾؾقةماظعؾؿاغقة.موظؽـمبعدم

عـماظؿطرفماظؼقعلمبظفقرمحرطةمشقشمأعقغقؿ،مواظيتمترىميفماالدؿقطانمواجؾام
موؼرىم مظؾشرؼعة. ماغؿفاطا مميـؾ ماألرض معـ مذرب مأي مسـ ماظؿـازل موأن مدؼـقا،

أنمػذاماظؿقارمؼؿعاعؾمباغؿؼائقةمععماظشرؼعةماظقفقدؼة،مم،إدرائقؾمذاحاكاظؾاحثم
م معـ متشددا ماظؿعاظقؿموأضؾ ماظؽـريمعـ ماٌـال مؼرصضقنمسؾكمدؾقؾ مصفؿ ايرادؼني"

                                                                                                              
 م Dieckhoff, Alain, « Les visages du fondamentalisme juif en Israël », Cahier d'étude surم7

la méditerranée orientale et le monde turco-Iranien, N° 28, Juin-décembre, 1999. 
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)اٌؿـؾمظؾؿؿدؼـنيماظصفاؼـة(ميفمماًاصةمباٌرأة،موالمؼرتددمأسضاءمايزبماظدؼين
ضؾقلماظـلاءميفمعقاضعماظلؾطةميفمطـريمعـمتـظقؿاتفؿم...أعامايرؼدؼؿمصإغفؿمملموظـم

م مذنرعقن ماظذؼـ مايرؼدؼؿ مضرر مسـدعا مصقؿك مسؾكمؼػعؾقا، ماظؿؾػزؼقن عشاػدة
أغػلفؿ،مأنمؼؼدعقامبعضماظرباعجماالغؿكابقةماظؿؾػزؼقغقةماٌقجفةمظمخرؼـ،مأصروام

م.م8سؾكمأنمؼؽقنمطؾماٌشارطنيمصقفامعـماظذطقر"

  قضاوا التصدع الدوين العلماني

م ماظدؼـقةمإن ماجملؿقسات مبني ماظؿقتر متـري ماظيت ماظؼضاؼا معـ ماظعدؼد ػـاك
ماظعؾؿاغقة، مواظيتممعـفامواألشؾؾقة ميفمإدرائقؾ، مبنيماظدؼـمواظدوظة ماظعالضة علأظة

مدـةوجدمهلامحالمتقصقؼقاميفماالتػاقماظذيمسؼدهمبـمشقرؼقنمضؾقؾمإسالنماظدوظةم
ععمحزبماألشقداتمسرصتمباتػاضقةماظلؿاتقؽق،موذظؽمبأنمبعثمرداظةمإزنمم;7>4

ذابات(مطققممحزبمأشقداتمإدرائقؾمؼؿعفدمصقفامباحرتامماظدوظةميرعةماظلؾتم)
ماظؿعؾقؿم مذؾؽة موادؿؼالظقة ماظدؼـقة، ماظشكصقة ماظؼقاغني مواحرتام مرمسقة، راحة

ميزبماألشقدات م9اظدؼـقة مأن مطؿا مالزاظتم. معلائؾ ماٌراجعةممساظؼةػـاك وتـري
مجملؿؿعنيماظدؼينمواظعؾؿاغل،موتـاروإسادةماظـظرميفماتػاقماهلدغةمواظؿعاؼشمبنيما

ماًصقصمأثـاء مسؾك ماٌلائؾ مسؾكممػذه مضكؿة مبأسداد ماظقفقد ماٌفاجرؼـ تقاصد
موتغريماظقاضعماالجؿؿاسلمواالضؿصاديمواظذيمؼشؽؾم ماظروس، ماظقفقد مػفرة شرار
ماظؿـاصسماالضؿصاديمبنيماظشرطاتميفمتقصريم مسؾكمػذهماظعالضةمعـؾمزؼادة ضغقرا

مدؼـقة معـموجفة ماٌػروضة مواألدؾقسقة ماظعطؾماظدؼـقة مأػؿم،ماًدعاتمأثـاء وعـ
مٌلائؾ:ػذهما

 مسألة القوانني الدونوة

وؼدورماظصراعمإسناالمحقلمعدىماألػؿقةماظيتمؼـؾغلمأنمتعطكمظؾدؼـماظقفقديم
أوم(مEtat Juifظؾقػازمسؾكماظطابعماظقفقديمظدوظةمإدرائقؾ:مػؾمطدوظةمؼفقدؼةم)

مؼفقد مأدلفامEtat des Juifs) دوظة مواخؿالفمحقل مػقؼة مأزعة مؼعربمسـ موػق )
مص ماظدؼـ مساعؾ ماظدوظةمم.قفاودور موعصداضقة مذرسقة متطرح ماألداس مػذا وسؾك

ظذامتطاظبماألحزابماظدؼـقةمم.واظصفققغقةمأعامماظشرؼعةمواظرتاثماظدؼينماظقفقدي
                                                                                                              

مإدرائقؾم8 مغقرتقنم،ذاحاك، م، مسػقػل،معؿلػقادؽل، مغاصر مترسنة: مإدرائقؾ"، ميف ماظقفقدؼة "األصقظقة
 .:6م،مص.5224اظؼاػرة،معؤدلةمروزماظققدػ،

 .Klein, Claude, "Etat et religion en Israël", Pouvoir, Paris, N°72, 1995, p. 08م9
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ماظعاعةمواألحقالماظشكصقةمويفمضقاسدم بؿطؾقؼموعراساةماظؼقاغنيماظدؼـقةميفمايقاة
ٌؼابرماظقفقدؼةماألطؾماياللم)طشروت(ميفماٌؤدلاتمواٌطاسؿماظقفقدؼةموحرعةما

م.10وهرؼؿمايػرؼاتمصقفا

  متوازاتواال اإلعفاءاتمسألة 

اظدؼـقةميفماالئؿالصاتمايؽقعقةمصؼدمحصؾممصـظرامظؾدورماظذيمتؾعؾفماألحزاب
ماالعؿقازات معـ معزؼد مسؾك موسززوااٌؿدؼـقن ماتقاٌؤدلمتفؿضقم، مؼة ػققمبشؽؾ

