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مقدمــة
يعتبر تجميع الجاليات الييودية ( ميزوج غالويوت) في فمسطيف ("أرض إسرائيؿ") إحدى
عبلمات قدوـ (المسيح المنتظر مف ذرية داود)(،الماشياح) والذي سيجمب السبلـ األبدي ويطرد
القوى الشريرة مف الحياة الدنيا ويدمج "مممكة اإلنساف" بػ"مممكة الرب" في السماء ،حسب تفسير
تحوالً عميقاً عمى صعيد الفكر الديني السياسي بيف ييود القارة األوروبية
الرؤى التوراتية .إال أف ّ
دفع ،منذ منتصؼ القرف التاسع عشر في ظؿ الحداثة وخطاب التحديث ،وقبؿ نشوء األيدلوجية
الصييونية ،إلى بمورة مفيوـ ديني مغاير يثور عمى ىذا المفيوـ القديـ .وقد افترض المفيوـ القديـ
خموؿ الجاليات الييودية وانتظارىا لممسيح المنتظر الذي سيقوـ بتجميعيـ في "أرض الميعاد"،
تـ تأويؿ ىذه الرؤى التوراتية مف جديد ،وبمورة مفيوـ
وبالنياية إلى "تخميصيـ" .بالمقابؿ فقد ّ
مغاير يفترض فاعمية اإلنساف إلى درجة كبيرة وضرورة فاعمية ومشاركة ىذه الجاليات كجماعات
وكأفراد في التسريع لمجيء ىذا المسيح المنتظر ،كما نق أر عند الحاخػاـ ييػودا القمعي
( ،)1878-1798وعند الناشط الييودي الطبيب الروسي تسفي ىيرش

كاليرش

( ،)1874-1804عمى سبيؿ المثاؿ (بشير ،2003 ،الفصؿ االوؿ)  .وال شؾ أف ىذا التفسير
الجديد قد انسجـ مع فكر وثقافة العصر الحديث ،الذي طالب بفاعمية اإلنساف لتغيير واقعو
وتطوير ذاتو وخدمة مجتمعو وشعبو .وتجدر اإلشارة إلى أف ىذه األفكار والتأويبلت مجتمعة

يعتبر الحاخاـ يهودا القمعي ( )1878-1798الذي ولد وترعرع في قرية صربية أحد أىـ المبشريف بالصييونية .ومف أىـ إنجازاتو
الدينية والفكرية ىو مناىضتو لتمؾ التفسيرات الييودية التقميدية لبعض مف الرؤى التي جاء ذكرىا في بعض مف أسفار التوراة وعرض
تفسيرات جديدة تدفع بالييود إلى النشاط عمى جميع المسارات ليقرروا مف خبلؿ جيودىـ الذاتية مصير أمتيـ التي تواجو أعتى أنواع
القمع في أوروبا الحديثة والتي تتمخص في منحيـ حقوؽ مدنية ،فردية وجماعية  ،األمر الذي يتركيـ أبداً تحت سمطة الحكاـ والحكومات

الغربية وال يترؾ ليـ أمبلً في تحقيؽ االستقبلؿ الذاتي .كذلؾ فقد دعا الطبيب الييودي الروسي تسفي هيرش كاليرش (،)1874-1804
والذي يعتبر ىو اآلخر أحد المبشريف األوائؿ بالصييونية ،جمع الييود لمعمؿ عمى اليجرة إلى فمسطيف لحؿ صراعيـ الوجودي والعقيـ

مع الدولة األوروبية الحديثة  ،لمتوسع حوؿ أىمية ودور ىؤالء في نشأة الفكر الصييوني( ،راجع عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،جريس،
 ،1987الجزء األوؿ :الفصؿ األوؿ).

تعتبر األرض الخصبة التي ستنمو عمى تربتيا األيدولوجية الصييونية في نياية القرف التاسع
عشر ،وقد أطمؽ عمى ىؤالء المفسريف اسـ "المبشريف األوائؿ بالصييونية".
لقد ظيرت "المشكمة الشرقية" أو (المشكمة السفرادية)

في فمسطيف مع دخوؿ االنتداب

البريطاني وتسممو زماـ الحكـ ،حيث تعاوف مع الحركة الصييونية

ومع مؤسساتيا المختمفة،

غيب وطمس "صوت الشرقييف"
والتي كانت قد عززت عبلقاتيا معيا قبؿ ذلؾ ،األمر الذي ّ
(شوحاط  .)1991عمى سبيؿ المثاؿ ،فقد كانت الطائفة الييودية في فمسطيف "سفرادية" في
طابعيا حتى نياية القرف التاسع عشر وقد مثمت جميع ييود

االمبروطورية العثمانية مف خبلؿ

مجمس الحاخامية الييودية ،وأما بعد دخوؿ القػ ػوات البريطانية إلى فمسطيف فقد تـ نقؿ زعامة ىذا
المجمس إلى حاخامات "اشكناز" (عاـ  )1922أوصى بيـ ممثميف عف الحركة الصييونية ،وبيذا
فقد الييود الشرقيوف السيطرة عمى زعامة الحاخامية العميا التي انتقمت إلى الييود الغربييف إلى
أيدي "اشكناز"  ،ىذا طبعاً باإلضافة إلى انتقاؿ جميع المؤسسات التمثيمية والخيرية األخرى ،مثؿ
"صندوؽ إعادة توزيع التبرعات" التي تأتي مف ييود العالـ إلى ييود فمسطيف.
ويتجمى وىف الطائفة الييودية الشرقية في فمسطيف في عيد االستيطاف الصييوني قبؿ
وبعد ( )1948بشكؿ كبير في عدـ تمثيميـ في المؤسسات الييودية أو الصييونية "الوطنية" ،مثؿ
المؤتمرات الصييونية وفي الوكالة الييودية أو الكيرف كييمت وما إلى ذلؾ مف مؤسسات صييونية
تمثيمية .كما ويتـ عادة التعبير عف مسألة قمة تمثيؿ الييود الشرقييف في أجيزة السمطة اإلسرائيمية

السفرادية :ظيرت كمصطمح مع غروب األندلس وىي بالعبرية تعني "اسبانيا".
بمـ شمؿ كؿ الييود واقامة
الحركة الصييونية :حركة قومية سياسية نشأت بيف ييود أوروبا وخاصة في روسيا وطالبت ىذه الحركة ّ
دولة ليـ في فمسطيف مثميـ في ذلؾ كمثؿ جميع األمـ والشعوب في العالـ.
االشكنازية او االشكنازي :نسبة إلى االشكنازي (مف اصؿ شكناز وىو اسـ كاف يدؿ قديماً عمى ببلد الجرماف ،والمعروفة اليوـ

بالمانيا) وىي تعني في استعماليا الحالي الييود المنحدريف مف أصؿ أوروبي أو أمريكي.

