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*

مقدمة

إن معػفقم ماظؿصدع ماالجؿؿاسل م clivage socialمارتؾط مادؿعؿاظف ميف ماظعدؼد معـم
اظدرادات مبظاػرة ماالغؼلام مواظصراع ماظذي مسرصؿف ماجملؿؿعات ماظغربقة مسؾكم
اًصقص ،مواظيتمبرزتمسؾكمأدادفاماألحزابماظلقادقةماٌعاصرة.مصاظؽـريمعـم
اظؾاحـنيمأشػؾقامهدؼدهمومتققزهمسـمعػفقمماظصراعمواالغؼلام.موظعؾمأػؿمدرادةم
رائدة ميف مػذا ماٌقضقع ،مػل ماظؿصقر ماظـظري ماظذي مضدعف مدؿني مروطقن مRokkanم
وعارتـ مظقؾلت م Lipsetمبعـقان م"بـقة ماظؿصدسات ،ماألغظؿة مايزبقة مو معقاالةممممممممم
اظـاخؾني ،1مواظيت مرطزت مسؾك مإبراز ماظدور ماظؿاررنل مظؾصراسات ماالجؿؿاسقةمم
احملقرؼةميفمتشؽقؾماألغظؿةمايزبقةماٌعاصرةمألورباماظغربقة .م
وؼؼصد مباظؿصدع محاظة مخاصة معـ ماالغؼلام مواظصراع ماالجؿؿاسل ،مأو محاظةم
عـؿظؿةموعلؿؿرةمظؾصراساتماالجؿؿاسقةمحقثمتؼلؿماجملؿؿعمضؿـمخطقطمثؼاصقةم
وصراسقةمثابؿةمظػرتةمرقؼؾة،موسؾكمأدادفامتؿشؽؾمجمؿقساتمعؿؿاؼزةموعؿعارضةم
بادؿؿرارمأومعامؼلؿكممبفؿقساتماظصراع،موسؾكمأدادفامتؿشؽؾمأؼضامعظاػرمعـم

* باحثمعشاركمباٌرطزماظقرينمظؾؾقثميفماالغـروبقظقجقةماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةم-موػران .CRASC

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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اظؿقحد ماظؼقؿل مواظؿؿلؽ مباهلقؼة ماٌشرتطة مداخؾ مطؾ مجمؿقسة ،معع محدودم
اغغالضقة،موغلؼمعـماظػعؾماظؿـظقؿلمظؽؾمػقؼةمأومجمؿقسة.م م

التصدع الدوين يف الوسط الوهودي

إنماظؿصدعماظدؼينميفمإدرائقؾمالمؼؿعؾؼمباالغؼلاممسؾكمأداسماظؿعددماظدؼينم
بنيماظدؼاغاتميفمحدمذاتفا،مأومبنيماظطقائػمظؾدؼاغةماظقاحدة،مععمأنمذظؽمظفم
دور ميف متـشقط مغظام ماظؿصدسات م ،système de clivagesمصإدرائقؾ مدوظة معؿعددةم
دؼـقا،ممتـؾماظدؼاغاتماظلؿاوؼةماإلبراػقؿقةماألدؼانماظرئقلقةمصقفا،مبؾمػـاكمدورم
رئقللمظؾدؼاغةماظقفقدؼة.موػذاماظؾعدمعـماالغؼلاممؼعززماظؿصدعماظؼقعلماظؼائؿمبنيم
اظعربمواظقفقد ،مألنماظعربمؼعؿـؼقنماظدؼـماإلدالعلميفمأشؾؾقؿفؿ ،مباإلضاصةمإزنم
وجقدمأضؾقةمعـماٌلقققنيمواظدروز.مو مػذاماظؾعدمعـماظؿصدعمؼعززماظؿصدعماظؼقعلم
اظؼائؿمبنيماظعربمواظقفقد.موظؽـمػـاكمبعدمآخرمعـماظؿصدعماظدؼينمظفمأػؿقةميفم
اجملؿؿع ماظقفقدي مواظعربل مسؾك محد مدقاء موػق ماألطـر مبروزا ،مو مؼؿعؾؼ مبدرجةم
اظؿدؼـ .مإغف متصدع مرنؿؾػ مأؼضا مسـ موربة ماظؿصدع مبني ماظدؼـ ماظذي ممتـؾفم
اظؽـقلة،ماظدوظة مو ماألعةمذات ماظصؾغةماظعؾؿاغقةميفماجملؿؿعاتماظغربقة،مذظؽمأنم
اظدؼاغة ماظقفقدؼة مظقس مهلا معؤدلة متاررنقة معرطزؼة مسؾك مشرار ماظؽـقلة ،مإذم
أصؾقتمعـمضؿـمعؽقغاتماظدوظةمضؿـمترتقبمعؤدلاتل متصايل،مبلؾبمأنم
اهلقؼة ماظقفقدؼة مسؾك مأداس مدؼين مػل معـ مضؿـ معؽقغات ماظدوظة .مصؾقس مػـاكم
صصؾمطؾريمبنيماظدؼـمواظدوظة،مصؽـري معـ معظاػرمورعقزماظدوظةمػلمذاتمعصدرم
دؼين ،معـؾ مرعز ماًطني ماألزرضني ميف ماظعؾؿ ماإلدرائقؾل ،ماظؾذؼـ مؼرعزان مإزنم
"اظطاظقت" موػق ماظرداء ماظذي مدنعؾف ماظقفقدي مسؾك مرأدف مأثـاء ماظصالة .مطؿا مأنم
األسقادماظقرـقةمػلمبذاتفامأسقادمدؼـقة،موعـمأبرزػامسقدماظلـةماظقفقدؼةموسقدم
اظػصح،مطؿامأنمتصـقػماٌقارـنيمؼؿؿمسؾكمأداسمدؼينميفماهلقؼاتماظشكصقة .م
واظؿصدع ماظدؼين ماظذي مؼـري ماػؿؿام ماظداردني مػق ماظؿصدع ماظؼائؿ ميف ماجملؿؿعم
اظقفقديماظؼائؿمبنيماٌؿدؼـنيمواظعؾؿاغقني،مو ماغطالضامعـمػذاماظؾعد ،مؼؼلؿماظؽـريم
عـماظداردنيمعلؿقؼاتماظؿدؼـميفماجملؿؿعماإلدرائقؾلماظقفقديمإزنمثالثمصؽاتم
أدادقةمػل:ماٌؿدؼـقنموػؿماظذؼـمؼؾؿزعقنمباظؿعاظقؿماظدؼـقةمبصػةمعلؿؿرةميفمطؾم
جقاغب محقاتفؿ ،مواظػؽة ماظـاغقة مؼطؾؼ مسؾقفا ماظؿؼؾقدؼني مأو م"اٌادقرؼؿ" مباظعربؼةم
وػؿمؼؾؿزعقنمباظؿعاظقؿماظدؼـقةماظيتمهلامجاغبماجؿؿاسلمعـؾماالحؿػالمباألسقادم
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اظدؼـقةمومماردةماحؿػالماظؾؾقغمظدىماألرػالم(بارمعؿزصا)موتؼاظقدماظزواجموساداتم
األطؾموعرادقؿماظدصـموصؼماظشرؼعةماظقفقدؼة،مععماالظؿزاممجزئقامباظؿعاظقؿماألخرىم
عـؾ محضقر ماظصالة ميف ماظؽـقس م(عؽان ماظعؾادة ماظقفقدي) ميف ماٌـادؾات ،مواظػؽةم
اظـاظـةموػلمشريماٌؾؿزعنيمباظدؼـموػؿمؼؿػاوتقنميفمعقضػفؿمعـماظدؼاغةماظقفقدؼةمعـم
سدمماٌؾاالةمباظطؼقسماظدؼـقةمإزنمععارضؿفا.م م
وؼصـػ ماظؾاحـقن مػذه ماظػؽات مإزن مجمؿقسؿني مأدادقؿني مػؿا :ماٌؿدؼـقنم
(داتققؿ) موتشؿؾ مجمؿقسؿني مصرسقؿني ،مػؿا ماٌؿدؼـقن ماظصفققغققن موػؿ مأطـرمم
اغػؿاحاموتؼؾالمظؾؿفؿؿعماظقفقديماظذيمأغشأتفماظصفققغقةميفمصؾلطني،مواٌؿدؼـقنم
ايرادؼنيموػؿمأطـرماغعزاالموتشددامسـمبؼقةماجملؿؿع.موطالماظػؽؿنيمػؿامأضؾقةميفم
اجملؿؿع ماظقفقدي مال مؼؿفاوز م .%52مأعا ماجملؿقسة ماظـاغقة مصفؿ ماظعؾؿاغققن مأوم
"ايقؾقغقؿ"ممبعـكماظدغققؼقنمطؿامؼطؾؼمسؾقفؿمباظعربؼة،موػؿمؼشؿؾقنمبؼقةمصؽاتم
اجملؿؿعماظقفقديمعـماظؿؼؾقدؼنيموشريماٌؾؿزعنيموػؿمميـؾقنماألشؾؾقة .م
و م عا مؼالحظ مسؾك مػذه ماظؿصدع ماظؼائؿ مسؾك ماغؼلام ماجملؿؿع ماإلدرائقؾل مإزنم
ػاتنيماظػؽؿنيمأنمػـاكمادؿؼطابمضائؿمبنيماٌؿدؼـنيمواظعؾؿاغقني ،مضدمازدادمععم
عرور ماظزعـ .مصػل مأحباث معلققة مخمؿؾػة ،معـ مبقـفا معا مضام مبف مععفد مشقمتانم
 ، Gutmanمأن مػـاك متزاؼدا ميف مغلؾة ماظذؼـ مؼعرصقن مأغػلفؿ مأغفؿ معؿدؼـقن معـم
جفة،مواظذؼـمؼعرصقنمأغػلفؿمسؾكمأغفؿمشريمعؿدؼـني معـمجفةمأخرى ،مو مأنم
ػـاكمتؼؾصمعؾؿقسم يفمجمؿقسةماظؿؼؾقدؼني.موػذامؼشريمإزنمسؿؾقؿنيمعؿـاضضؿنيم
تقظدانمزؼادةميفماظؿقترمب نيماجملؿقسؿني،ماألوزنمػلمسؿؾقةماظعؾؿـةميفماجملؿؿعمعـم
خاللماظؿكؾلمسـمعظاػرماظؿدؼـموػلماظعؿؾقةماألطـرماغؿشارامعـماظعؿؾقةماظـاغقةم
وػلماظؿقجف محنقماظؿدؼـ،مالمدقؿاماظؿقجف محنق ماظؿدؼـمسؾكماظطرؼؼةمايرؼدؼةم
(أغظرماىدول).
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اهلقؼة