مرؾؾةماٌدارسماظدؼـقةمتؿؿـؾمأػؿمػذهماالعؿقازاتميفمإسػاوماالجؿؿاسل.حفؿفؿم ء
م)أشقداتم مظؾقرادؼؿ ماظؿابعة ماٌدارس مخصقصا ماظعلؽرؼة ماًدعة معـ "اظققشقػا"

دـقؼا،مإزنمجاغبمإسػاءماظػؿقاتم %8,:نيمق(محقثمبؾغمععدلمغلؾةماٌعػ*وذاس
ماظعلؽرؼة مظؾعائالتماظؽـريةمغفائقاماٌؿدؼـاتمعـماًدعة مايؽقعة مدسؿ ،موزؼادة

ماٌلاسداتماالجؿؿاسقةمظؾؿدارسماألصرادموػلمذائعةميفما ألوداطماظدؼـقة،موزؼادة
ػذامماظدؼـقةمورالبفا،موختصقصمعقزاغقاتمإضاصقةمٌلاسدةماٌؿدؼـنيميفماظلؽـ.مو

اظقضعمأخذمؼزدادماالسرتاضمسؾقفمعـمضؾؾماىؿفقرماظعؾؿاغلمحبفةمأغفمؼؽرسم
مسدمماٌلاواةمبنيماٌقارـنيماإلدرائقؾقني.

  مسألة من هو الوهودي

مػقم معا محقل مإدرائقؾ، ميف مواجؿؿاسل مودقادل مدؼين مبـؼاش متؿعؾؼ وػل
ماظؿعرؼػماظدضقؼمالسؿؾارماظشكصمؼفقدؼا،مواٌلأظةمتدورمحقلمأربعةمضضاؼا:

اظـؼاشمحقلماظزواجماٌكؿؾطموعؿكمؼعؿربماظشكصماظـاذئمسـمزواجمخمؿؾطم .4
ذيمأخذمؼفقدؼا؟مظذامػـاكمصراعمعؿقاصؾموغؼاشمحقلماالسرتافمباظزواجماٌدغلماظ

مـاديمبفماظعدؼدمعـماىؿعقاتمايؼقضقةمذاتماًؾػقةماظعؾؿاغقة.مت
اسؿـاقماظدؼاغةماهلقدؼة:موػلمتؿعؾؼمباإلجراءاتمواظؿعاظقؿماٌؿؾعةمالسؿـاقم .5

ماجؿؿاسقةم متـريمعشاطؾ موػل مال؟ مأم مصقققة مو مطاغتمعؼؾقظة مإذا موعا اظقفقدؼة
مظؾؿعؿـؼنيمظؾقفقدؼة ماظؼقىماظعؾؿام،باظـلؾة مٌلؿؼؾماهلفرةموترىمصقف متفدؼدا غقة

ماظعاملمم.اظقفقدؼة ميف ماظقفقدؼة ماجملؿقسات معـ ماظعدؼد مأن مبقؾني مؼقدل مؼرى إذ
مسؾكم ماألرثقذطلل ماٌذػب مدقطرة مبلؾب مإدرائقؾ مإزن ماظؼدوم ميف مترتدد اظغربل

ماظؼقاغنيموماحملاطؿماظدؼـقةميفمإدرائقؾ.
                                                                                                              
10 Ibid, p. 09 

 ٌؿدؼـنيمشريماظصفققغقني.حزبانمميـالنمسنفقرما *
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مد .6 مبدون مسقشف مأو مأخرى، مظدؼاغة ماظشكصماظقفقدي ماسؿـاق ؼاغة،معلأظة
موسدممإدراطفمظقفقدؼؿف.

م .7 مرمسقة مبإجراءاتموعلأظة ماالسرتاف ماظعؾقا ماياخاعقة مرصض ميف تؿؿـؾ
قفقدؼةميفماظقالؼاتماٌؿقدةموخارجمإدرائقؾمواظيتمترصضمضطعامؼفقدؼةماسؿـاقماظ

ماٌعؿـؼنيمسربماحملاطؿماظدؼـقةماإلصالحقة.
قدؼامطؾمعـموظدمصؿـمغاحقةماهلاالخامأوماظشرؼعةماظقفقدؼةمؼعؿربماظشكصمؼف

مؼفقدؼة مأم مم،عـ مباالسرتافمو متؿعؾؼ مضضاؼا مسدة مررحت ماظدوظة مضقام مبعد ظؽـ
مواٌدغقة.م ماظدؼـقة ماحملاطؿ مصقفا متؿـازع مضاغقغقة معلأظة موأصؾقت مممممممممباظقفقدؼة

ماالسؿـاقمعقضعمخالفمبنيماظطقائػماظقفقدؼأصؾقتممو ؿؾػمختماألغفمةعلأظة
مواظطؼقسماظيتمؼـؾغلم مظؽلمؼصؾققامحقلماظشروط ماٌعؿـؼقنماىدد مبفا أنمؼؼقم

مؼدورم معلائؾ موػـاك ماٌاء. ميف مواظغطس مظؾذطقر، مباظـلؾة ماًؿان موعـفا ؼفقدا،
مصاحملؽؿةم مظذا ماظقفقدؼة، ماسؿـؼقا مألزواج ماألرػال مؼفقدؼة معـؾ اًالفمحقهلا
اياخاعقةماظعؾقامتشددتميفماالسرتافمباظقفقدماٌعؿـؼنيمسربمطحاطؿمؼفقدؼةمشريم

مقدوطلقةموملمتعرتفمبقفقدؼؿفؿ.أرث
ماظعؿؾقة ماظـاحقة متم،وعـ مطؾريةرى مػذاممجمؿقسة مأن ماظعؾؿاغقني ماظقفقد عـ