(بعد إنشاء الدولة) وعف مسألة بعدىـ عف مراكز صنع القرار السياسي في إسرائيؿ مف خبلؿ
النظر إلى تمثيميـ في األحزاب الممثمة في البرلماف اإلسرائيمي حتى نياية السبعينات مف القرف
المنصرـ .وسنقتصر حديثنا في (فصؿ قادـ) عف التمثيؿ السياسي لمييود الشرقييف بعد إقامة
الدولة في  ،1948عمى الرغـ مف أف مصادرىا وأساسيا يعود إلى فترة االستيطاف الصييوني قبؿ
ذلػؾ ،كما أسمفنا.
تركز ىذه الدراسة عمى بحث طبيعة العبلقة بيف االنتماء االثني وبيف السموؾ السياسي
في إسرائيؿ ،وسنركز عمى جميور الييود الشرقييف كحالة دراسية .اما االدوات البحثية التي
سنستعيف بيا لتوضيح طبيعة العبلقة ىذه فتتضمف بالدرجة االولى االستعانة بابحاث حوؿ السموؾ
السياسي واالنتخابي لجميور الييود الشرقييف في الببلد ،وباستطبلعات رأي حوؿ مسائؿ سياسية
محمية وعالمية وأخرى تتعمؽ بالصراع العربي الفمسطيني – اإلسرائيمي .أما قضية االنتماء االثني
الشرقي فيي مسألة في غاية التعقيد ولكننا وبيدؼ عدـ الدخوؿ في ىذا التعقيد فسنتبنى مفيوـ
االنتماء االثني المولود (مف ولد وترعرع لوالديف مف اصؿ اثني يعود إلى الببلد العربية والشرؽ
أوسطية) .سنحاوؿ مف خبلؿ ىذه الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ المركزي المطروح والمتعمؽ بأثر
االنتماء األثني عمى السموؾ السياسي داخؿ المجتمع الييودي في دولة إسرائيؿ ،وخصوصاً ونحف
نتحدث عف مجموعات إثنية ييودية فقط وال نتحدث عف األقمية العربية في ىذه الدولة .لذلؾ فنحف
نتحدث عف مجموعات إثنية ييودية مكونة مف ييود شرقييف (سفراديـ) وىـ الييود الذيف ىاجروا أو
ىجروا مف
ىجروا مف دوؿ عربية واسبلمية وكذلؾ ييود غربييف (اشنكاز) وىـ ييود ىاجروا أو ّ
أوروبا .أما المجموعة الييودية اإلثنية الثالثة فيـ الييود الذيف ىاجروا مف االتحاد السوفيتي السابؽ
في العقد األخير مف القرف العشريف بعد انييار االتحاد السوفييتي .وقد تـ التعامؿ مع ىؤالء
المياجريف عمى أساس أنيـ مجموعة إثنية بالرغـ مف انتمائيـ لمعنصر الييودي الغربي األوروبي

بسبب كثرة عددىـ الذي يصؿ إلى مميوف شخص ،كذلؾ بسبب أنيـ ىاجروا مف منطقة جغرافية
واحدة كانت تشكؿ دولة اتحادية واحدة ذات نظاـ سياسي اقتصادي عقائدي شمولي  ،وأيضاً كوف
ىؤالء المياجريف الروس قد تعرضوا لعوامؿ دافعة متشابية لميجرة وتعرضوا لذات األسموب في
عممية استيعابيـ في إسرائيؿ  ،وكونيـ أحضروا معيـ لغتيـ وثقافتيـ األصمية وحافظوا عمييا في
إسرائيؿ وعمموا عمى استم ارريتيا .لذلؾ تـ التعامؿ معيـ كمجموعة إثنية وعبروا عف ذلؾ مف
خبلؿ إنشاء أحزاب سياسية تمثميـ في المؤسسات الحاكمة في إسرائيؿ

.

أما بخصوص مفيوـ

السموؾ السياسي فإننا نقصد بذلؾ التصويت مف خبلؿ االنتخابات العامة في الدولة.
مف أجؿ أف تعطي ىذه الدراسة الفائدة المرجوة منيا قمنا بتقسيميا إلى عدة
فصوؿ ففي الفصؿ األوؿ كاف ال بد مف وضع إطار نظري نعرض فيو العديد مف األطر النظرية
ْ
أتبف إطا اًر نظرياً واحداً بؿ
المختمفة ،وذلؾ مف أجؿ فيـ أعمؽ لممجتمع االسرائيمي ،ولكنني لـ َ
سوؼ أستخدـ أكثر مف إطار نظري حسب القضية التي يتـ تناوليا ،وفي الفصؿ الثاني سوؼ
نعرض خصائص المجتمع االسرائيمي  .أما في الفصؿ الثالث فإننا سوؼ نتناوؿ وضع الييود
الشرقييف في دولة إسرائيؿ مف حيث حركات االحتجاج التي قاموا بيا وكذلؾ األحزاب السياسية
التي أنشئوىا وأيضاً تصويتيـ في االنتخابات العامة لمكنيست ولرئاسة الحكومة .

الفصل األول
اإلطـار النظــري

بسبب خصوصية "الواقع" اإلسرائيمي ،عمى مجمؿ تركيباتو وتعقيداتو وتنوع مشاربو
الفكرية وااليدولوجية ،فإننا أماـ ضحالة نسبية في األطر النظرية التي تنطبؽ عميو بشكؿ شامؿ
وكمي .ولكف وعمى الرغـ مف أننا أماـ ظاىرة فريدة مف نوعيا ،والتي سنأتي عمى خصوصيتيا
بإسياب في الفصؿ القادـ ،فإنو يمكننا أف نستعيف ببعض مف األدوات التحميمية النظرية العامة
عمى أمؿ أف تمدنا بزوايا لتحميؿ ىذا "الواقع" اإلسرائيمي إلى مركباتو األولية واظياره بص ورة أقؿ
تعقيداً .ونقصد ىنا مف وراء تعبير "واقع" ،تمؾ الصورة المركبة والمتناقضة ،في بعض جوانبيا،
والتي نقؼ أماميا عند محاولتنا لتحميؿ الظاىرة اإلسرائيمية حديثة العيد ،والتي تتضمف المجتمع
والدولة في إسرائيؿ بديناميكياتيما وتطوراتيما وتحوالتيما عمى جميع أصعدة
واجتماع وعسكرة وبيئة وسياسػة

…

الحياة مف اقتصاد

بد لنا أوالً أف نعرض النظريات المختمفة التي يتـ
الخ .وال ّ

االستعانة بيا غالباً في األدبيات البحثية بيدؼ تحميؿ المجتمع أكاديمياً ككينونة سوسيولوجية،
والمجتمع اإلسرائيمي عمى وجو الخصوص .مف ىذه النظريات نذكر النظرية
الوظيفية ) ،(Functionalismوالنظريات النقػديػة التاليػة :الماركسيػة والماركسيػة الجديػدة
) (Neu-Marxisimوالكولونيالية ) (Colonialismوما بعد الكولونيالية ).(Postcolonialism

النظرية الوظيفية )(Functionalism

يعود اإلطار النظري الوظيفي ،والذي اتخذ مع مرور الوقت العديد مف القوالب النظرية
القريبة مف بعضيا البعض ،إلى أولى الدراسات السوسيولوجية منذ نياية القرف التاسع عشر
وأشيرىا أبحاث عالـ االجتماع أميؿ دوركيايـ

) (Emile Durkheimوعالـ االجتماع تالكوت

برسونس ) ، (Talcot Parsornsوتطور حتى ستينيات القرف العشريف بحيث تحوؿ إلى إطار
نظري سوسيولوجي قائـ بحد ذاتو .وقد تـ تبني ىذا اإلطار النظري في األكاديميات اإلسرائيمية منذ
نشأتيا وىيمنت عمى البحث السوسيولوجي والعموـ االجتماعية بشكؿ عاـ حتى نياية سبعينات
القرف العشريف (راـ 1993؛ كريب  .)1999وال تزاؿ أصداء ىذا اإلطار النظري واضحة في
صمب بعض جوانب البحث األكاديمي في األكاديميات اإلسرائيمية وغيرىا في العالـ إال أف أىميتيا
ومركزيتيا في ىبوط مستمر.
ويقؼ عمى رأس ىذه المدرسة النظرية في تطبيقيا في حالة المجتمع اإلسرائيمي المفكر شموئيؿ
ايزنشطادت وباحثوف آخروف مثؿ رفكا بار يوسؼ ،وموشي شوكيد ،وشمومو ديشف ،وموشي