التعروف الذاتي للهووة الدونوة لدى اإلسرائولوني.
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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.

و مؼـؾع مػذا ماظصراع معـ مرؾقعة ماظدؼـ ماظقفقدي موعـ معؽاغؿف ميف مإرار ماظدوظةم
اإلدرائقؾقةمبقصػفمسـصراموزقػقامصقفاموعؤدلامهلا.مواىدلماظؼائؿميفمإدرائقؾمالم
ؼدورمبصػةمأدادقةمحقلماظػصؾمؼنب ماظدؼـمواظدوظة ،مسؾكماظرشؿمعـ موجقد معـم
ؼـاديمبذظؽموػؿمأضؾقة،مبؾماًالفمؼدورمحقلماٌدىماظذيمتؼػمسـدهماظدوظةميفم
دسؿفا موعلاسدتفا مظؾؿؤدلات ماظدؼـقة ماظقفقدؼة ،3مػذا مباظرشؿ معـ متصرؼح مبـم
شقرؼقن ماظزسقؿ ماظؿاررنل مظؾدوظة ماإلدرائقؾقة ماظذي محاول مأن مدنعؾ معـفا مدوظةم
سؾؿاغقة ،موأنمؼؾعدماظدؼـمسـمايؽقعةمواظلقادة ،4مػذامباإلضاصةمإزنمدورماظعؼقدةم
اظدؼـقة ماظقفقدؼة ميف ماألؼدؼقظقجقة ماظصفققغقة .مصقلب مروجل مشاروديم
صإن":ايرطةماظصفققغقةمالمميؽـمأنمتؿؿادؽمإالمباظعقدةمإزنماٌقزاؼقؽماظدؼين،م
أحذصقا معػاػقؿ ماظشعب ماٌكؿار موأرض ماٌقعاد مصلؿـفار مأدس ماظصفققغقة…مممممم
إنمضرورةماظرتابطماظداخؾلمظؾؾـقةماظصفققغقةمإلدرائقؾمصرضمسؾكمضادتفامتعزؼزم
دؾطةمرجالماظدؼـ،مصإضرارماظدروسماظدؼـقةماإلظزاعقةميفمعـاػجماظدرادةمعـالمملم

2مؼفقديمعؿدؼـموصؼمتعاظقؿماظؿؾؿقد.