اظؿشددمميـؾمسائؼامطؾريامأعامماظؽـريمعـماظقفقدمظؾففرةمإزنمإدرائقؾمظؿكقصفؿمعـم
سدمماسرتافماجملاظسماياخاعقةمبفؿمأومبأحدمأبـائفؿمأعامماٌعدالتماٌؿزاؼدةميفم

كؿؾطمبنيماظقفقدموشريػؿمخارجمإدرائقؾ،مواظذيمتؿعاعؾمععفماظقفقدؼةماظزواجماٌ
م مبؿلاػؾمأطـر ماإلصالحقة مظؾقفقدؼة،مو ماألزواج مأحد ميفمإجراءاتمإسؿـاق الدقؿا

ميفماٌذػبماالرثقذوطلل،م متشددا مأطـر مظشروط ممرنضعماٌعؿـؼقنمظؾقفقدؼة بقـؿا
رتاممتعاظقؿماظلؾت،مواألطؾمعـؾمأنمؼؿعفدوامباالظؿزاممبؿعاظقؿماظشرؼعةموأػؿفاماح

م)غقدا(.ماياللم)اظؽشريوت(،مواظطفارةماىـلقة
م مأعلأعا ماظقفقدي مػق معـ محقثمصظة ماىدد ماٌفاجرؼـ ميف معشاطؾفا ؿؿفلد

مأل ماظزواج، ميف مسقائؼ مباألحقالمدندون مختؿص ماظيت مػل ماظدؼـقة ماحملاطؿ ن
مإزنم،اظشكصقة مصقفا مؼشار ماظيت ماهلقؼة مبؾطاضة ماٌشؽؾة مػذه ماظدؼاغة.موترتؾط

وترصضماحملاطؿماإلدرائقؾقةمواًطابماظصفققغلماظؿعرؼػماالثينمظؾقفقدؼةمسؾكم
مؼعؿـؼمدؼاغةمأخرىمأومطانمعؾقدا.ماظشكصوظقمطانمحؿكمأغفمجمردمصؾةمدمم
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 سلوكي يف التصدع الدوين العلمانيالبعد القومي وال

عـظقعةمضقؿمعظاػرماظؿصدعماظدؼينماظعؾؿاغلميفماظقدطماظقفقديميفموجقدمتؿؿـؾم
موال"ػؿ"،م مررفمسؾكمأداسمال"حنـ" مطؾ مػقؼة مبنيماجملؿؿعنيمهدد تػصؾ

م مؼعؿربون ماٌؿدؼـقن مسؾكممأغػلفؿصاظقفقد ماحملاصظة موجمؿؿع ماألرفار، جمؿؿع
مواظؿؾؿقد،م ماظؿقراة معـمجفةماألشقارمجمؿؿعماظعؾؿاغقنيموعؼابؾمتعاظقؿ موعـمػذا .

م مجفة متؿأخرى، مظؾعؾؿاغقني ماظؼقؿقة مضقعقةمصاٌـظقعة ماظقفقدؼة ماسؿؾار معـ شؽؾ
حاصظتمسؾكموجقدػامبػضؾماظرتاثماظدؼينماظقفقدي،موالمأػؿقةمظؾؿضؿقنماظدؼينم

ماظعؼائديمواظشرائعلمإالميفمإرارمدالظؿفمسؾكمارتؾاطماظقفقدمبأرضمإدرائقؾ.
م ماظدؼـقة ماجملؿقسات مأن ماظداردقن مإزاءمممتؿؾؽوؼالحظ مخمؿؾػة مضقؿ عـظقعة

معـؾ ماظؼضاؼا معـ ماظؼقؿمماظعدؼد مصؽة مضؿـ مؼـضقون مصفؿ مواظؼاغقن، اظدميؼرارقة
مصالغاجان ممبػفقم مأوم11اظؿلؾطقة ماظدميؼرارقة مبؼقؿ مالؼعرتصقن مصايرادؼقن ،

تؽرسمظؿشرؼعاتمخماظػةمظؾشرؼعةماظقفقدؼةماظيتمػلممبؾمؼعؿربونمأغفام،اظؾقرباظقة
مؼعرت مصال ماظصفققغل ماٌعلؽر معـ ماٌؿدؼـقن مأعا مظؾقفقد. موأبدي معطؾؼ صقنمضاغقن

بشرطمأنمم،باظدميؼرارقةمإالمسؾكمأداسمبراشؿاتلموتقصقؼلمبنيماظشرؼعةموايداثة
اٌؾدأماٌلققاغلماٌؿؿـؾميفماالدؿقطان.موظؽـمػـاكمععممالمتؿصادممععماظشرؼعةمو

متعرتفمباٌ مطاخمال معـؾمحرطة مواظعـصرمتقاراتمعؿطرصة ماظدميؼرارلمسالغقة. ؾدأ
أومايؼميفممرضلاألؾدأماٌاٌشرتكمبنيماألصقظقؿنيمػقمدقادةمايؼقؼةماظدؼـقةمسؾكم

م مايرؼدؼة ماجملؿقسات مأن موؼالحظ مغقسف. مطان معفؿا مظؿغرياتماألرض وغظرا
ذرسقةمملضػتمتأخذومدميغراصقةموإثـقةممتـؾتميفمصعقدمايرادؼنيماظلقػاراد،م

مأدا مسؾك مطاغجزئقة مأن مبعد مإدرائقؾ مدوظة مسؾك مأداتل مباظؽػر،متقمتس صػ
 شاركمبدرجاتمعؿػاوتةميفمعؤدلاتماظدوظة.تمتوأخذ

درادةمعلققةمتقصؾتموعـمعظاػرماظؿعارضميفماظؼقؿمػقماٌقضػمعـماظؼاغقن،م
مو مظؾقرادؼنيم)اظقشقػا(، ماٌدارسماظدؼـقة مأوداط معـ اٌلؿقرـنيمعـممشؾتمسقـة