ليساؾ وداف ىوروفيتس (راجع ،عمى سبيؿ المثاؿ :ايزنشطادت 1958؛ ديشف وشوكيد 1984؛
ىوروفيتس وليساؾ .)1990

وىذه النظرية تعطي تحميبلً لممجتمع اإلسرائيمي بشكؿ عاـ ووضع الشرقييف بشكؿ خاص
عمى أساس أف المجتمع قائـ ويتسـ ببعض الخصائص واضحة المعالـ ،ويتوجب عمى األشخاص
الذيف يياجروف ويودوف العيش ضمف ىذا المجتمع أف يمروا بعممية تأىيؿ اجتماعي وعميو يجب
أف يتـ مسح وازالة رأس الماؿ االجتماعي لممياجر وأف يكتسب رأس ماؿ اجتماعي جديد خاص
شيدوا المستوطنات وأقاموا االقتصاد .وىذا
بالمجتمع الذي يستوعبو ،فكوف األشكناز ىـ الذيف ّ

يفرض عمى المياجريف الجدد أف يتبنوا الثقافة األشكنازية ،ومف ىنا نشأ ما يسمى ببوتقة
االنصيار.
واعتبار الصراع إثنياً فيو يتعزز بسبب خوؼ كوف أبناء الطائفة اإلثنية المعينة ال
ينقسموف في انتماءاتيـ الطبقية إلى عدة طبقات ،وانما ينتموف إلى الطبقة الوضعية الواحدة ،فعمى
سبيؿ المثاؿ ،كوف وجود نسبة كبيرة جداً تتعدى نسبتيـ في المجتمع بشكؿ كمي مف الييود
الشرقييف في الطبقة الدنيا داخؿ المجتمع االسرائيمي ،فيذا يؤجج الصراع اإلثني بينيـ وبيف النخب
االسرائيمية والسمطة الحاكمة ،وىذا يغذي مشاعر الغبف والغضب اتجاه مؤسسات الدولة والنخب
والطبقة العميا في المجتمع االسرائيمي والتي بغالبيتيا مف أصؿ إثني واحد وىو األصؿ االشكنازي.
أما نظرة ىذا االطار الوظيفي لمسألة السموؾ السياسي لبلقميات االثنية ،فانيا تشتؽ مف
الخمفية الفكرية ذاتيا ،بحيث تفترض أف جميع االقميات االثنية بعد اندماجيا التاـ في المجتمع
المستوعب فانيا ستنخرط في الخارطة السياسية الحزبية القائمة ،الى جانب تيميش اليوية االثنية
السابقة .ليذا يصعب عمى اصحاب ىذا االطار التحميمي اف يفسروا عبلقة االنتماء االثني
بالسموؾ السياسي ،ولكنيـ يختزلوف ىذه العبلقة باالشارة الى أف جميع الحركات واألحزاب
السياسية التي تقاـ عمى أساس اثني تعتبر انحرافاً وخمبلً يعيؽ عممية االستيعاب  ،ولكف ذلؾ
الخمؿ سوؼ يزوؿ مع تقدـ الوقت واندماج ىذه المجموعات في المجتمع ،ويصبح العامؿ المدني
ىو العامؿ المركزي في السموؾ السياسي وليس العامؿ االثني.
اإلطار الماركسي والماركسية الجديدة )(Marxism and New Marxism

تنطمؽ الماركسية مف عدة فرضيات تنطوي عمى تفسير وتحميؿ المجتمع بمجمؿ صراعاتو
وفئاتو مف منطمقات مادية .إف األطروحة األساسية لئلطار الماركسي تتمخص في أف األساس
المادي اإلقتصادي أىـ مف جميع األسس األخرى مثؿ األساس السياسي واإلجتماعي وحتى

األخبلقي .ليذا فإف الماركسية ترى بأف المجتمع مركب مف طبقات اجتماعية يجمع بيف أبناء كؿ
ثبلث طبقات أساسية:
طبقة أساس اقتصادي شبيو ،وبشكؿ عاـ ترى بأف المجتمع منقسـ إلى
ُ
طبقة العماؿ (البروليتاريا – الطبقة الدنيا) والبرجوازية الصغيرة (الطبقة الوسطى) والبرجوازية
(الطبقة العميا) .ومف المثير لبلنتباه في اإلطار الماركسي إنو ال يعير أىمية تذكر لمخمفية اإلثنية
أو القومية أو ِ
العرقية وانما تنطمؽ فقط مف األساس االقتصادي ،مما يصعب عمييا تفسير العبلقة
بيف الخمفية االثنية والسموؾ السياسي.
أما الماركسية الجديدة فمـ تُغير في ىذا األساس التحميمي الكثير  ،وانما أَدخمت
عمىاأليديولوجية الماركسية ككؿ مجموعة مف التغيرات ،مثؿ منح أىمية لعوامؿ ثقافية وقومية
ودينية … الخ ،إال أف جميع ىذه العوامؿ ال تمغي مركزية العامؿ االقتصادي المادي.
يقؼ عمى رأس ىذا المعكسر النظري في الحالة اإلسرائيمية ك ُؿ مف شمومو سفيرسكي
ودفو ار برنشطيف ومخائيؿ شميؼ (لبلستفاضة في ىذا الموضوع ،راجع.)Ram 1994 :
أما تفسير االطار الماركسي لموضع االسرائيمي ،فإنو يقوـ عمى أساس أف األشكناز ىـ
الذيف وضعوا األسس المركزية لبلقتصاد االسرائيمي والمشروع الصييوني برمتو ،وأف الشرقييف ىـ
الذيف ىاجروا في وقت الحؽ ،حيث تـ التعامؿ معيـ كأيدي عاممة عند أصحاب العمؿ األشكناز.
وىذه المنظومة تـ توارثيا مف األب إلى اإلبف ،بحيث لـ يبدأ كؿ جيؿ مف نقطة متساوية وانما مف
النقطة التي وصميا آباؤىـ قبميـ (سفرسكي وبرنشطيف  ،1993ص  .)122وحسب الباحثيف فإف
المرتبة الدنيا لمشرقييف ليست بسبب خمفيتيـ الثقافية ،وانما بسبب نمط دمجيـ في سوؽ العمؿ
الصييوني.
يفسر اصحاب ىذا األساس أو االطار التحميمي الماركسي العبلقة بيف العامؿ االثني والسموؾ
السياسي عمى أساس مادي ،فاف حقيقة وجود نسبة كبيرة مف الييود الشرقييف في إسرائيؿ في

الطبقة العاممة والوسطى انما يشير الى انيـ ىاجروا الى الببلد في وقت متأخر ،وحقيقة تصويت
غالبيتيـ الى احزاب يمينية انما يشير الى احتجاجيـ عمى الوضع القائـ ،الذي وضعت ركائزه
حزب العمؿ (مباي سابقاً) ،والف االحزاب اليمينية تضع العراقيؿ اماـ تناحر ابناء الطبقات الدنيا
والوسطى في المجتمع االسرائيمي في سوؽ العمؿ مع قوى عمؿ "رخيصة" ،فمسطينية وعربية
(راجع ،عمى سبيؿ المثاؿ .)Peled 1990
الكولونيالية )(Colonialism