3

Hazany, Reuven, "Religion and politics in Israel: the rise and fall of the consocionalismم
model", in Reuven HazanY & Moshe Maor, (Eds), Parties, elections and cleavages:
Israel in comparative and theoretical perspective, London, Franc Cass, 2000, p. 113.
4ماٌلريي،مسؾدماظقػاب،مبريوت،ماٌؤدلةماظعربقةمظؾدراداتمواظـشر،م،4<:8ممص.ص.م-487م.488
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ؼأتمعـماألحزابماظدؼـقةمعؾاذرةموإمنامجاءمبضغطمعاردفمبـمشقرؼقنمسؾكمحزبفم
اٌاباي" .5م
واظدؼاغة ماظقفقدؼة مطؿا مؼطرحفا ماٌؿدؼـقن ماظقفقد مظقلت مسؼقدة مصقلب ،مبؾم
ػل ممنط محقاة محلب مغظرػؿ ،متلؿـد مإزن متعاظقؿ ماظشرؼعة ماظقفقدؼة م(اهلالخا)،م
اظيتمتشؿؾماظعدؼدمعـمعظاػرمايقاةموصؼمعامجاءميفماظؿؾؿقد.6مومإزنمجاغبمارتؾاطم
اظقفقد ماإلدرائقؾقني ،مخصقصا ماظقفقد ماظشرضقني مبدرجات معؿػاوتة مباظؿدؼـم
اظؿؼؾقدي مأطـر معـ ماىؿفقر ماألذؽـازي ،مؼشؿغؾ مػذا مبدوره مسؾك متعزؼز ماظؿصدعم
االثينمبنيماظقفقدماظشرضقنيمواظقفقدماظغربقني ،مبؾمإنمتعرؼػماهلقؼةماألذؽـازؼةم
واظلقػارادؼة مضائؿة مسؾك مأداس معذػيب مدؼين .مإذ مرنؿؾػ ماٌذػب ماظلقػاراديم
اظذيمؼعؿـؼفمأشؾؾقةماظقفقدماظؼادعنيمعـماألضطارماظعربقةمواإلدالعقةموبؾدانماظؾؾؼانم
سـ ماٌذػب ماألذؽـازي ميف ماظؽـري معـ ماظؿشرؼعات مواظطؼقس ماظدؼـقة معـؾ مساداتم
األطؾمواألذطارمواظرتاغقؿماٌذطقرةميفماظصالةموطقػقةمإسدادماظذبائح .م
مواظصراعماظدؼينماظعؾؿاغلميفماجملؿؿعماظقفقديماإلدرائقؾلمظفمجذورمتاررنقةم
ترجعمإزن مطحطؿني:ماحملطةماألوظلموػلمتقاجدماظقفقدميفمجمؿؿعاتفؿماألصؾقةم
وػلمعرحؾةمغؿفتمسـماظؿغقريماظذيمواجففماظغقؿقماظقفقديماظذيمطاغتمهؽؿفم
اظلؾطة ماظدؼـقة مبػعؾ ماظؿقدؼث مواظؿقرر مأثـاء مبروز ماظدول مايدؼـة ،موعـقفام
اٌقارـةمظؽؾماظرساؼامسؾكماألداسماظؼقعلمبدلماظدؼين،موترجعمإزنماظعالضةماظيتم
زادت متقترا مبني مرجال ماظدؼـ ماظقفقد موبني ماٌػؽرؼـ ماظقفقد ماظذؼـ مخترجقا معـم
اىاععات ماظعؾؿاغقة ميف مأروبا ماظشرضقة موأٌاغقا ،ماظذؼـ مذؽؾقا محرطة ماالدؿـارة مأوم
"ػادؽاال"،موعـمأبرزمعؤدلقفامعقدكمعـدظلقن.مصؼدمدسامػؤالء مإزنماظؿػؿحمسؾكم
اجملؿؿعمواالغدعاجميفماظدولماظيتمؼـؿؿقنمإظقفا،موإجراءمتعدؼالتمواجؿفاداتميفم
اظشرؼعة ماظقفقدؼة موعراجعة مغؼدؼة ميف ماظـصقص ماظدؼـقة ،متؾؾقرت ميف مايرطاتم
اظدؼـقةماالصالحقةمواحملاصطةمواظيتمأطدتمسؾكماىاغبماظدؼينمظؾقفقدؼة.موضدم
سارضؿفاماظقفقدؼةماألرثقذطلقةماظيتمرأتميفمػذهماظؿقاراتمخروجامسؾكمتعاظقؿم
اظؿؾؿقدموطؾارماظرباغقني .م
5مشارودي،مروجقف،متر:مممعمطقالغل،ماىزائر،مدارػقعةمظؾـشر،م،4<<:مص.م.497
 6مداصقدمالغدو،ماألصقظقةماظقفقدؼة،ماظعؼقدةمواظؼقة ،ماظؼاػرة،معؽؿؾةمعدبقظل،م(بدونمتارؼخمظؾـشر)،مص.ص.م
.46-45
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واحملطةماظـاغقةمارتؾطتمبظفقرمايرطةماظصفققغقةماظيتمسارضؿفامماىؿاساتم
اظدؼـقةماظقفقدؼةميفمذرقمأوربا،مأدىمذظؽمإزنماغؼلامماظقفقدماٌؿدؼـنيمإزنمتقارؼـ:م
تقار معؿعاون معع ماظصفققغقة ،مأضػك مسؾقفا مذرسقة مدؼـقة مباسؿؾارػا معؼدعة موأداةم
إهلقة مظؿقؼقؼ ماًالص مسرب مسنع ماٌـػقني .موند مذظؽ ميف متعاظقؿ ماياخامم
االذؽـازي ماألول ميف مصؾلطني مأبراػام مطقك ،موػق ماألب ماظروحل ماإلؼدؼقظقجلم
يرطةمشقشماعقغقؿمذاتماظؿقجفاتماظدؼـقةماظؼقعقةماالدؿقطاغقة .مأعاماجملؿقسةم
اظـاغقة معـ ماظقفقد ماٌؿدؼـني موؼطؾؼ مسؾقفؿ مايرادؼني ،مو مضد مسارضؿف مػذهم
اجملؿقسة مسارضت ماظصفققغقة مواسؿربتفا مخطرا مسؾك ماظقجقد ماظقفقدي موخماظػةم
ظؿعاظقؿ ماظؿقراة .مظذا مصاجملؿقسؿان ماظدؼـقؿان ماغؿففؿا مأدؾقبني مواه ماىؿفقرم
اظقفقديمذيماألشؾؾقةماظصفققغقةماظعؾؿاغقة .م
صايرادؼقن مأو مشالة ماألرثقذوطلقة ماغؿففقا مإدرتاتقفقة ماظعزظة مظؾقػاز مسؾكم
اظرتاثماظقفقدي،معـمخاللمسزظؿفؿميفمأحقاءمعـػصؾةميفمبينمباركموعؽةمذعارؼؿم
ومرربؼةموصػد ،محقثممتـؾماظقشقػام(اٌدردةماظدؼـقةماظعؾقا)مو ماظؽـقس م(عؽانم
اظعؾادة)معرطزمحقاتفؿماالجؿؿاسقة ،مومحقثمؼؽرسماظعدؼدمعـماٌؿدؼـنيمحقاتفؿم
ظدرادةماظؿؾؿقد،موالممياردقنمأيمغشاطمإغؿاجل،مومػؿميفماظقضتمغػلف مجمؿؿعم
درؼعماظؿعؾؽةمعـمضؾؾماظؼقاداتماظدؼـقة،محنيمؼشعرونمبأنمعـظقعؿفؿماظدؼـقة
ععرضةمظؾؿفدؼد .7م
بقـؿا مميـؾ ماظػؽة ماظـاغقة ماٌؿدؼـقن ماظصفاؼـة ،ماظذؼـ مػؿ مأطـر ماخنرارا ميفم
اجملؿؿعماظقفقديموؼؤؼدونماظـشاطماظصفققغلمظؾدوظة.مصػلماظؾداؼة،مأي معـذمغشأةم
اٌؤدلات ماظقفقدؼة ماظصفققغقة ماغضؿقا مإزن مػذه ماألؼدؼقظقجقة موذؽؾقا مأحدم
أجـقؿفامأومعامؼلؿكمباظصفققغقةماظدؼـقة .مو مضدمضاعتمإدرتاتقفقؿفؿمضؾؾموبعدم
دـة م; 4<7مسؾكماٌشارطةميفمعؤدلاتماظدوظةمواالضؿصادموصؼمإدرتاتقفقةماظؿقاصؼم
واٌفادغةمععماألشؾؾقةماظعؾؿاغقة.موظؽـمبعدمدـةم4<9:ماوفمػذاماظؿقارمحنقماٌزؼدم
عـماظؿطرفماظؼقعلمبظفقرمحرطةمشقشمأعقغقؿ،مواظيتمترىميفماالدؿقطانمواجؾام
دؼـقا ،موأن ماظؿـازل مسـ مأي مذرب معـ ماألرض مميـؾ ماغؿفاطا مظؾشرؼعة .موؼرىمم
اظؾاحثمإدرائقؾمذاحاك،مأنمػذاماظؿقارمؼؿعاعؾمباغؿؼائقةمععماظشرؼعةماظقفقدؼة،م
وأضؾ متشددا معـ مايرادؼني" مصفؿ مؼرصضقن مسؾك مدؾقؾ ماٌـال ماظؽـري معـ ماظؿعاظقؿم
م Dieckhoff, Alain, « Les visages du fondamentalisme juif en Israël », Cahier d'étude surم
la méditerranée orientale et le monde turco-Iranien, N° 28, Juin-décembre, 1999.
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اًاصةمباٌرأة،موالمؼرتددمأسضاءمايزبماظدؼين م(اٌؿـؾمظؾؿؿدؼـنيماظصفاؼـة)ميفم
ضؾقلماظـلاءميفمعقاضعماظلؾطةميفمطـريمعـمتـظقؿاتفؿم...أعامايرؼدؼؿمصإغفؿمملموظـم
ؼػعؾقا ،مصقؿك مسـدعا مضرر مايرؼدؼؿ ماظذؼـ مذنرعقن معشاػدة ماظؿؾػزؼقن مسؾكم
أغػلفؿ،مأنمؼؼدعقامبعضماظرباعجماالغؿكابقةماظؿؾػزؼقغقةماٌقجفةمظمخرؼـ،مأصروام
سؾكمأنمؼؽقنمطؾماٌشارطنيمصقفامعـماظذطقر".8م م

قضاوا التصدع الدوين العلماني

إن م ػـاك ماظعدؼد معـ ماظؼضاؼا ماظيت متـري ماظؿقتر مبني ماجملؿقسات ماظدؼـقةم
واألشؾؾقةماظعؾؿاغقة ،معـفا معلأظةماظعالضة مبني ماظدؼـمواظدوظةميفمإدرائقؾ ،مواظيتم
وجدمهلامحالمتقصقؼقاميفماالتػاقماظذيمسؼدهمبـمشقرؼقنمضؾقؾمإسالنماظدوظةمدـةم
; 4<7مععمحزبماألشقداتمسرصتمباتػاضقةماظلؿاتقؽق،موذظؽمبأنمبعثمرداظةمإزنم
حزبمأشقداتمإدرائقؾمؼؿعفدمصقفامباحرتامماظدوظةميرعةماظلؾتم(ذابات)مطققمم
راحة مرمسقة ،مواحرتام ماظؼقاغني ماظشكصقة ماظدؼـقة ،موادؿؼالظقة مذؾؽة ماظؿعؾقؿم
اظدؼـقة ميزب ماألشقدات .9مطؿا مأن مػـاك معلائؾ مالزاظت مساظؼة موتـري ماٌراجعةم
وإسادةماظـظرميفماتػاقماهلدغةمواظؿعاؼشمبنيماجملؿؿعنيماظدؼينمواظعؾؿاغل،موتـارم
ػذه ماٌلائؾ مسؾك ماًصقص مأثـاء متقاصد ماٌفاجرؼـ ماظقفقد مبأسداد مضكؿة مسؾكم
شرار مػفرة ماظقفقد ماظروس ،موتغري ماظقاضع ماالجؿؿاسل مواالضؿصادي مواظذي مؼشؽؾم
ضغقرامسؾكمػذهماظعالضةمعـؾمزؼادةماظؿـاصسماالضؿصاديمبنيماظشرطاتميفمتقصريم
اًدعاتمأثـاءماظعطؾماظدؼـقةمواألدؾقسقةماٌػروضة معـموجفةمدؼـقة،موعـمأػؿم
ػذهماٌلائؾ :م