مأنماٌؿدمإزناظدؼـققني،م ضؾماظػؽاتماالجؿؿاسقةماعؿـاالمظؾؼاغقنمواحرتاعامأؼـنيمػؿ
ميفم موؼؾقفؿ ماظقضعقة، ماظؼقاغني مسؾك ماظشرؼعة مضاغقن مبأوظقؼة مؼعؿؼدون مألغفؿ ظف،

                                                                                                              
11 Flanagan, Scott and Aie-rie, Lee “the new politics, cultures wars, and the authoritarian- 

libertarian value change in advanced industrial democracies”, Comparative political 

studies, Vol. 36, N° 3, April 2003, p. 235. 
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ػؿمأضؾماعؿـاالمظؾؼاغقنموثؼةميفماحملاطؿماظذؼـمم،ؾةماظـاغقةماٌلؿقرـقنماٌؿدؼـقنتاٌر
ماألرضم مكأوظقؼةمتلؿقمسؾم-ظؽربىإدرائقؾمام،أرض-اٌدغقةمألغفؿمؼضعقنمعؾدأ

اظؼقاغنيماألخرى.موؼزؼدمػذاماٌقؾمحنقمسدمماحرتامماظؼقاغنيمخاللماألحداثماظيتم
ماظدؼـقة مظؾؿعاظقؿ مخماظػة مواإلجراءات ماظؼقاغني ماٌلؿقرـاتمم،12متـؾ مإخالء عـؾ

موطحاطؿةمبعضماظؼقاداتماظدؼـقةمأعـالمأرؼلمدرسل.مممم
صعؾمعشرتطةمتلؿماظلؾقكماالجؿؿاسلماىؿاساتماظدؼـقةممبـظقعةم وهلذامتؿلؿ

ماظطرصني مبني مباظعـػ مظؾؿؿدؼـني ماالظؿزاممم،واظلقادل مصرض مطحاوظة مخالل عـ
سؾكمأيمجمؿقسةممباظؿعاظقؿماظدؼـقةمواظؿففؿمسؾكماجملؿقساتماظدؼـقةماٌكاظػة،مأو

مأجـؾقة م،مؼرونمأغفا مهلذا مبأغفؿمو مووصػقا ماهلفقم ماظروسمػذا ماظقفقد مواجف ضد
موغقؼقؿ""أوباشمعـماظ ماٌؿدؼـقنم. مصقفا ميفمعـارؼمؼرتطز ماظؿقتراتمسادة يفمتؿزاؼد

راكمااظؼدسموبينمبأحقاءمخاصةمبفؿموجبقارػامأحقاءمعـماىؿفقرماظعؾؿاغل،معـؾم
عـؾمرعلماظلقاراتماظيتمتلريمؼقمممعـماظعـػمواٌظاػراتمالاذؽأوتؿكذمموصػد.

أشؾؾقةمعـماٌؿدؼـني،مميفماألحقاءماظيتمؼلؽـفااظلؾتموشؾؼماظطرضاتمؼقمماظلؾتم
وعفاسنةمدورماظلقـؿامواٌطاسؿماٌكاظػةمظؼقاسدماظؽشريم)ضقاسدماظغداءموصؼامظؾشرؼعةم
ميفماظؽـقلتم موذنرصماٌؿدؼـقنمسؾكمتطؾقؼمضاغقنماظلؾتماظذيمأضر اظقفقدؼة(.
واظذيمؼػرضمشراعاتمسؾكمعـؿفؽلماظلؾتمعـماظقفقد،موػذامؼـريمبدورهمردمصعؾم

مماىؿفقرماظعؾؿاغل.
وعـمجفةمأخرىمػـاكمصراساتمتؼلؿماٌعلؽرماظدؼينمذاتف،مألغفمعشؽؾمعـم
مبنيماٌؿدؼـنيمعـم رقائػمدؼـقةمووالءاتمحاخاعقةمخمؿؾػة،مصفـاكمصراعمضدؼؿ

مسؾقف مؼطؾؼ معا مأو ماظدؼـقة ماظصفققغقة ماظذؼـطلقوباألرثقذمؿأتؾاع منيماحملدثنيمو
موبنيم مباألداس، ماٌػدال مميـؾفا ماأتؾاع مظؾصفققغقةماألرثقذطلقة ماٌعادؼة حملاصظة
موذاس ماألشقدات مميـؾفا مباظطائػةمماظيت معاؼلؿك مأو مايرؼدؼة واجملؿقسات

ماٌدؼـة. محراس مسناسة معـؾ ممايرؼدؼة مععمتصاألشقدات ماٌؾاذر ماظؿعاعؾ رصض
مصقفا،مسؽسمحرطة مواظدخقل مفايزبماظدؼينماظذيمميـؾماٌؤدلاتماظصفققغقة

ماظشرضقني. ماألحمطؿاوماظقفقد ماحملاصظةمطردت ماألرثقذطلقة مواظطقائػ زاب
ماظطابعم مسؾك محػازا ماظعؾؿاغل ماىؿفقر مسـ مورقائػفا مأتؾاسفا مسزظة ظؾقرادؼؿ

                                                                                                              
12 Yagil, Dana and Arye, Rattner, “Between commandments and laws: Religiosity, 

political ideology, and legal obedience in Israel”, Crime, Law & Social Change, N° 38, 

2002, p. 185. 