إف السمة الرئيسية لممجتمع اإلسرائيمي ،مف وجية نظر إطار الكولونيالية ،ىي كونو
مجتمعاً كولونيالياً استيطػانياً

) .(Settler–Colonial Societyمف ىنا فإف ما بموره المجتمع

اإلسرائيمي في الماضي واف ما زاؿ يبموره إلى اليوـ ىو ليس كونو نتاجاً لقيـ أيديولوجية أو أخبلقية
معينة أو أخرى وليس كونو نتاجاً لصراع بيف قوى داخمية ،كما ّأنو ليس نتاج لصراع بيف
الطبقات ،وانما ىو نتاج لعممية استيطاف مجموعات مياجرة مف بمداف مختمفة في بمد آخر يسكنيا
مجموعة بشرية أخرى ،األمر الذي أدى في نياية األمر إلى صراع مستمر بيف ىذه المجموعات
المياجرة المستوطنة وبيف السكاف المحمييف .مف ىنا فاف عممية بمورة خصوصيات البناء
تمت مف
المؤسساتي (النظاـ والمؤسسات في الدولة) والخصوصيات الثقافية لممجتمع اإلسرائيمي ّ
خبلؿ ىذا الصراع بيف ىاتيف المجموعتيف البشريتيف (  ،Ramمرجع سابؽ .)29 ،وقد ظير ىذا
اإلطار التحميمي بشكؿ كبير بعد احتبلؿ إسرائيؿ لمضفة الغربية وقطاع غزة ومحاولتيا اتباع
سياسة إقامة مستوطنات ومصادرة األراضي وىدـ االقتصاد المحمي لمسكاف واخضاعيـ لبلقتصاد
اإلسرائيمي وخمؽ تبعية بينيـ وبيف "المركز" اإلسرائيمي والسيطرة عمى سكاف ىذه المناطؽ
المحتمة.

ويفسر ىذا الوضع داخؿ المجتمع االسرائيمي عمى أساس السيطرة عمى األرض
الفمسطينية وخمؽ ما يسمى سوؽ العمؿ المنشطر

) ،(Split Labor Marketوالذي ييدؼ إلى

تعزيز االقتصاد الصييوني عف طريؽ خمؽ سوؽ عمالة ييودية وصد تنافس العمالة الفمسطينية
في سوؽ العمؿ ذاتو .فبعد النجاح في خمؽ سوؽ عمالة ييودية لـ تستطع الزراعة الصييونية
تحمؿ األعباء التي أثقمت كاىميا ،األمر الذي استدعى جمب عمالة ييودية رخيصة مف بمداف
شرقية مثؿ اليمف ،مثمما حدث سنة  .1904كما ويعتقد غرشوف شافير أحد أىـ المتبنيف ليذا
اإلطار بأف ىذه المبادرة قد أشارت إلى المكانة التي سوؼ يتـ إدخاؿ الييود الشرقييف إلييا بعد
ذلؾ بيف األشكناز كطبقة عميا وبيف العرب الفمسطينييف كطبقة دنيا

).(Shafir, 1988, Ch.1

ويعتبر غرشوف شافير ،أحد أىـ المنظريف والمتبنيف ليذا اإلطار التحميمي (المرجع السابؽ).

ما بعد الكولونيالية )(Post-Colonialism

ينطمؽ ىذا اإلطار التحميمي مف تراث نقدي تطور في النصؼ الثاني لمقرف العشريف،
حاوؿ أف يتصدى لمخطاب االستعماري الكولونيالي االوروبي بجميع صوره .ويعتبر فرانس فانوف
طورت مفاىيـ أولية لبمورة ىذا اإلطار في مطمع النصؼ الثاني لمقرف
أحد أىـ الشخصيات التي ّ
العشريف ،وخصوصاً في كتابيو "معذبو األرض" و"أوجو سوداء وأقنعة بيضاء" (فانوف.)1963 ،
وقد كشؼ فانوف في كتابتو أف عبلقة السيد والعبد عمى الصعيد النظري مركبة اكثر بكثير مما
يمكف مبلحظتو مف خبلؿ المنظومة المعرفية الثنائية ،ففي السيد مزايا وصفات اكتسبيا مف العبد

مد ىذا الطرح ببعد آخر وادعى باف كبل مف طرفي المعادلة
والعكس صحيح .أما إدوارد سعيد فقد ّ
يعرؼ اآلخر وبالتالي
الثنائية إنما يعرفاف ويخمقاف أحدىما اآلخر وبأف الطرؼ األقوى ىو الذي ّ
يعرؼ ذاتو مف خبلؿ تعريفو لآلخر  .فالشرؽ والغرب ىما مركباف أيديولوجياف خمقتيما عبلقات
ّ
القوة المسيطرة في الغرب (أوروبا) (سعيد .)1981
أما عمى الصعيد اإلسرائيمي فقد تبنت الباحثة آال شوحاط ىذا اإلطار وحاولت تحميؿ
"الواقع" اإلسرائيمي الذي يفترض وجود "كينونتيف" واحدة شرقية وأخرى اشكنازية مف خبللو (راجع ،
شوحاط  .)1991وقد ادعت شوحاط بأف ظاىرة "الشرقييف" ىي ظاىرة إسرائيمية ونتاج عبلقات
القوى بيف المياجريف األوروبييف وبيف المياجريف مف الببلد العربية والشرؽ أوسطية .كذلؾ ادعت
شوحاط باف اليوية الذاتية لئلنساف المنحدر مف عائمة أتت مف ببلد شرؽ أوسطية إنما ىو تبني
لميوية التي منحيا الطرؼ القوي ،والذي يفرض بطبيعة الحاؿ المنظومة المعرفية برمتيا.
وقد ظيرت في السنوات القميمة الماضية العديد مف الدراسات التي تتبنى ىذا اإلطار
التحميمي في تحميؿ الصراع االثني في إسرائيؿ بيف "الشرقييف" و"االشكناز" ،معتمدة جميعيا عمى
أدبيات حديثة العيد .مف بيف الباحثيف اإلسرائيمييف الذيف يتبنوف ىذا اإلطار في تحميميـ ليذا
الصراع ييودا شنياب ،وحناف حيبر ،ودولي بف حبيب ،ورونيف شمير وآخروف.
يقترح اإلطار ما بعد كولونيالي النظر إلى اليوية كمسألة معقدة لمغاية تدخؿ في بمورتيا أسس
وعوامؿ ذاتية وأخرى خارجية .ليذا فإف القوؿ بأف "الشرقييف" ىـ فئة سكانية ييودية ىاجرت مف
ببلد عربية وشرؽ أوسطية إلى فمسطيف والى دولة إسرائيؿ أو أبناء تمؾ الفئة مف المياجريف ،ىو
قوؿ خاطئ جداً لسبب واحد مركزي أال وىو أف ىوية ىؤالء تبمورت بيذا الشكؿ وأطمؽ عمييا ىذا
االسـ فقط حيف وصموا إلى واقع تحكمو فئة ييودية مف أصوؿ غربية (أوروبية) (راجع