مسألة القوانني الدونوة

وؼدورماظصراعمإسناالمحقلمعدىماألػؿقةماظيتمؼـؾغلمأنمتعطكمظؾدؼـماظقفقديم
ظؾقػازمسؾكماظطابعماظقفقديمظدوظةمإدرائقؾ:مػؾمطدوظةمؼفقدؼةم()Etat Juifمأوم
دوظة مؼفقد ( )Etat des Juifsموػق مؼعرب مسـ مأزعة مػقؼة مواخؿالف محقل مأدلفام
ودور مساعؾ ماظدؼـ مصقفا .موسؾك مػذا ماألداس متطرح مذرسقة موعصداضقة ماظدوظةم
واظصفققغقةمأعامماظشرؼعةمواظرتاثماظدؼينماظقفقدي .مظذامتطاظبماألحزابماظدؼـقةم
 8مذاحاك ،مإدرائقؾ ،مغقرتقن ،معؿلػقادؽل ،م"األصقظقة ماظقفقدؼة ميف مإدرائقؾ" ،مترسنة :مغاصر مسػقػل،م
اظؼاػرة،معؤدلةمروزماظققدػ،5224،مص.م.6:
Klein, Claude, "Etat et religion en Israël", Pouvoir, Paris, N°72, 1995, p. 08.م
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بؿطؾقؼموعراساةماظؼقاغنيماظدؼـقةميفمايقاةماظعاعةمواألحقالماظشكصقةمويفمضقاسدم
األطؾماياللم(طشروت)ميفماٌؤدلاتمواٌطاسؿماظقفقدؼةموحرعةماٌؼابرماظقفقدؼةم
وهرؼؿمايػرؼاتمصقفا .10م

مسألة اإلعفاءات واالمتوازات

صـظرامظؾدورماظذيمتؾعؾفماألحزاب ماظدؼـقةميفماالئؿالصاتمايؽقعقةمصؼدمحصؾم
اٌؿدؼـقن مسؾك معزؼد معـ ماالعؿقازات ،موسززوا مضقتفؿ ماٌؤدلاتقة مبشؽؾ مؼػققم
حفؿفؿماالجؿؿاسل .موتؿؿـؾمأػؿمػذهماالعؿقازاتميفمإسػاءمرؾؾةماٌدارسماظدؼـقةم
"اظققشقػا" معـ ماًدعة ماظعلؽرؼة مخصقصا ماٌدارس ماظؿابعة مظؾقرادؼؿ م(أشقداتم
وذاس*)محقثمبؾغمععدلمغلؾةماٌعػقنيم %:,8دـقؼا،مإزنمجاغبمإسػاءماظػؿقاتم
اٌؿدؼـات معـماًدعةماظعلؽرؼة مغفائقا،موزؼادةمدسؿمايؽقعةمظؾعائالتماظؽـريةم
األصرادموػلمذائعةميفماألوداطماظدؼـقة،موزؼادةماٌلاسداتماالجؿؿاسقةمظؾؿدارسم
اظدؼـقةمورالبفا،موختصقصمعقزاغقاتمإضاصقةمٌلاسدةماٌؿدؼـنيميفماظلؽـ.مومػذام
اظقضعمأخذمؼزدادماالسرتاضمسؾقفمعـمضؾؾماىؿفقرماظعؾؿاغلمحبفةمأغفمؼؽرسم
سدمماٌلاواةمبنيماٌقارـنيماإلدرائقؾقني .م