 عبد القادر عبد العالي

 36 

ماظطقائػ مػذه مظدى ماظقفقدؼة مظؾققاة مواظدؼين مإزنمم،اظؿؼؾقدي ماظصراع متعدى بؾ
ماتسادتماظصراساتماظؼدميةمظؾظفقرمبنيماظؿقارمإذداخؾمضقىمايرادؼؿماظلقادقةم

سـماالواهماظصقيفمظؾقفقدماإلذؽقـازمواظذيمغشأمبأوطراغقامحقلممةرباٌعمةايلقدؼ
مرقف مذقؿ مبعؾ مجمؿقسةمم،13أتؾاع مأػؿفا مجمؿقساتمخمؿؾػة معـ متؿشؽؾ وػل

ماظؾقباصقؿشموشريػا مؼؿؿلؽمم14دارؿرموجمؿقسةمحؾدمأو وػـاكمتقارمحرؼديمآخر
راصامسـمباظؼقاغنيمواظشرائعمطؿامحددػاماياخاعاتماظؽؾارموؼرىميفمايلقدؼةماحن

واٌدردةماظؾقؿقاغقةم)اٌعارضني(ممتقارماٌقؿـاشدؼؿاظشرؼعة،موػؿمؼؿؿـؾقنمتاررنقاميفم
موعـمأبرزمزساعاتفؿماظقعازرمذاخ.مظؾقاخاعاتماٌؿشددؼـمعـماألذؽـازمةاٌؿـؾ

وؼلفؾميفماظلـقاتماألخريةمعلاراميفمهقلماجملؿؿعماظدؼينمايرؼديمحنقم
ماظصددعحمععفا،ماسؿـاقماظؼقؿماظصفقغقةموماظؿلا ؼرىمسؿاغقئقؾمدقػانمموميفمػذا

مبنيم ماظؼائؿ ماظقضع مهرك ماألوضاع معـ مسنؾة مأن مإدرائقؾل، مجاععل مأدؿاذ وػق
مباالغػؿاحم مؼلؿقف معا مبداؼة مأػؿفا مجدؼدة، موضائع محنق مواظعؾؿاغقني اٌؿدؼـني

ماالجؿؿاسلماظذيمأخذمؼؾدؼفمضطاعمطؾريمعـماظقفقدمايرؼدؼني،مصريى:
اٌؿؿـؾمم-األرثقذطسماٌؿشددؼـمم-زميفمدؾقكمرائػةمايرؼدؼؿمؿغريماٌؾققاظ"

مصؼدم ماألخريؼـ. ماظعؼدؼـ ميف ماالدرائقؾل ماجملؿؿع ميف ماظـليبماٌؿلارع باغدعاجفا
مظؾصفققغقة مسدائفؿ معـ مباظؿدرؼج مػؤالء محبلبمم،اغؿؼؾ مادرائقؾ مظػؽرة وباظؿاظل

موعـمثؿمهقلم،اظقاضعطـقعمعـماألعرممبإدرائقؾاظؼؾقلممإزنم،اٌـظقرماظصفققغلمهلا
مضاظني" م"أرػال مازن ماالدرائقؾقني مشاظؾقة مازن مايرؼدؼؿمم،غظرتفؿ ماسؿربػؿ بعدعا

دابؼًام"ؼفقدًامعرتدؼـ"مو"طػارًا"مو"عؾؿفؿلميؿماًـزؼرمواألرغب"م)حبلبمتعابريم
ماظؿكػقػمعـم مأنمػذا مواٌػارضة مذاخ(. ماظقعقزر ماظروحلماظراحؾماياخام زسقؿفؿ

ما مظؾؿفؿؿع مايرؼدؼؿماظعداء مؼعقشفا ماظيتمطان مايصار مسؼؾقة موتراجع الدرائقؾل
االغؿؼالمعـماالغعزالمواظلؾؾقةمواهماجملؿؿعمميفدصعفؿممتماظلؾبماظرئقللمإزنطاغ

م15.ازنمارالقمشنالتفؿماظشردةمظؾؿقاصظةمسؾكم"اظطؾقعةماظقفقدؼةمظؾدوظة"

                                                                                                              
13 Gershom, Sholem, Les grands courants de la mystique juive, Paris, Payot, p. 364. 

متؼاظقدػؿم،جعػر14 مسؼائدػؿ، متاررنفؿ، مغشأتفؿ، مايلقدؼؿ: ماظقفقد محلـ، دارمم،دعشؼم،ػادي
 .549.،مص7>>4اظؼؾؿ،

،ماٌشفدماإلدرائقؾلمسؿاغقئقؾ،مدقػان،م"علاراتمعؿغريةمظؾعؾؿـةمواالدؿؼطابمظديمؼفقدمإدرائقؾ"،ميفم15
7/45/5227. 

http://almash-had.madarcenter.org/almash-had/viewarticlec2b9.html?articalid=1500 

http://almash-had.madarcenter.org/almash-had/viewarticlec2b9.html?articalid=1500
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ددماظدؼينمداخؾمأوداطماظقفقدؼةماظصفققغقةمحنقماظؿشمندمتقجفاويفماٌؼابؾم
مع ماظؽـري ميف مايرؼدؼني متعاظقؿ معـ ماظؽـري مواظؿأثرممـوتؾين ماظدؼـقة، اٌلائؾ

مؼعؽسم مو مايرؼدؼة. مصعؾمسؾكماالغؿؼاداتماظؿاررنقةمذظؽمباظؼقاداتماظدؼـقة رد
عـمضؾؾمايرادؼنيمبأغفؿمممتموصػفؿاٌؿقجفةمضدماٌؿدؼـنيماظصفاؼـة،ماظذؼـمراٌام

ممة.أضؾماظؿزاعامباظشرؼعةماظقفقدؼ

 ي للتصدع الدوين العلمانياتاملستوى املؤسس

لمبقضقحموذظؽمعـمخاللماتؼربزماظؿصدعماظدؼينماظعؾؿاغلمسؾكماٌلؿقىماٌؤدل
معؽةم معـؾ ماٌلؿؼؾة ماًدعاتمواألحقاء معـ مغظام مضؿـ ماٌؿدؼـ ماىؿفقر ادؿؼالل
موتؾػزؼقغقةم مضـقاتمإذاسقة معـ مإسالعقة موبشؾؽة ماظؼدسموبينمباراك، ميف ذعارؼؿ

باإلضاصةمإزنمإضاعةمعؤدلاتماضؿصادؼةمعـؾمبـؽمعزراحلماظدؼين.مػذامقاصة.موص
م مبنيماىؿفقرمأعا ماظؼقؿل ماظؿؿاؼز مؼؽرسمالدؿؿرار ماظذي ماظؿعؾقؿل ماٌلؿقى سؾك