 ،حيبر

وآخروف 2002؛ شوحاط ،مصدر سابؽ ،المقدمة) .وعميو  ،فإف اليوية الشرقية ،بمنظار ما بعد
كولونيالي ،تبمورت مف خبلؿ المواجية والصراع وااللتقاء مع ىويات ييودية مختمفة .والمثير في
ىذه اليويات ىو كونيا نتاجاً لتقميد وتماىي ومساومات ونقاط التقاء ونقاط تصادـ عديدة بيف فئة
المياجريف مف ببلد عربية وشرؽ أوسطية وبيف ىويات أوروبية وغربية أخرى ،وال يخفى عمى أحد
أف ىذه اليويات المختمفة إنما تقوـ كؿ منيا عمى تراث ثقافي محدد .ليذا السبب فقد ارتأت
مجموعة الباحثيف اإلسرائيمييف الذيف حاولوا تطوير اإلطار ما بعد الكولونيالي ومبلئمتو لمحالة
اإلسرائيمية اعتبروا اليوية "الشرقية" في السياؽ اإلسرائيمي كموقع بنائي وتركيبي (

site of

 ،)constructionكظاىرة سائمة تتحوؿ وتتقمب في ظروؼ وسياقات مختمفة ،والتي تتخذ مف
جانب واحد مميزات وخصائص اقتصادية سياسية ،وتتخذ مف جانب آخر مميزات ثقافية "ذاتية"
بعيدة عف المواجية وااللتقاء مع ىويات أخرى (حيبر وآخروف ،ص .)17وىنا نتوقؼ عند ىذا
االدعاء بإيجاز لنستدؿ عمى معنى كممة "ذاتية" التي وردت في ىذا التعريؼ الواسع .ربما
المقصود ىنا تمؾ المميزات الثقافية التي كانت قائمة بيف تمؾ الفئة السكانية قبؿ التقاء ىويات
أخرى بعيدة جداً عف ىوياتيـ .بالتالي فأف ىذه الثقافة الذاتية ىي ذلؾ القاسـ المشترؾ بيف جميع
الفئات والطوائؼ الييودية التي ىاجرت إلى فمسطيف والى دولة إسرائيؿ مف ببلد عربية وشرؽ
أوسطية ،وما ىذا القاسـ المشترؾ إال األسس الثقافية التي تجمع بيف ىؤالء ،أو األسس الثقافية
التي تطورت بيف ىذه الفئات والطوائؼ عمى مر العصور في ظؿ الثقافة العربية واإلسبلمية
والشرقية.

راجع العدد  20مف مجمة نظرية ونقد (بالعبرية) ،المخصصة ألىـ ىذه األعماؿ باإلضافة إلى ذلؾ ،راجع أيضاً كتاب حبير

وآخروف (.)2002

بينما يصب أصحاب الرأي واإلطار ما بعد الكولونيالي في تشريح وتفكيؾ الخطاب الصييوني
والكشؼ مف خبلؿ ىذا التفكيؾ عف البنى واألنظمة التي تفترض دونية اإلنسػاف

الشرقي

والجماعات الشرقية في إسرائيؿ وفي الخطاب الصييوني ،يأتي أصحاب بقية األطر النظرية
ليسمطوا األضواء عمى وجوب وصؼ الواقع اإلسرائيمي وكيفية تبموره بيذا الشكؿ

الوظيفي) ،أو عمى وجوب التركيز عمى الدوافع البرجوازية في خمؽ المشػػروع

(اإلطار

الصييوني ودور

الطبقات العميا والبرجوازية في خمؽ تبعية أبناء الطبقات الدنيا الييودية بيذا المشروع (اإلطار يف

الماركسي والماركسية الجديدة).

ال يختمؼ رأي وتحميؿ أصحاب ىذا االطار مع أصحاب االطار الكولونيالي عمى صعيد تحميؿ

العبلقة ما بيف االنتماء االثني وبيف السموؾ السياسي ،مع إضافة مركزية واحدة والتي تتمخص بأف
ىذه العبلقة إنما ىي نتاج عبلقة المجموعات المييمنة المتمثمة في دوائر صنع القرار وبيف

المجموعات السكانية الضعيفة والميمشة.

واننا في ىذا الفصؿ  ،وبعد أف طرحنا النظريات المختمفة المتعمقة بموضوع ىذه الدراسة  ،فإنو

يجب عمينا أف نشير إلى أف جميع ىذه األطر النظرية أصبحت مف فعؿ الماضي في الدراسات
الحديثة وأصبح الحديث اليوـ يدور عف تعدد ثقافات وتعدد في المراكز الثقافية ولـ يعد ليذه األطر

نفس الدور السابؽ في التحميؿ والتبني ليا كمناىج تحميمية .

إننا في ىذا الفصؿ وبعد أف طرحنا النظريات المختمفة المتعمقة بموضوع ىذه الدراسة فإننا في
الفصؿ القادـ سوؼ نستعرض خصائص المجتمع اإلسرائيمي.

الفصؿ الثاني
خصائص المجتمع اإلسرائيمي
يف ىذا الفصل سوف حناول أن نبني أىم اخلصائص وادلميزات اليت متيز اجملتمع اإلسرائيلي عن غريه وأن نبني أثر تلك اخلصائص وادلميزات على عملية التبلور االثين والسلوك السياسي

 - 1مجتمع مهاجرين:
إف إحدى الخصائص السوسيولوجية لممجتمع الييودي في إسرائيؿ البارزة تكمف في كونو
مجتمع مياجريف مف العديد مف البمداف األوروبية والعربية وغيرىا وحمموا بجعبتيـ عدة ثقافات
متباينة ومتضادة  ،بمعنى أف الثقافة الواحدة تنظر إلى األخرى بشكؿ انعكاسي  .بكممات أخرى ،
فقد تبنى أولئؾ المياجروف األوروبيوف ثقافة تقوـ عمى نظرة ماىوية واستشراقية لمثقافات الشرقية
واإلفريقية  .وقد حمؿ المفكروف األوائؿ لمصييونية آراء تيدؼ إلى خمؽ ثقافة جديدة لمجتمع جديد
قافات وتصيرىـ
رسمت حدوده وأىدافو مسبقاً  ،وتجمع بيف طيات ىذه الثقافة الجديدة جميع ىذه الث
يكوف ثقافة جديدة بإضافة بعض العوامؿ المميزة لمثقافة الييودية في العقد األوؿ
بداخؿ إطار واحد ّ
مف إنشاء دولة إسرائيؿ  ،مف مميزاتيا اإلثنية وطرؽ استيعابيا ونوع العبلقة التي تأسست بيف
المياجريف الجدد وبيف المستوعبيف ليـ  ،قد رسمت الخريطة االجتماعية والسياسية لدولة إسرائيؿ
لعدة عقود تمت وما زالت تقوـ في أساس المجتمع اإلسرائيمي وفي خريطتو الحزبية والثقافية ،
ويرجح العديد مف أولئؾ الباحثوف بأف ىذا الواقع سيستمر عقود أخرى قادمة (راجع  ،عمى سبيؿ
المثاؿ  ،ىوروفيتس وليساؾ .)1990
باإلضافة إلى ذلؾ فينالؾ اختبلؼ جوىري في مميزات ىجرة ييود بمداف آسيا وافريقيا
وبيف تمؾ األوروبية واألمريكية  .مف ىذه االختبلفات عدد أبناء األسرة  ،أشكاؿ وأطر اليجرة
ودوافعيا .فقد تميزت اليجرات الييودية مف أوروبا وأمريكا في غالب األحياف بطبيعتيا الفردية،
بمعنى أف أفراداً مف العائمة ىاجروا إلى فمسطيف  ،وفي حالة وصوليا كعائبلت فقد وصمت إلى