مسألة من هو الوهودي

وػل متؿعؾؼ مبـؼاش مدؼين مودقادل مواجؿؿاسل ميف مإدرائقؾ ،محقل معا مػقم
اظؿعرؼػماظدضقؼمالسؿؾارماظشكصمؼفقدؼا،مواٌلأظةمتدورمحقلمأربعةمضضاؼا :م
 .4اظـؼاشمحقلماظزواجماٌكؿؾطموعؿكمؼعؿربماظشكصماظـاذئمسـمزواجمخمؿؾطم
ؼفقدؼا؟مظذامػـاكمصراعمعؿقاصؾموغؼاشمحقلماالسرتافمباظزواجماٌدغلماظذيمأخذم
تـاديمبفماظعدؼدمعـماىؿعقاتمايؼقضقةمذاتماًؾػقةماظعؾؿاغقة.م م
 .5اسؿـاقماظدؼاغةماهلقدؼة:موػلمتؿعؾؼمباإلجراءاتمواظؿعاظقؿماٌؿؾعةمالسؿـاقم
اظقفقدؼة موعا مإذا مطاغت معؼؾقظة مو مصقققة مأم مال؟ موػل متـري معشاطؾ ماجؿؿاسقةم
باظـلؾةمظؾؿعؿـؼنيمظؾقفقدؼة ،موترى مصقفماظؼقىماظعؾؿاغقةمتفدؼدامٌلؿؼؾماهلفرةم
اظقفقدؼة .مإذ مؼرى مؼقدل مبقؾني مأن ماظعدؼد معـ ماجملؿقسات ماظقفقدؼة ميف ماظعاملم
اظغربل مترتدد ميف ماظؼدوم مإزن مإدرائقؾ مبلؾب مدقطرة ماٌذػب ماألرثقذطلل مسؾكم
اظؼقاغنيموماحملاطؿماظدؼـقةميفمإدرائقؾ .م
*حزبانمميـالنمسنفقرماٌؿدؼـنيمشريماظصفققغقني.
32
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 .6علأظة ماسؿـاق ماظشكص ماظقفقدي مظدؼاغة مأخرى ،مأو مسقشف مبدون مدؼاغة،م
وسدممإدراطفمظقفقدؼؿف .م
 .7وعلأظة مرمسقة متؿؿـؾ ميف مرصض ماياخاعقة ماظعؾقا ماالسرتاف مبإجراءاتم
اسؿـاقماظ قفقدؼةميفماظقالؼاتماٌؿقدةموخارجمإدرائقؾمواظيتمترصضمضطعامؼفقدؼةم
اٌعؿـؼنيمسربماحملاطؿماظدؼـقةماإلصالحقة .م
صؿـمغاحقةماهلاالخامأوماظشرؼعةماظقفقدؼةمؼعؿربماظشكصمؼفقدؼامطؾمعـموظدم
عـ مأم مؼفقدؼة ،مو مظؽـ مبعد مضقام ماظدوظة مررحت مسدة مضضاؼا متؿعؾؼ مباالسرتافم
باظقفقدؼة موأصؾقت معلأظة مضاغقغقة متؿـازع مصقفا ماحملاطؿ ماظدؼـقة مواٌدغقة.مممممممممم
و مأصؾقتمعلأظةماالسؿـاقمعقضعمخالفمبنيماظطقائػماظقفقدؼة مألغفا مختؿؾػم
حقلماظشروطمواظطؼقس ماظيت مؼـؾغلمأنمؼؼقممبفاماٌعؿـؼقنماىددمظؽلمؼصؾققام
ؼفقدا ،موعـفا ماًؿان مباظـلؾة مظؾذطقر ،مواظغطس ميف ماٌاء .موػـاك معلائؾ مؼدورم
اًالف محقهلا معـؾ مؼفقدؼة ماألرػال مألزواج ماسؿـؼقا ماظقفقدؼة ،مظذا مصاحملؽؿةم
اياخاعقةماظعؾقامتشددتميفماالسرتافمباظقفقدماٌعؿـؼنيمسربمطحاطؿمؼفقدؼةمشريم
أرثقدوطلقةموملمتعرتفمبقفقدؼؿفؿ .م
وعـ ماظـاحقة ماظعؿؾقة ،مترى مجمؿقسة مطؾرية معـ ماظقفقد ماظعؾؿاغقني مأن مػذام
اظؿشددمميـؾمسائؼامطؾريامأعامماظؽـريمعـماظقفقدمظؾففرةمإزنمإدرائقؾمظؿكقصفؿمعـم
سدمماسرتافماجملاظسماياخاعقةمبفؿمأومبأحدمأبـائفؿمأعامماٌعدالتماٌؿزاؼدةميفم
اظزواجماٌكؿؾطمبنيماظقفقدموشريػؿمخارجمإدرائقؾ،مواظذيمتؿعاعؾمععفماظقفقدؼةم
اإلصالحقة مبؿلاػؾ مأطـر مو م الدقؿا ميف مإجراءات مإسؿـاق مأحد ماألزواج مظؾقفقدؼة،م
بقـؿا ممرنضعماٌعؿـؼقنمظؾقفقدؼةمظشروطمأطـر متشدداميفماٌذػبماالرثقذوطلل،م
عـؾمأنمؼؿعفدوامباالظؿزاممبؿعاظقؿماظشرؼعةموأػؿفاماحرتاممتعاظقؿماظلؾت،مواألطؾم
اياللم(اظؽشريوت)،مواظطفارةماىـلقةم(غقدا) .م
أعا معلأظة معـ مػق ماظقفقدي مصؿؿفلد معشاطؾفا ميف ماٌفاجرؼـ ماىدد محقثم
دندون مسقائؼ ميف ماظزواج ،مألن ماحملاطؿ ماظدؼـقة مػل ماظيت مختؿص مباألحقالم
اظشكصقة ،موترتؾط مػذه ماٌشؽؾة مبؾطاضة ماهلقؼة ماظيت مؼشار مصقفا مإزن ماظدؼاغة.م
وترصضماحملاطؿماإلدرائقؾقةمواًطابماظصفققغلماظؿعرؼػماالثينمظؾقفقدؼةمسؾكم
أغفمجمردمصؾةمدممحؿكموظقمطانماظشكصمؼعؿـؼمدؼاغةمأخرىمأومطانمعؾقدا .م
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تؿؿـؾمعظاػرماظؿصدعماظدؼينماظعؾؿاغلميفماظقدطماظقفقديميفموجقدمعـظقعةمضقؿم
تػصؾ مبني ماجملؿؿعني مهدد مػقؼة مطؾ مررف مسؾك مأداس مال"حنـ" موال"ػؿ"،م
صاظقفقد ماٌؿدؼـقن مؼعؿربون مأغػلفؿ مجمؿؿع ماألرفار ،موجمؿؿع ماحملاصظة مسؾكم
تعاظقؿماظؿقراةمواظؿؾؿقد،معؼابؾمجمؿؿعماظعؾؿاغقنيمو ماألشقار مػذامعـمجفة.موعـم
جفة مأخرى ،مصاٌـظقعة ماظؼقؿقة مظؾعؾؿاغقني متؿشؽؾ معـ ماسؿؾار ماظقفقدؼة مضقعقةم
حاصظتمسؾكموجقدػامبػضؾماظرتاثماظدؼينماظقفقدي،موالمأػؿقةمظؾؿضؿقنماظدؼينم
اظعؼائديمواظشرائعلمإالميفمإرارمدالظؿفمسؾكمارتؾاطماظقفقدمبأرضمإدرائقؾ .م
وؼالحظ ماظداردقن مأن ماجملؿقسات ماظدؼـقة ممتؿؾؽ معـظقعة مضقؿ مخمؿؾػة مإزاءم
اظعدؼد معـ ماظؼضاؼا معـؾ ماظدميؼرارقة مواظؼاغقن ،مصفؿ مؼـضقون مضؿـ مصؽة ماظؼقؿم
اظؿلؾطقة ممبػفقم مصالغاجان ،11مصايرادؼقن مالؼعرتصقن مبؼقؿ ماظدميؼرارقة مأوم
اظؾقرباظقة،مبؾمؼعؿربونمأغفامتؽرسمظؿشرؼعاتمخماظػةمظؾشرؼعةماظقفقدؼةماظيتمػلم
ضاغقن معطؾؼ موأبدي مظؾقفقد .مأعا ماٌؿدؼـقن معـ ماٌعلؽر ماظصفققغل مصال مؼعرتصقنم
باظدميؼرارقةمإالمسؾكمأداسمبراشؿاتلموتقصقؼلمبنيماظشرؼعةموايداثة ،مبشرطمأنم
المتؿصادممععماظشرؼعةمو مععماٌؾدأماٌلققاغلماٌؿؿـؾميفماالدؿقطان.موظؽـمػـاكم
تقارات معؿطرصة معـؾ محرطة مطاخ مال متعرتف مباٌؾدأ ماظدميؼرارل مسالغقة .مواظعـصرم
اٌشرتكمبنيماألصقظقؿنيمػقمدقادةمايؼقؼةماظدؼـقةمسؾكماٌؾدأماألرضلمأومايؼميفم
األرض معفؿا مطان مغقسف .موؼالحظ مأن ماجملؿقسات مايرؼدؼة موغظرا مظؿغرياتم
دميغراصقةموإثـقةممتـؾتميفمصعقدمايرادؼنيماظلقػاراد،مومأخذت متضػل مذرسقةم
جزئقة مسؾك مأداس مأداتل مسؾك مدوظة مإدرائقؾ مبعد مأن مطاغت متقصػ مباظؽػر،م
وأخذتمتشاركمبدرجاتمعؿػاوتةميفمعؤدلاتماظدوظة.
وعـمعظاػرماظؿعارضميفماظؼقؿمػقماٌقضػمعـماظؼاغقن،متقصؾتمدرادةمعلققةم
مشؾت مسقـة معـ مأوداط ماٌدارس ماظدؼـقة مظؾقرادؼني م(اظقشقػا) ،موعـ ماٌلؿقرـنيم
اظدؼـققني،مإزن مأنماٌؿدؼـنيمػؿمأضؾماظػؽاتماالجؿؿاسقةماعؿـاالمظؾؼاغقنمواحرتاعام
ظف ،مألغفؿ مؼعؿؼدون مبأوظقؼة مضاغقن ماظشرؼعة مسؾك ماظؼقاغني ماظقضعقة ،موؼؾقفؿ ميفم
11