م ماظعؾؿاغقة، مواألشؾؾقة موجقداظدؼين متابعممغالحظ ماألول ماظدؼين مظؾؿعؾقؿ غظاعني
ةمطاعؾةمقعـظقعةمتعؾقؿممتؾؽمظؾدوظةموؼشرفمسؾقفمتقارماظصفققغقةماظدؼـقة،ماظيت

متابعةمهلذاماظؿقار.مماظيتمػلمجاععةمبارمإؼالنعـؾمتصؾمإزنماىاععة،م
م ماٌؤدلؼدور ماتاظصراع محقل مل موضع مسؾكمسؿؾقة موصرضفا ماظدؼـقة ماظؼقاغني

بنيماظقدطماظدؼينمواظعؾؿاغل،موعدىماياجةمإزنمتغقريمػذاماظقضعماألجقاءماظؼائؿةم
ماٌؤدلوؼؿؿـؾمم؟ووصؼمأيماواه ماظصراع لميفمضقاممسنعقاتموعـظؿاتمعـماتػذا

مؼلؿقغفماالطراهماظدؼين،موأنمإدرائقؾمتقاجفمخطرم اىؿفقرماظعؾؿاغلمتـاػضمعا
مظؾكؿقين( م)غلؾة ماٌؿدؼـني16اًقعـة مهؽؿ معـمخاللمطحاوظة معػاصؾمم، مطؾ يف

مسؾكمبؼ مصرضماظؼقاغنيماظدؼـقة موطحاوظة موقايقاة ماظقفقد. مة مبؿققلمؼـذر اظقضع
ماظدؼينم ماإلطراه متققضرارقةمؼلقدػا مسؾؿاغقةمإزنمدوظة إدرائقؾمعـمدوظةمدميؼرارقة

مؼع ماٌقضػ موػذا مسـفواظعـصرؼة. ماظؽؿابممرب معـ مباسؿؾاره مذاحاك إدرائقؾ
مبأنم مؼرى مصفق ماظدؼـقة، مواظصفققغقة ماظصفققغقة مؼعادون ماظذؼـ اإلدرائقؾقني

ما مسؾكماجملؿؿع مخطرا مصؼط ممتـؾ مال مبؾماجملؿقساتماظدؼـقة مإدرائقؾ، ٌدغلميف
ماظلالم مظعؿؾقة ماٌدسؿ ماظقلار متؼدم ماظدؼـقةمم،وسؾك ماألصقظقة مدور مبلؾب وذظؽ

اظعـصريماظقفقدؼةميفمتعزؼزماٌكاوفماألعـقةمواسؿـاضفامألرروحةماظقؿنيماٌؿطرفم
                                                                                                              
16 Vidal, Dominique, " Israël  le mosaïque se défait", le monde diplomatique, Mai 1999,  

p. 18.  
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اظػؿاوىماٌفددةمبإػدارمدممأيممواهماظؿعاؼشمععماظعرب.مإذمتصدرمػذهماىؿاسات
ررحممكقفقديمذناولمهديماظلؾطةماياخاعقةمأومؼؿفرأمسؾععارضمعـماظقدطماظ

تـازلمسـماألرضمظصاحلماظعرب،مصاشؿقالمرئقسماظقزراءمحلبمغظرهممتمبلؾبم
مذ ماألصقظل ماظدؼين ماظؿقجف مأوداطمميػذا ميف مؼـؿشر مأخذ ماظذي ماظقؿقين اظؿقجف

االشؿقالممتمسؾكمؼدمعؿطرفمدؼينم)إؼغالمسؿري(،موبػؿاوىممبلؾبمأناٌؿدؼـني،م
بأنمػذاماألدؾقبميفماظؿعاعؾمععمذاحاكمعـمذكصقاتمحاخاعقةمخمؿؾػة.موؼرىم

اٌكاظػنيمؼرجعمإزنماظـصقصماظدؼـقةمظدىمرجالماظدؼـماظيتمتعاضبمعـمتلؿقفؿم
م اظشرؼعةماظقفقدؼةمباٌرتدؼـمواهلرارؼة،مومهؽؿمسؾقفؿمباٌقت.مصاشؿقالمرابنيممت

م.ممممممم17ردموضاغقنماظقاذلوصؼمحؽؿنيمعـمأحؽامماظشرؼعةموػلمضاغقنماٌطا
ماظعؾؿاغلماظدؼينم ماظصراع مػذا ماختذ معؤدلطذظؽموضد ماتصراسا حؿكمداخؾمقا
م ماظؿقتر مو ماظصراع معـؾ ماظرمسقة، مواظقزاراتماظدوظة ماظدؼـقة ماظشؤون موزارة بني

مععماظوم،األخرى مواجملاظسماياخاعقة مظؾقاخاعات ماألسؾك مبنيماجملؾس صراع
م مسؾك ماظعؾقا ماحملؽؿة ماألخريةصاًصقوجف مػذه مأحؽاممم، مسدة اظيتمأصدرت

.مصؼدماسرتضمضضائقةمختاظػمتعاظقؿماظشرؼعةماظقفقدؼةمحلبمتػلريماٌؿدؼـنيمهلا
مبأغفام ماظيتموصػقػا ماظؼضائقة مضراراتفا معـ ماظعدؼد مسؾك معؿؽررة مبصػة اٌؿدؼـقن

تدخؾميفماظشؤونماظدؼـقةماظيتمالبدمأنمذنؽؿفاممفاختاظػماظشرؼعةماظقفقدؼة،موبأغ
مػاقماظقضعماظراػـ.ات

مم مايرادؼني مالدقؿا ماٌؿدؼـقن مسارض مصؼد معـفؿ، ماظعقدةتعدؼالت مضاغقن
ظذامم؟فمسؾكمأداسماظشرؼعةماظقفقدؼةوتعرؼػمعـمػقماظقفقديماظذيمالبدمأنمؼعّر

صؼدمطاغتماالتفاعاتمحادةمعـمضؾؾماٌراجعماظدؼـقةماظقفقدؼةمضدماحملؽؿةماظعؾقام
اولمإبادةماظقفقدمايؼقؼقنيمبإدخالماظغقؼقؿمبنيمبأغفامهم،واٌؤدلاتماظعؾؿاغقة