الببلد كعائبلت قميمة األفراد .بينما تميزت ىجرات ييود إفريقيا وآسيا بطبيعتيا العائمية ،بمعنى أف
جميع أبناء العائمة الواحدة قد ىاجروا إلى الببلد وعدد العائمة الواحدة كبير نسبياً بالمقارنة مع
العائبلت التي ىاجرت مف أوروبا وأمريكا .إضافة لذلؾ فقد كاف بمقدور العائبلت أو األفراد الييود
مف أمريكا وأوروبا اليجرة إلى الببلد بقواىـ الذاتية  ،ولـ يعتمدوا كثي اًر في ذلؾ عمى مؤسسات
صييونية أو ييودية خبلفاً لتمؾ العائبلت التي ىاجرت مف إفريقيا وآسيا التي اعتمدت بشكؿ كمي
عمى مؤسسات اليجرة واالستيعاب الصييونية .مف الطبيعي أف تختمؼ دوافع ىجرة األفراد أو
العائبلت الييودية إلى فمسطيف ،ولكف اتسمت ىجرة ييود أوروبا وأمريكا بشكؿ عاـ بالدوافع
األيديولوجية السياسية إضافة إلى األجواء العدائية لمييود في بعض البمداف األوروبية

 ،بينما

اتسمت ىجرة ييود البمداف اآلسيوية واإلفريقية بدوافعيا الدينية التقميدية أو ألسباب خارجة عف
إرادتيـ مثؿ إبراـ اتفاقيات سرية بيف الوكالة الصييونية وبيف بعض الحكومات العربية.
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مجتمع أيديولوجي:

إف دولة إسرائيؿ والمجتمع اإلسرائيمي ىما نتاج لؤليدلوجية الصييونية  ،بمعنى أف
األيدلوجية الصييونية سبقت الكياف االجتماعي والسياسي اإلسرائيمي  ،وتعتبر ىذه التجربة مميزة
جداً عمى ىذا الصعيد بحيث اعتبر بعض الباحثيف إسرائيؿ عمى أنيا "غرفة مختبر مثالية إلجراء
االختبارات االجتماعية " (ىورفيتس وليساؾ ،مصدر سابؽ ،ص  . )39-9إف أحد أىـ إف ارزات
ىذه الحقيقة تتمخص في أف تخضع فئات ومجموعات اجتماعية وأفراد إلى طبيعة وأىداؼ
ومتطمبات األيديولوجية التي رسميا عدد مف األشخاص  ،ويمكننا اإلدعاء مع شيء مف المبالغة ،
بأنو ال مكاف إلرادة أو طموح أبناء ىذه الفئات كأفراد وكمجموعات في صياغة أىداؼ وطبيعة
التركيبة االجتماعية أو الثقافية أو السياسية ،وانما يتـ اعتبارىـ بمثابة أدوات لتحقيؽ ىذه األىداؼ
المرسومة سمفاً (راجع ،عمى سبيؿ المثاؿ ،سيغؼ  ،1986الفصؿ الثاني) .يقوـ مثؿ ىذا االعتقاد

عمى حقيقة أف غالبية األيدلوجيات المعروفة لنا تحمؿ راية الجماعة وتتغنى بيا وتقيـ منظومتيا
عمييا  ،واف لمسنا أيديولوجية معينة تقوـ عمى الفردانية فإنيا غالباً ما تنظر إلى األفراد كأدوات
ووسائؿ وليس لذاتيـ الفردية  .ويمكنني القوؿ أف مجتمع تشكؿ بيذه الطريقة يكوف الوعي الذاتي
لمفرد متأثر باأليدولوجية السائدة وبشكؿ آخر يصبح الوعي الذاتي في الكثير مف جوانبو وتعبي اًر
عف األيديولوجية السائدة في المجتمع .
إف األيدلوجية الصييونية منظومة تقوـ عمى ركائز ثقافية ومفاىيـ تاريخية غربية :لقد
نشأت الصييونية بيف صفوؼ أفراد وفئات ييودية معينة في ببلد أوروبية وخصوصاً في الجزأيف
الشرقي واألوسط مف القارة األوروبية  .ومف الطبيعي االفتراض بأنيا تأثرت بثقافتيا وتغذت مف
منظومة مفاىيميا االجتماعية والثقافية والسياسية وقامت مف خبلؿ سياقاتيا وظروفيا التاريخية
المحدودة  ،وما زالت ىذه المؤثرات تمعب دو اًر كبي اًر في واقع الثقافة اإلسرائيمية المييمنة
) .(Avineri, 1996باإلضافة إلى ذلؾ فإف الحقيقة التاريخية تطمعنا عمى أف تطور المشروع
تـ مف خبلؿ جيد وتفكير وتخطيط أشخاص وفئات سكانية ينتموف
الصييوني عمى أرض فمسطيف ّ
إلى الثقافة الشرؽ أوروبية تحديداً .فإف أوائؿ المياجريف الصياينة جاءوا مف روسيا القيصرية
ودوؿ شرؽ أوروبا  ،وال شؾ في أنيـ كانوا أوائؿ المستوطنيف الطبلئعييف الذيف أرسوا أركاف
المستوطنات والمشروع الصييوني بمجممػو  ،عمى الرغـ مف اشتراؾ بعض األشخاص مف بمداف
أخرى  ،إال أف تأثيرىـ وأثرىـ عمى مجمؿ الثقافة التي تـ ابتداعيا في فمسطيف كاف قميبلً جداً ،
وبأنيا بغالبيتيا اتسمت بالثقافة الشرؽ أوروبية ( ، Aveniriمرجع سابؽ) .

مف ىنا فإنو استناداً إلى بعض التحميبلت التي تقوـ عمى إطار نظري معيف ،والذي أطمقنا
عميو اسـ اإلطار الوظيفي المحسف ،والذي يمثمو ك ٌؿ مف الباحثيف موشي ليساؾ وداف ىوروفيتس،

تطور عمى أرض فمسطيف
كما أشرنا في الفصؿ األوؿ ،فإف المجتمع الييودي االستيطاني الذي ّ
قبؿ ىجرة ييود الببلد العربية واإلسبلمية خصوصاً حتى اإلعبلف عف قياـ دولة إسرائيؿ ،لـ يكف
"ورقة بيضاء" عمى الصعيد االجتماعي والثقافي والسياسي" ،والذي يؤثر عمى أنماط السموؾ والقيـ
األخبلقية لممجموعات السكانية " ،كما يخبرنا ىورفيتس وليساؾ ،وانما كاف ىناؾ مجتمع يقوـ عمى
تراث ثقافي لـ يكف نتيجة لتطور عضوي ليذا المجتمع في فمسطيف وانما تـ استيراده بغالبيتو
العظمى مف الببلد األصمية " ،والمقصود ىنا ذلؾ التراث الثقافي الشرؽ أوروبي الذي أتى بو
أولئؾ المستوطنوف الييود إلى فمسطيف (ىورفيتس وليساؾ،