Flanagan, Scott and Aie-rie, Lee “the new politics, cultures wars, and the authoritarianlibertarian value change in advanced industrial democracies”, Comparative political
studies, Vol. 36, N° 3, April 2003, p. 235.
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اٌرتؾةماظـاغقةماٌلؿقرـقنماٌؿدؼـقن،ماظذؼـمػؿمأضؾماعؿـاالمظؾؼاغقنموثؼةميفماحملاطؿم
اٌدغقةمألغفؿمؼضعقنمعؾدأماألرضم-أرض ،مإدرائقؾماظؽربى -مأوظقؼةمتلؿقمسؾكم
اظؼقاغنيماألخرى.موؼزؼدمػذاماٌقؾمحنقمسدمماحرتامماظؼقاغنيمخاللماألحداثماظيتم
متـؾ ماظؼقاغني مواإلجراءات مخماظػة مظؾؿعاظقؿ ماظدؼـقة ،12معـؾ مإخالء ماٌلؿقرـاتم
وطحاطؿةمبعضماظؼقاداتماظدؼـقةمأعـالمأرؼلمدرسل.مممم م
وهلذامتؿلؿ اىؿاساتماظدؼـقةممبـظقعةمصعؾمعشرتطةمتلؿماظلؾقكماالجؿؿاسلم
واظلقادل مظؾؿؿدؼـني مباظعـػ مبني ماظطرصني ،معـ مخالل مطحاوظة مصرض ماالظؿزامم
باظؿعاظقؿماظدؼـقةمواظؿففؿمسؾكماجملؿقساتماظدؼـقةماٌكاظػة،مأومسؾكمأيمجمؿقسةم
ؼرونمأغفامأجـؾقة،مو مهلذام ضدمواجفماظقفقدماظروسمػذا ماهلفقممووصػقامبأغفؿم
"أوباشمعـماظغقؼقؿ".موتؿزاؼدماظؿقتراتمسادةميفمعـارؼمؼرتطزمصقفاماٌؿدؼـقنميفم
أحقاءمخاصةمبفؿموجبقارػامأحقاءمعـماىؿفقرماظعؾؿاغل،معـؾماظؼدسموبينمباراكم
وصػد .موتؿكذمأذؽاال معـماظعـػمواٌظاػرات معـؾمرعلماظلقاراتماظيتمتلريمؼقمم
اظلؾتموشؾؼماظطرضاتمؼقمماظلؾتميفماألحقاءماظيتمؼلؽـفا مأشؾؾقةمعـماٌؿدؼـني،م
وعفاسنةمدورماظلقـؿامواٌطاسؿماٌكاظػةمظؼقاسدماظؽشريم(ضقاسدماظغداءموصؼامظؾشرؼعةم
اظقفقدؼة).موذنرصماٌؿدؼـقنمسؾكمتطؾقؼمضاغقنماظلؾتماظذيمأضرميفماظؽـقلتم
واظذيمؼػرضمشراعاتمسؾكمعـؿفؽلماظلؾتمعـماظقفقد،موػذامؼـريمبدورهمردمصعؾم
اىؿفقرماظعؾؿاغل.م م
وعـمجفةمأخرىمػـاكمصراساتمتؼلؿماٌعلؽرماظدؼينمذاتف،مألغفمعشؽؾمعـم
رقائػمدؼـقةمووالءاتمحاخاعقةمخمؿؾػة،مصفـاكمصراعمضدؼؿمبنيماٌؿدؼـنيمعـم
أتؾاع ماظصفققغقة ماظدؼـقة مأو معا مؼطؾؼ مسؾقفؿ مباألرثقذوطلقني ماحملدثني مو ماظذؼـم
ميـؾفا ماٌػدال مباألداس ،موبني مأتؾاع ماألرثقذطلقة ماحملاصظة ماٌعادؼة مظؾصفققغقةم
اظيت مميـؾفا ماألشقدات موذاس مواجملؿقسات مايرؼدؼة مأو معاؼلؿك مباظطائػةم
ايرؼدؼة معـؾ مسناسة محراس ماٌدؼـة .مصاألشقدات مترصض ماظؿعاعؾ ماٌؾاذر مععم
اٌؤدلات ماظصفققغقة مواظدخقل مصقفا ،مسؽس محرطة مايزب ماظدؼين ماظذي مميـؾفم
اظقفقد ماظشرضقني .موطؿا مطردت ماألحزاب مواظطقائػ ماألرثقذطلقة ماحملاصظةم
ظؾقرادؼؿ مسزظة مأتؾاسفا مورقائػفا مسـ ماىؿفقر ماظعؾؿاغل محػازا مسؾك ماظطابعم
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.
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اظؿؼؾقدي مواظدؼين مظؾققاة ماظقفقدؼة مظدى مػذه ماظطقائػ ،مبؾ متعدى ماظصراع مإزنم
داخؾمضقىمايرادؼؿماظلقادقةمإذمسادتماظصراساتماظؼدميةمظؾظفقرمبنيماظؿقاراتم
ايلقدؼةماٌعربةم سـماالواهماظصقيفمظؾقفقدماإلذؽقـازمواظذيمغشأمبأوطراغقامحقلم
أتؾاع مبعؾ مذقؿ مرقف ،13موػل متؿشؽؾ معـ مجمؿقسات مخمؿؾػة مأػؿفا مجمؿقسةم
دارؿرموجمؿقسةمحؾدمأوماظؾقباصقؿشموشريػا 14موػـاكمتقارمحرؼديمآخرمؼؿؿلؽم
باظؼقاغنيمواظشرائعمطؿامحددػاماياخاعاتماظؽؾارموؼرىميفمايلقدؼةماحنراصامسـم
اظشرؼعة،موػؿمؼؿؿـؾقنمتاررنقاميفمتقارماٌقؿـاشدؼؿم(اٌعارضني)مواٌدردةماظؾقؿقاغقةم
اٌؿـؾةمظؾقاخاعاتماٌؿشددؼـمعـماألذؽـازموعـمأبرزمزساعاتفؿماظقعازرمذاخ .م
وؼلفؾميفماظلـقاتماألخريةمعلاراميفمهقلماجملؿؿعماظدؼينمايرؼديمحنقم
اسؿـاقماظؼقؿماظصفقغقةموماظؿلاعحمععفا،موميفمػذاماظصدد مؼرىمسؿاغقئقؾمدقػانم
وػق مأدؿاذ مجاععل مإدرائقؾل ،مأن مسنؾة معـ ماألوضاع مهرك ماظقضع ماظؼائؿ مبنيم
اٌؿدؼـني مواظعؾؿاغقني محنق موضائع مجدؼدة ،مأػؿفا مبداؼة معا مؼلؿقف مباالغػؿاحم
االجؿؿاسلماظذيمأخذمؼؾدؼفمضطاعمطؾريمعـماظقفقدمايرؼدؼني،مصريى :م
"اظؿغريماٌؾققزميفمدؾقكمرائػةمايرؼدؼؿم -ماألرثقذطسماٌؿشددؼـم -ماٌؿؿـؾم
باغدعاجفا ماظـليب ماٌؿلارع ميف ماجملؿؿع ماالدرائقؾل ميف ماظعؼدؼـ ماألخريؼـ .مصؼدم
اغؿؼؾ مػؤالء مباظؿدرؼج معـ مسدائفؿ مظؾصفققغقة ،موباظؿاظل مظػؽرة مادرائقؾ محبلبم
اٌـظقرماظصفققغلمهلا،مإزنماظؼؾقلمبإدرائقؾمطـقعمعـماألعرماظقاضع،موعـمثؿمهقلم
غظرتفؿ مازن مشاظؾقة ماالدرائقؾقني مازن م"أرػال مضاظني" ،مبعدعا ماسؿربػؿ مايرؼدؼؿم
دابؼاًم"ؼفقداًمعرتدؼـ"مو"طػاراً"مو"عؾؿفؿلميؿماًـزؼرمواألرغب"م(حبلبمتعابريم
زسقؿفؿماظروحلماظراحؾماياخامماظقعقزرمذاخ).مواٌػارضةمأنمػذاماظؿكػقػمعـم
اظعداء مظؾؿفؿؿع ماالدرائقؾل موتراجع مسؼؾقة مايصار ماظيت مطان مؼعقشفا مايرؼدؼؿم
طاغتماظلؾبماظرئقللمإزنمدصعفؿميفماالغؿؼالمعـماالغعزالمواظلؾؾقةمواهماجملؿؿعم
ازنمارالقمشنالتفؿماظشردةمظؾؿقاصظةمسؾكم"اظطؾقعةماظقفقدؼةمظؾدوظة" 15.م
Gershom, Sholem, Les grands courants de la mystique juive, Paris, Payot, p. 364.
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ويفماٌؼابؾمندمتقجفامداخؾمأوداطماظقفقدؼةماظصفققغقةمحنقماظؿشددماظدؼينم
وتؾين ماظؽـري معـ متعاظقؿ مايرؼدؼني ميف ماظؽـري معـ ماٌلائؾ ماظدؼـقة ،مواظؿأثرم
باظؼقادات ماظدؼـقةمايرؼدؼة.مومؼعؽسمذظؽمردمصعؾمسؾكماالغؿؼاداتماظؿاررنقةم
اٌؿقجفةمضدماٌؿدؼـنيماظصفاؼـة،ماظذؼـمراٌاممتموصػفؿمعـمضؾؾمايرادؼنيمبأغفؿم
أضؾماظؿزاعامباظشرؼعةماظقفقدؼة .م م