ماظدؼـقةم مباحملاطؿ ماالسرتاف ماظعؾقا ماحملؽؿة مضرار مسؾك مواسرتضقا اظقفقد،
يمأثارمغؼاذامماظذوػقمماإلصالحقةمومماردؿفامإلجراءاتماسؿـاقماظدؼاغةماظقفقدؼة،

ةمطؾريامحقلمصالحقةماحملاطؿماألرثقذطلقةمواحؿؽارػامحؼمعـحماهلقؼةماظقفقدؼ
اظذيمدنؿعمم،نماالواهماٌذػيبماظلائدميفمإدرائقؾ،مألاظقفقدؼةمٌعؿـؼلباظـلؾةم

وشالةماألرثقذوطلقةمايرادؼنيمػقمسدمماالسرتافممبنيمطؾمعـماظصفاؼـةماٌؿدؼـني
                                                                                                              

مإدرائقؾ17 مام،ذاحاك، ماظقفقدي، مآالفمدـة،اظؿارؼخ مثالثة مورأة ماظقفقدؼة مصاحلمسؾلممظدؼاغة ترسنة:
ماظؿقزؼع مو مظؾـشر مبقلان مبريوت: مدقداح، مص.ص. م54-62، موطذظؽ: مذاحاك،، موغقرتقن إدرائقؾ

 .587 -79ص.ص.مم،.األصقظقةماظقفقدؼةميفمإدرائقؾعؿلػقادؽل،م
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مب مظؾؿذػبماألرثقذطلل ماٌكاظػة ماظقفقدؼة مؼفقدؼةماظطقائػماظدؼـقة واظؿشؽقؽميف
مؾأت ماظؼراسفا، مرائػة ماظػالذا، ماإلصالحقنيمعـؾ: ماظلاعرة، م.18احملاصظنيوائني،

ظـػقذماألرثقذوطلقةماظقفقدؼةمماوترىميفمػذهماألحؽامماظيتمتصدرػاماحملؽؿةمتفدؼد
م.سؾكمعؤدلاتماظدوظةمميفمإدرائقؾوحؽؿماظشرؼعةم

مواظيتم ماظقزاراتمايؽقعقة، معلؿقى ماٌؤدلاتمسؾك مبني ماظصراع مػذا وؼربز
ألحزابماظدؼـقةموبنيماألحزابماظعؾؿاغقة،متؿشؽؾمسؾكمأداسمائؿاليفمدنؿعمبنيما

حقثمتؿفددمعـمحنيمألخرماألزعاتمايؽقعقةمبنيماظقزاراتمبلؾبماظؿصرذناتم
واإلجراءاتماظقزارؼةماظيتمؼراػامأحدماألررافمخماظػةمظؾعؼدماٌشرتكمبنيماٌؿدؼـنيم
مؼقدػموزؼرماظرتبقةميفمسفدم مسقصادؼا واظعؾؿاغقني.مصؼدمػاجؿماياخاعاتمالدقؿا

مظؾقد مؼقدل مإدراجمم،رابني موعـفا ماظؿعؾقؿقة ماظرباعج مسؾك متعدؼالت مأدخؾ ألغف
مأصعك،م مبأغف ميفماظدرادة،مصقصػفماياخام مصؾلطقـقنيمعـفؿممسقحماظؼادؿ ذعراء
مواٌعارفمأثارم ماظـؼاصة معريؼؿسمذقالعقتمأظقغلمظقزارة مأنمتقظلمرئقلةمطؿؾة طؿا

مواغؿؼاد متصرذنات مبلؾبدوره ماظطرصني مبني محادة ماظقزؼرةات مػذه معقاضػ مب
مماٌعروصةمضدماٌؿدؼـني.م

 اإلسرائوليابوة يف الوسط الدوين التوجهات االنتخ

اجملؿقساتماظدؼـقةميفمإدرائقؾمعؿـقسة،معـمخاللمعامسرضـاهمدابؼا،مصفـاكم
ماظدؼينمعـم موععمذظؽمؼعؿربماظقدط مجمؿقساتمدؼـقة، ممتـؾمسدة أحزابمدؼـقة

م متقجفف ميف ماغضؾارا ماألوداط مباسؿؾارهمأطـر مايرادي ماظقدط مخصقصا االغؿكابل
معـغؾؼا،موؼرتطزميفمإحقاءمأومعدنمخاصة،م فقؿـميفمؼؿقجفمندماظذامهلوجمؿؿعا
،مؼؾقفمحزبميفماٌرتؾةماألوزنماٌدنماظدؼـقةمظؾؿصقؼتمسؾكمحزبمؼفقدؼةماظؿقراة

مذاسمثؿمحزبماٌػدال.
مازدا ماظقدطمأنماظؿقجفاتماالغؿكابقةمضد مػذا مؼالحظمسؾم دتمعقالمحنقموعا

،م;;>4اظقؿني،موحنقماظؿشددماظدؼين،مغؿقفةمظؾؿعؾؽةماٌؿزاؼدةميفمػذاماظقدطمبعدم
صؼدمدخؾتمسناساتمحرؼدؼةماظلاحةماظلقادقةمبعدمأنمطاغتمهظرمسؾكمأتؾاسفام
مسؾكماالغضؿام ماٌشارطةميفماالغؿكابات،معـؾمحرطةمحؾد،مبؾموحرضتمأتؾاسفا

ممإزن مصقاىقش مضقفواًدعة موازدادت ماظؿزاؼدم، مغؿقفة مطذظؽ ماالغؿكابقة تفا
                                                                                                              
18 Algazy, Joseph, En Israël, l‟irrésistible Ascension, des hommes en noir, le Monde    

diplomatique, février, 1998, p.15.م 
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شرايفميفماظقدطماظدؼينماظذيمؼعؿربمأطـرمخصقبةمعـمبؼقةماألوداطماظقفقدؼة،مقاظدمي
إضاصةمإزنمتزاؼدماظـشاطماظؿؾشرييمواظدسقيمظؾؿؿدؼـنيمواهماظعؾؿاغقنيمأومعامؼعرفم