 ،1999ص  .)17ومف ىنا تنبع

خصوصية "المجتمع اإلسرائيمي" حسب ىيروفتس وليساؾ حيث أنو استورد تراثو مف الببلد
األصمية التي أتى منو ا المستوطنوف باإلضافة إلى ذلؾ فإف المجتمع اإلسرائيمي ىو مجتمع جديد
عمى صعيد تكوينو السكاني وعمى صعيد بناء مؤسساتو" ،وبأف "وضع المجتمع اإلسرائيمي (ودولة
إسرائيؿ) مختمؼ تماـ االختبلؼ عف باقي الدوؿ الجديدة التي ظيرت بعد الحرب العالمية الثانية،
فإف (الحالة اإلسرائيمية) ليست حالة "مجتمع قديـ وأمة جديدة وانما مجتمع جديد لشعب قديـ جداً
تطورت في
وىذا تحديداً ىو المعنى لممصطمح "مجتمع مياجريف" .ويضيؼ الباحثاف بأنو "ليذا فقد ّ
إسرائيؿ" بنية اجتماعية ليست نتيجة لقوى تاريخية تعود (جذورىا) إلى عدة أجياؿ وانما ىي نتاج
لتطورات جديدة ظيرت مؤخ اًر والتي تعود مصادرىا إلى عممية االستيطاف الييودي في أرض
إسرائيؿ (ىورفيتس وليساؾ ، 1999 ،مرجع سابؽ ،ص  . )17ليذا فإف "المقاء بيف المبنى
المؤسساتي وعالـ القيـ ألرض إسرائيؿ (!) وبيف أولئؾ المياجريف الذيف حافظوا عمى عبلقاتيـ
الثقافية التقميدية أو شبو التقميدية لـ يحدث في ظروؼ متساوية القوى .إف الجياز المستوعب كاف
مييمناً عمى الصعيد السياسي واالجتماعي .نتيجة لذلؾ فقد أثرت الثقافات الخاصة لممياجريف
بشكؿ قميؿ جداً عمى تطور المجتمع اإلسرائيمي وبمورة ثقافتو في العقديف الخامس والسادس مف

القرف العشريف" (ىورفيتس وليساؾ ،مرجع سابؽ ،ص  .)18ويعني الباحثاف مف وراء التعبير
الضبابي "عالـ القيـ ألرض إسرائيؿ" ،تمؾ الثقافة الشرؽ أوروبية التي جاء بيا أوائؿ المستوطنيف
الصياينة ودمجوىا في الديباجات الصييونية المختمفة .ويمكننا أف نتصور كيؼ يمكف أف تكوف
طبيعة نقد أولئؾ الباحثيف النقدييف ،والماركسييف الجدد تحديداً ،عمى مثؿ ىذا التحميؿ
السوسيولوجي .فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،يطمعنا الباحث شمومو سفيرسكي ودفو ار
برنشطايف ،بأف إحدى الفرضيات التي ينطمؽ منيا ليساؾ وىورفيتس ،والنظرية الوظيفية المحسنة
عموماً ،ىي أف "المجتمع" ىو كينونة دائمة ال تتغير وال تتبدؿ بسبب دخوؿ مياجريف عمييا وانما
عمى المياجريف أنفسيـ التغير وتغيير ثقافاتيـ وسموكيـ االجتماعي بما يتماشى والمجتمع الجديد
الذي يدخموف إليو (سفيرسكي وبرنشطايف  ،1993 ،ص  .)123-122ونعتقد بأف كبل الرأييف
الوظيفية وسفيرسكي وبرنشطايف صائبيف حيث أف "المجتمع" ليس كينونة ثابتة المعالـ ويتغير مع
دخوؿ مجموعات بشرية ذات ثقافات مختمفة عف تمؾ السائدة في المجتمع ولكف في ذات الوقت
فإف ق ار اًر أيديولوجياً وسياسياً يمنع مثؿ ىذا التأثير حيث أف الخصائص الثقافية لممجتمع في
إسرائيؿ تعتبر نتاجاً لمنظومة أيدلوجية ولـ يكف نتاج تراكـ تاريخي مف التراث أو نتاجاً عضوياً
لمجموعة اجتماعية عبر األزمات والتحوالت التاريخية .وسنحاوؿ الحقاً مف خبلؿ جميع الفصوؿ
البلحقة تعزيز اعتقادنا ىذا بأف ق ار اًر سياسياً وأيديولوجياً وراء عدـ منح الفرصة لجميع الفئات
"اإلثنية" الشرقية التأثير وعمى الثقافة المييمنة في المجتمع اإلسرائيمي.
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مجتمع انقسامي:

المجتمع اإلسرائيمي ىو مجتمع يعج بالشروخ عمى أسس قومية وثقافية وسياسية ودينية:
تشير جميع الدراسات حوؿ المجتمع اإلسرائيمي إلى وجود شروخ عميقة في المجتمع تيدد استق ارره
االجتماعي والسياسي كما وأنيا تمارس الضغط الشديد عمى األجيزة السياسية ،باإلضافة طبعاً

إلى الضغوط الكبيرة التي تثقؿ كاىؿ مؤسسات الدولة والمجتمع بحكـ طبيعة المجتمع اإلسرائيمي
مجتمع مياجريف يؤدي إلى تغييرات ديموغرافية كبيرة (ىورفيتس وليساؾ ،مرجع سابؽ؛ سموحو،
.)1993
يتكوف المجتمع اإلسرائيمي مف مجموعتيف مركزيتيف تنتمياف إلى قوميتيف مختمفتيف ييودية
وعربية – فمسطينية تتسـ عبلقتيما بالصراع المستمر .فقد أفرزت نتائج حرب

 1948بنكبة

الشعب الفمسطيني وتشتت أبنائو في جميع أنحاء المعمورة  ،إال أف قسماً صغي اًر (حوالي

160

ألؼ نسمة) مف أبنائو بقي في حدود وقؼ إطبلؽ النار مع الدوؿ العربية ،تمؾ الحدود التي تحولت
إلى حدود مؤقتة لدولة إسرائيؿ ،األمر الذي منحيـ الحقاً حؽ المواطنة في ظ ّؿ حكـ عسكري،
الذي استمر حتى عاـ .1966
باإلضافة إلى وجود أفراد وعائبلت تنتمي إلى قوميات أخرى مختمفة تعمؿ في سوؽ
العمؿ اإلسرائيمي والتي ت ّكوف بدورىا جاليات كبيرة ليا مؤسساتيا الخاصة ،مف رياض أطفاؿ
وعيادات صحية ونقابات إال أنيا ما تزاؿ في طور البناء ،وليا في غالب األحياف أحياء خاصة
بيا ،مثؿ حي المحطة المركزية في تؿ أبيب وأحياء أخرى في مدينة القدس التي ال تمر في
مر بيا حي المحطة المركزية في تؿ أبيب .باإلضافة إلى الشرخ في العبلقة
العممية ذاتيا التي ّ
ما بيف الييود الشرقييف واألشكناز والصراع ما بيف المتدينيف والعممانييف في داخؿ المجتمع
اإلسرائيمي ،حيث يبرز الصراع بيف ىذه الفئات في كيفية إدارة شؤوف الدولة والمجتمع والمحافظة
عمى التعاليـ الدينية بيف العممانيوف والمتدينوف وكذلؾ المطالبة بالمساواة ما بيف الشرقيوف
والغربيوف في الكثير مف مناحي الحياة.
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معرفة عمى أنها "دولة لميهود":
دولة إسرائيل ّ