املستوى املؤسساتي للتصدع الدوين العلماني

ؼربزماظؿصدعماظدؼينماظعؾؿاغلمسؾكماٌلؿقىماٌؤدلاتلمبقضقحموذظؽمعـمخاللم
ادؿؼالل ماىؿفقر ماٌؿدؼـ مضؿـ مغظام معـ ماًدعات مواألحقاء ماٌلؿؼؾة معـؾ معؽةم
ذعارؼؿ ميف ماظؼدس موبين مباراك ،موبشؾؽة مإسالعقة معـ مضـقات مإذاسقة موتؾػزؼقغقةم
وصقاصة.مػذامباإلضاصةمإزنمإضاعةمعؤدلاتماضؿصادؼةمعـؾمبـؽمعزراحلماظدؼين.م
أعا مسؾك ماٌلؿقى ماظؿعؾقؿل ماظذي مؼؽرس مالدؿؿرار ماظؿؿاؼز ماظؼقؿل مبني ماىؿفقرم
اظدؼين مواألشؾؾقة ماظعؾؿاغقة ،مغالحظ موجقد مغظاعني مظؾؿعؾقؿ ماظدؼين ماألول متابعم
ظؾدوظةموؼشرفمسؾقفمتقارماظصفققغقةماظدؼـقة،ماظيت ممتؾؽ معـظقعةمتعؾقؿقةمطاعؾةم
تصؾمإزنماىاععة،معـؾمجاععةمبارمإؼالنماظيتمػلمتابعةمهلذاماظؿقار.م م
ؼدور ماظصراع ماٌؤدلاتل محقل مسؿؾقة موضع ماظؼقاغني ماظدؼـقة موصرضفا مسؾكمم
األجقاءماظؼائؿةمبنيماظقدطماظدؼينمواظعؾؿاغل،موعدىماياجةمإزنمتغقريمػذاماظقضعم
ووصؼمأيماواه؟ موؼؿؿـؾمػذاماظصراعماٌؤدلاتلميفمضقاممسنعقاتموعـظؿاتمعـم
اىؿفقرماظعؾؿاغلمتـاػضمعامؼلؿقغفماالطراهماظدؼين،موأنمإدرائقؾمتقاجفمخطرم
اًقعـة م(غلؾة مظؾكؿقين) ،16معـ مخالل مطحاوظة مهؽؿ ماٌؿدؼـني ميف مطؾ معػاصؾم
ايقاة موطحاوظة مصرض ماظؼقاغني ماظدؼـقة مسؾك مبؼقة ماظقفقد .موؼـذر ماظقضع مبؿققلم
إدرائقؾمعـمدوظةمدميؼرارقةمسؾؿاغقةمإزنمدوظةمتققضرارقةمؼلقدػاماإلطراهماظدؼينم
واظعـصرؼة .موػذا ماٌقضػ مؼعرب مسـف مإدرائقؾ مذاحاك مباسؿؾاره معـ ماظؽؿابم
اإلدرائقؾقني ماظذؼـ مؼعادون ماظصفققغقة مواظصفققغقة ماظدؼـقة ،مصفق مؼرى مبأنم
اجملؿقسات ماظدؼـقة مال ممتـؾ مصؼط مخطرا مسؾك ماجملؿؿع ماٌدغل ميف مإدرائقؾ ،مبؾم
وسؾك متؼدم ماظقلار ماٌدسؿ مظعؿؾقة ماظلالم ،موذظؽ مبلؾب مدور ماألصقظقة ماظدؼـقةم
اظقفقدؼةميفمتعزؼزماٌكاوفماألعـقةمواسؿـاضفامألرروحةماظقؿنيماٌؿطرفماظعـصريم
le mosaïque se défait", le monde diplomatique, Mai 1999,

16

Vidal, Dominique, " Israël
p. 18.
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واهماظؿعاؼشمععماظعرب.مإذمتصدرمػذهماىؿاساتماظػؿاوىماٌفددةمبإػدارمدممأيم
ععارضمعـماظقدطماظقفقديمذناولمهديماظلؾطةماياخاعقةمأومؼؿفرأمسؾكمررحم
تـازلمسـماألرضمظصاحلماظعرب،مصاشؿقالمرئقسماظقزراءمحلبمغظرهممتمبلؾبم
ػذا ماظؿقجف ماظدؼين ماألصقظل مذي ماظؿقجف ماظقؿقين ماظذي مأخذ مؼـؿشر ميف مأوداطم
اٌؿدؼـني،مبلؾبمأن ماالشؿقالممتمسؾكمؼدمعؿطرفمدؼينم(إؼغالمسؿري)،موبػؿاوىم
عـمذكصقاتمحاخاعقةمخمؿؾػة.موؼرىمذاحاكمبأنمػذاماألدؾقبميفماظؿعاعؾمععم
اٌكاظػنيمؼرجعمإزنماظـصقصماظدؼـقةمظدىمرجالماظدؼـماظيتمتعاضبمعـمتلؿقفؿم
اظشرؼعةماظقفقدؼةمباٌرتدؼـمواهلرارؼة،مومهؽؿمسؾقفؿمباٌقت.مصاشؿقالمرابنيممت م
وصؼمحؽؿنيمعـمأحؽامماظشرؼعةموػلمضاغقنماٌطاردموضاغقنماظقاذل.17ممممممم م
وضد ماختذ مػذا ماظصراع ماظعؾؿاغل ماظدؼين مطذظؽ مصراسا معؤدلاتقا محؿك مداخؾم
اظدوظة ماظرمسقة ،معـؾ ماظصراع مو ماظؿقتر مبني موزارة ماظشؤون ماظدؼـقة مواظقزاراتم
األخرى ،مواظصراع مبني ماجملؾس ماألسؾك مظؾقاخاعات مواجملاظس ماياخاعقة مععم
احملؽؿة ماظعؾقا مسؾك موجف ماًصقص ،مػذه ماألخرية ماظيت مأصدرت مسدة مأحؽامم
ضضائقةمختاظػمتعاظقؿماظشرؼعةماظقفقدؼةمحلبمتػلريماٌؿدؼـنيمهلا.مصؼدماسرتضم
اٌؿدؼـقن مبصػة معؿؽررة مسؾك ماظعدؼد معـ مضراراتفا ماظؼضائقة ماظيت موصػقػا مبأغفام
ختاظػماظشرؼعةماظقفقدؼة،موبأغفامتدخؾميفماظشؤونماظدؼـقةماظيتمالبدمأنمذنؽؿفام
اتػاقماظقضعماظراػـ .م
مصؼد مسارض ماٌؿدؼـقن مالدقؿا مايرادؼني معـفؿ ،متعدؼالت مضاغقن ماظعقدةم
وتعرؼػمعـمػقماظقفقديماظذيمالبدمأنمؼعرّفمسؾكمأداسماظشرؼعةماظقفقدؼة؟مظذام
صؼدمطاغتماالتفاعاتمحادةمعـمضؾؾماٌراجعماظدؼـقةماظقفقدؼةمضدماحملؽؿةماظعؾقام
واٌؤدلاتماظعؾؿاغقة ،مبأغفامهاولمإبادةماظقفقدمايؼقؼقنيمبإدخالماظغقؼقؿمبنيم
اظقفقد ،مواسرتضقا مسؾك مضرار ماحملؽؿة ماظعؾقا ماالسرتاف مباحملاطؿ ماظدؼـقةم
اظذيمأثارمغؼاذام
اإلصالحقةمومماردؿفامإلجراءاتماسؿـاقماظدؼاغةماظقفقدؼة ،موػقم م
طؾريامحقلمصالحقةماحملاطؿماألرثقذطلقةمواحؿؽارػامحؼمعـحماهلقؼةماظقفقدؼةم
باظـلؾةمٌعؿـؼل ماظقفقدؼة،مألنماالواهماٌذػيبماظلائدميفمإدرائقؾ ،ماظذيمدنؿعم
بنيمطؾمعـماظصفاؼـةماٌؿدؼـنيموشالةماألرثقذوطلقةمايرادؼنيمػقمسدمماالسرتافم
 17ذاحاك ،مإدرائقؾ ،ماظؿارؼخ ماظقفقدي ،ماظدؼاغة ماظقفقدؼة مورأة مثالثة مآالف مدـة ،مترسنة :مصاحل مسؾلم
دقداح ،مبريوت :مبقلان مظؾـشر مو ماظؿقزؼع ،مص.ص .م ،62-54موطذظؽ :مإدرائقؾ مذاحاك ،وغقرتقنم
عؿلػقادؽل،ماألصقظقةماظقفقدؼةميفمإدرائقؾ.،مص.ص.م.587 -79
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باظطقائػ ماظدؼـقة ماظقفقدؼة ماٌكاظػة مظؾؿذػب ماألرثقذطلل مواظؿشؽقؽ ميف مؼفقدؼةم
أتؾاسفا ،معـؾ :ماظػالذا ،مرائػة ماظؼرائني ،ماظلاعرة ،ماإلصالحقني مواحملاصظني.18م
وترىميفمػذهماألحؽامماظيتمتصدرػاماحملؽؿةمتفدؼدامظـػقذماألرثقذوطلقةماظقفقدؼةم
وحؽؿماظشرؼعةمسؾكمعؤدلاتماظدوظةمميفمإدرائقؾ .م
وؼربز مػذا ماظصراع مبني ماٌؤدلات مسؾك معلؿقى ماظقزارات مايؽقعقة ،مواظيتم
تؿشؽؾمسؾكمأداسمائؿاليفمدنؿعمبنيماألحزابماظدؼـقةموبنيماألحزابماظعؾؿاغقة،م
حقثمتؿفددمعـمحنيمألخرماألزعاتمايؽقعقةمبنيماظقزاراتمبلؾبماظؿصرذناتم
واإلجراءاتماظقزارؼةماظيتمؼراػامأحدماألررافمخماظػةمظؾعؼدماٌشرتكمبنيماٌؿدؼـنيم
واظعؾؿاغقني.مصؼدمػاجؿماياخاعاتمالدقؿامسقصادؼامؼقدػموزؼرماظرتبقةميفمسفدم
رابني مؼقدل مظؾقد ،مألغف مأدخؾ متعدؼالت مسؾك ماظرباعج ماظؿعؾقؿقة موعـفا مإدراجم
ذعراءمصؾلطقـقنيمعـفؿممسقحماظؼادؿميفماظدرادة،مصقصػفماياخاممبأغفمأصعك،م
طؿامأنمتقظلمرئقلةمطؿؾةمعريؼؿسمذقالعقتمأظقغلمظقزارةماظـؼاصةمواٌعارفمأثارم
بدوره متصرذنات مواغؿؼادات محادة مبني ماظطرصني مبلؾب معقاضػ مػذه ماظقزؼرةم
اٌعروصةمضدماٌؿدؼـني.مم م