مبظاػرةماظؿقبةميفماظقدطماظقفقدي.
ؼـميفمتؼلقؿماًقاراتماالغؿكابقة.مضدمأبرزتماظعدؼدمعـماظدراداتمدورماظدمو

م موذايمسام مواظد مدرادة معـفا م8>>4وغذطر متـؾتم، مأرؼانموعقكالمو مآذر درادة
ماالغؿكابقة ماظؿقجفات ميف مأػؿقة مظف مالزاظت ماظدؼين ماظعاعؾ مبأن سؾكمم،19ذاعري

ماظدؼاغة،م موظقسمغقع ماظؿدؼـ مدرجة ماظدؼينمػق ماظعاعؾ ميف ماٌفؿ ماٌؤذر أداسمأن
م مأطـر مصاٌؿدؼـقن مواظؿؼؾقدؼقن ماظدؼـقة، مباألحزاب مارتؾارا مػؿ مارتؾارا حنقمأطـر

،مواظعؾؿاغققنموشريماٌؿدؼـنيمأطـرمومتصقؼؿامظصايفاماألحزابماظدؼـقةمواظقؿقـقة
معـؾمحزبماظعؿؾموحزبمذقـقيموعريؼؿص.م إضؾاالمحنقماألحزابماظقلارؼة

ذظؽمأؼضا،ماٌلققةماظيتمضاممبفاماغدردقنموعائريمؼعقشمماظدرادةصؼدمأثؾؿتم
أنماظؿصقؼتمظؾؿعلؽرماظقلاريماظذيمؼشؿؾمحزبماظعؿؾمواألحزابممعؤظػفامرىؼو

اظقلارؼةماظصغريةمعـمجفةمؼؼرتنمباظػؽاتماألضؾمتدؼـا،موعـمجفةمأخرىمصاظػؽاتم
متصقتم متدؼـا مطؾريمظصاحلماألطـر مواألحزابمبشؽؾ ماظؾقؽقد أحزابماظقؿنيمعـؾ

االغؼلامماظدؼينمووجقدمتصدعمدؼين.ماظقؿقـقةماظصغرية،موػذامعؤذرمواضحمؼعؽسم
مباظؿصقؼتمسؾكم صؼدموجدتماظدرادةمبأنماظػؽاتماألطـرمتدؼـامػلماألطـرمارتؾارا

أيمصؽةمم،األحزابماظقؿقـقةماظصغريةمواألحزابماظدؼـقةمأطـرمعـماظػؽاتماألخرى
ماظؿؼؾقدؼنيمأوماألضؾمتدؼـامأومشريماٌؿدؼـني.مويفماٌؼابؾمصػؽةمشريماٌؿدؼـنيمواظيت
ػلمحلبماظدرادةماٌلققةماظػؽاتماظيتمالمهضرمأوممتارسمأيمغشاطمدؼينميفم

م.20اظؽـقسمصفلمأطـرمارتؾارامباألحزابماظقلارؼةماظصغرىمأومأضصكماظقلار

 خالصة

ميـؾماظؿصدعماظدؼينماياصؾميفماجملؿؿعماالدرائقؾل،مبنيمجمؿؿعماٌؿدؼـنيم
قةماجملؿؿعماإلدرائقؾلموحنقماظذيمميقؾمحنقمعلؿقؼاتمعؿػاوتةمعـماظعزظةمسـمبؼ

ماجملؿؿع مبؼقة مسؾك ماظيتمأخذتمم،صرضمتشرؼعاتف ماالجؿؿاسقة ماظؿصدسات أػؿ
تفقؿـمسؾكماظلاحةماالجؿؿاسقةمواظلقادقة،موظفمتأثريمطؾريميفمتعزؼزماالغؼلاعاتم
                                                                                                              
19 Arian, Asher and Shamir, Michal. Collective identity and electoral competition in 

Israel. American Political Science Review, Vol. 93, N° 2, June, 1999, p. 271. 
20 Andersen, Robert and Yaish, Meir, social cleavages, electoral reform and party choice: 

Israel‟s „natural‟ experiment, Electoral Studie, No. 22, 2003, p. 412. 

http://www.findarticles.com/cf_0/PI/search.jhtml?key=%22Asher%20Arian%22
http://www.findarticles.com/cf_0/PI/search.jhtml?key=%22Michal%20Shamir%22
http://www.findarticles.com/cf_0/m0259/mag.jhtml


 التصّدع الدوين العلماني من خالل احلالة اإلسرائولوة

 41 

ماألخرى ماظلقادقة ماجملؿقساتمم،االجؿؿاسقة مبني ماياصؾ ماالثين ماظؿصدع عـؾ
موا ماظلقػارادؼة مػقؽؾةماظقفقدؼة مويف مواألثققبقني، ماظروس مواٌفاجرؼـ ألذؽـازؼة

سؾكمعلؿقىمماٌققلماظلقادلاظؿقجفاتماالغؿكابقةمهلذهماجملؿقسات،مويفمهدؼدم
م مايزبل. مذظؽاظـظام مؼشؿؾ ماظدؼينمحنقممطؿا مواىؿفقر ماظدؼـقة ماألحزاب عقؾ

ـازلماظقؿنيمواسؿـاقمأصؽارماظقؿنيماٌؿطرفمحقلمأرضمإدرائقؾماظؽربىموسدمماظؿ
مو ماظدؼـقة. ماظػؿاوى مخالل معـ ماظطرح مػذا ماٌلؿقرـاتموتعزؼز معلؿقىممسـ سؾك

ماظدؼـقةم ماظيتمأصؾقتمتدرجماٌلأظة مظدىماألحزابماظلقادقة اظرباعجماالغؿكابقة
 واظؿعاؼشمبنيماٌؿدؼـنيمواظعؾؿاغقنيمضؿـمخطاباتفاماظلقادقة.مم





 

 

م