التوجهات االنتخابوة يف الوسط الدوين اإلسرائولي

اجملؿقساتماظدؼـقةميفمإدرائقؾمعؿـقسة،معـمخاللمعامسرضـاهمدابؼا،مصفـاكم
أحزاب مدؼـقة ممتـؾ مسدة مجمؿقسات مدؼـقة ،موعع مذظؽ مؼعؿرب ماظقدط ماظدؼين معـم
أطـر ماألوداط ماغضؾارا ميف متقجفف ماالغؿكابل مخصقصا ماظقدط مايرادي مباسؿؾارهم
جمؿؿعامعـغؾؼا،موؼرتطزميفمإحقاءمأومعدنمخاصة،موهلذامندماظؿقجفمؼفقؿـميفم
اٌدنماظدؼـقةمظؾؿصقؼتمسؾكمحزبمؼفقدؼةماظؿقراة ميفماٌرتؾةماألوزن،مؼؾقفمحزبم
ذاسمثؿمحزبماٌػدال .م
وعامؼالحظمسؾممػذاماظقدطمأنماظؿقجفاتماالغؿكابقةمضدمازدادتمعقالمحنقم
اظقؿني،موحنقماظؿشددماظدؼين،مغؿقفةمظؾؿعؾؽةماٌؿزاؼدةميفمػذاماظقدطمبعدم;;<،4م
صؼدمدخؾتمسناساتمحرؼدؼةماظلاحةماظلقادقةمبعدمأنمطاغتمهظرمسؾكمأتؾاسفام
اٌشارطةميفماالغؿكابات،معـؾمحرطةمحؾد،مبؾموحرضتمأتؾاسفامسؾكماالغضؿامم
إزن ماىقش مواًدعة مصقف ،موازدادت مضقتفا ماالغؿكابقة مطذظؽ مغؿقفة ماظؿزاؼدم
18

Algazy, Joseph, En Israël, l‟irrésistible Ascension, des hommes en noir, le Monde
مdiplomatique, février, 1998, p.15.
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اظدميقشرايفميفماظقدطماظدؼينماظذيمؼعؿربمأطـرمخصقبةمعـمبؼقةماألوداطماظقفقدؼة،م
إضاصةمإزنمتزاؼدماظـشاطماظؿؾشرييمواظدسقيمظؾؿؿدؼـنيمواهماظعؾؿاغقنيمأومعامؼعرفم
بظاػرةماظؿقبةميفماظقدطماظقفقدي .م
و مضدمأبرزتماظعدؼدمعـماظدراداتمدورماظدؼـميفمتؼلقؿماًقاراتماالغؿكابقة.م
وغذطرمعـفامدرادةمواظدموذايمسامم،4<<8مومتـؾتمدرادةمآذرمأرؼانموعقكالم
ذاعري مبأن ماظعاعؾ ماظدؼين مالزاظت مظف مأػؿقة ميف ماظؿقجفات ماالغؿكابقة ،19مسؾكم
أداس مأن ماٌؤذر ماٌفؿ ميف ماظعاعؾ ماظدؼين مػق مدرجة ماظؿدؼـ موظقس مغقع ماظدؼاغة،م
صاٌؿدؼـقن مأطـر مارتؾارا مباألحزاب ماظدؼـقة ،مواظؿؼؾقدؼقن مػؿ مأطـر مارتؾارا محنقم
األحزابماظدؼـقةمواظقؿقـقة مومتصقؼؿامظصايفا،مواظعؾؿاغققنموشريماٌؿدؼـنيمأطـرم
إضؾاالمحنقماألحزابماظقلارؼة معـؾمحزبماظعؿؾموحزبمذقـقيموعريؼؿص .م
صؼدمأثؾؿتماظدرادة ماٌلققةماظيتمضاممبفاماغدردقنموعائريمؼعقشمذظؽمأؼضا،م
وؼرىمعؤظػفامأنماظؿصقؼتمظؾؿعلؽرماظقلاريماظذيمؼشؿؾمحزبماظعؿؾمواألحزابم
اظقلارؼةماظصغريةمعـمجفةمؼؼرتنمباظػؽاتماألضؾمتدؼـا،موعـمجفةمأخرىمصاظػؽاتم
األطـر متدؼـا متصقت مبشؽؾ مطؾري مظصاحل مأحزاب ماظقؿني معـؾ ماظؾقؽقد مواألحزابم
اظقؿقـقةماظصغرية،موػذامعؤذرمواضحمؼعؽسماالغؼلامماظدؼينمووجقدمتصدعمدؼين.م
صؼدموجدتماظدرادةمبأنماظػؽاتماألطـرمتدؼـامػلماألطـرمارتؾارامباظؿصقؼتمسؾكم
األحزابماظقؿقـقةماظصغريةمواألحزابماظدؼـقةمأطـرمعـماظػؽاتماألخرى ،مأيمصؽةم
اظؿؼؾقدؼنيمأوماألضؾمتدؼـامأومشريماٌؿدؼـني.مويفماٌؼابؾمصػؽةمشريماٌؿدؼـنيمواظيتم
ػلمحلبماظدرادةماٌلققةماظػؽاتماظيتمالمهضرمأوممتارسمأيمغشاطمدؼينميفم
اظؽـقسمصفلمأطـرمارتؾارامباألحزابماظقلارؼةماظصغرىمأومأضصكماظقلار .20م

خالصة

ميـؾماظؿصدعماظدؼينماياصؾميفماجملؿؿعماالدرائقؾل،مبنيمجمؿؿعماٌؿدؼـنيم
اظذيمميقؾمحنقمعلؿقؼاتمعؿػاوتةمعـماظعزظةمسـمبؼقةماجملؿؿعماإلدرائقؾلموحنقم
صرض متشرؼعاتف مسؾك مبؼقة ماجملؿؿع ،مأػؿ ماظؿصدسات ماالجؿؿاسقة ماظيت مأخذتم
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.
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االجؿؿاسقة ماظلقادقة ماألخرى ،معـؾ ماظؿصدع ماالثين ماياصؾ مبني ماجملؿقساتم
اظقفقدؼة ماظلقػارادؼة مواألذؽـازؼة مواٌفاجرؼـ ماظروس مواألثققبقني ،مويف مػقؽؾةم
اظؿقجفاتماالغؿكابقةمهلذهماجملؿقسات،مويفمهدؼدماٌققلماظلقادلمسؾكمعلؿقىم
اظـظام مايزبل .مطؿا مؼشؿؾ مذظؽ معقؾ ماألحزاب ماظدؼـقة مواىؿفقر ماظدؼين محنقم
اظقؿنيمواسؿـاقمأصؽارماظقؿنيماٌؿطرفمحقلمأرضمإدرائقؾماظؽربىموسدمماظؿـازلم
سـ ماٌلؿقرـات موتعزؼز مػذا ماظطرح معـ مخالل ماظػؿاوى ماظدؼـقة .مو مسؾك معلؿقىم
اظرباعجماالغؿكابقةمظدىماألحزابماظلقادقةماظيتمأصؾقت متدرجماٌلأظةماظدؼـقةم
واظؿعاؼشمبنيماٌؿدؼـنيمواظعؾؿاغقنيمضؿـمخطاباتفاماظلقادقة.مم
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