انطمؽ المنظريف األوائؿ لمصييونية مف فرضية أف وضع الييود في العالـ لف يتحسف
طالما خضعوا تحت وطأة حكـ األغيار وعميو فإنيـ مطالبوف إلى خمؽ سيادة ييودية .عمى الرغـ
مف ظيور العديد مف الدعوات إلى منح الييود حقوؽ مدنية وسياسية متساوية في دوؿ العالـ
وخصوصاً في الدوؿ األوروبية  ،حيث تتواجد الغالبية الييودية ،إال أف الدعوة الصييونية تعززت
خصوصاً بيف أبناء تمؾ الدوؿ التي منحت الييود حقوقاً سياسية ومدنية متساوية .ويعود ذلؾ إلى
تخص الثقافة الدينية الييودية تحديداً ،ومنيا أسباب فكرية سياسية
عدة أسباب منيا أسباب
ّ
وقومية .فقد انتشرت منذ مطمع القرف التاسع عشر القراءات الييودية التي ترى بمنح حقوؽ
متساوية لمييود تيديداً عمى خصوصية الييود وتيديداً عمى انغبلقيـ الثقافي واالجتماعي إلى
جانب تيديد حكميـ الثقافي المستقؿ .إضافة إلى ذلؾ فقد ظيرت في تمؾ الفترة تحديداً النزعات
القومية بيف العديد مف الشعوب والتي سعت إلى بناء كياف سياسي سيادي  ،وقد تأثر الييود
األوروبييف مف ىذه النزعات أشد التأثير .ونق أر عند ىرتسؿ ،مؤسس الحركة الصييونية ورئيس
المؤتمر الصييوني ،بأف ج ّؿ مشروعو يتمثؿ في بناء دولة سيادية لمييود ،ويظير ذلؾ بشكؿ جمي
في عنواف كتابو الرئيسي "دولة الييود" والذي حاوؿ مف خبللو شرح الركائز واألىداؼ التي تسعى
إلييا الحركة الصييونية (ىرتسؿ . )1978 ،وقد جاء في اإلعبلف عف إقامة دولة إسرائيؿ بأف
إسرائيؿ ىي دولة ييودية ستسعى إلى الحفاظ عمى أغمبية ديموغرافية ييودية .ولتحقيؽ اليدؼ
األخير قامت سياسة الدولة الناشئة عمى تفضيؿ سياسة كمية المياجريف إلييا عمى سياسة نوعية
استيعاب اليجرة .بمعنى آخر فقد دفعت دولة إسرائيؿ حديثة العيد إلى تيجير الييود مف بمدانيـ
األصمية إلييا بيدؼ خمؽ واقع ألغمبية ييودية كبيرة في الببلد .كذلؾ فإف بعض القوانيف األساسية
التي تذكر بأف الدولة ىي دولة لمييود (مثؿ قانوف أساس :الكنيست) أو دولة ييودية (مثؿ قانوف

أساس :حقوؽ اإلنساف وحريتو؛ وقانوف أساس حرية العمؿ) ،إضافة إلى اإلسباقيات القضائية
لمحكمة العدؿ العميا التي صادقت عمى مثؿ ىذا التعريؼ (.)Shafir,1989
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مجتمع عسكري:

الدولة والمجتمع في إسرائيؿ ىما نتاج النتصار عسكري لقواتيـ عمى السكاف العرب
الفمسطينييف والدوؿ العربية المجاورة:
عمى الرغـ مف نشاط الحركة الصييونية بمؤسساتيا المختمفة إال أف نتائج حرب 8491
بيف القوات العربية المشتركة وبيف القوات الصييونية المسمحة ىي التي أثمرت عف تعزيز أواصر
دولة إسرائيؿ .وتعتبر إحدى أىـ نتائج ىذه الحرب ىي أف المجتمع الفمسطيني قد تشتت في
غالبيتو خا رج حدود فمسطيف ونزوح قسـ كبير منو إلى دوؿ عربية وأجنبية وتحويميـ إلى الجئيف
ومشرديف .إلى جانب ذلؾ فإف إسرائيؿ ولمدة كبيرة مف الزمف كانت وما زالت في العديد مف
الحاالت في حالة صراع مستمر مع بعض الدوؿ العربية .ليذا فإنو يمكننا اإلدعاء بأف الدولة
والمجتمع في إسرائيؿ في حالة صراع دائـ مع المحيط الجغرافي والسياسي والقومي العربي وحتى
اإلسبلمي .
كذلؾ أنظمة التجنيد في إسرائيؿ والحاؽ كبل الجنسيف في الجيش والقيمة االجتماعية
لمعسكرييف في المجتمع االسرائيمي يعطي داللة واضحة عمى أف المجتمع االسرائيمي ىو مجتمع
عسكري  ،وخاصة أف معظـ رؤساء الحكومات في إسرائيؿ كانوا مف كبار الجنراالت في الجيش،
وذلؾ منذ عيد بف غوريػوف وشاروف مرو اًر برابيف وبراؾ ،وأف داللة ذلؾ يمكف مبلحظتيا في أف
أعمى نسبة مف الميزانية العامة لمدولة ىي موجية إلى و ازرة الدفاع.
إننا ىنا لسنا بصدد التوسع في عسكرة المجتمع اإلسرائيمي ولكف تـ التطرؽ إلى ىذه
القضية مف باب أنيا إحدى ميزات المجتمع اإلسرائيمي  ،ألف الحديث عف عسكرة المجتمع

الييودي في إسرائيؿ ىي قضية واسعة وبحاجة لدراسة شاممة  ،ولمتوسع في ىذا الموضوع يمكف
الرجوع إلى ). )Kimmerling,1979, Hrowits,1982, Ben-Elizer,1995
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مجتمع مزروع في محيط غريب وعدائي ويفوقه من الناحية الديموغرافية:
المجتمع في إسرائيؿ ىو مجتمع صغير يواجو خط اًر ديموغرافياً حقيقياً  ،حيث يقع عمى

أسماعنا بيف الحيف واآلخر خطر التيديد الديموغرافي الذي يتيدد دولة إسرائيؿ (سوفير .)2000
فعمى الرغـ مف مرور أكثر مف نصؼ قرف عمى إنشاء دولة إسرائيؿ وعمى الرغـ مف تعزيز
األيديولوجية الصييونية بيف الطوائؼ الييودية في الدوؿ الغربية  ،إال أننا أماـ حقيقة أف أقؿ مف
 %40مف ييود العالـ يتواجدوف في دولة إسرائيؿ  ،وعمى الرغـ مف كافة التسييبلت التي تقدميا
المؤسسات الصييونية المختمفة  ،ولكننا أماـ حقيقة مغايرة فمـ تتـ ىجرة ييودية جماعية شاممة إلى
إسرائيؿ .ولو فرضنا جدالً أف ىجرة شاممة لييود العالـ قد تمت وتجمع كؿ ييود العالـ داخؿ دولة
إسرائيؿ فإف ذلؾ لـ يخفؼ مف وقع التيديد الديموغرافي  ،وذلؾ ألف نسبة الزيادة الطبيعية
لمفمسطينييف لعاـ (  2001تقارب  )%3,4سنوياً  ،بينما الزيادة الطبيعية عند الييود ىي حوالي
( )%2,4سنوياً .
فمف خبلؿ الجدوؿ التالي يتبيف لنا عدد الييود في داخؿ دولة إسرائيؿ  /فمسطيف بالنسبة
لمعدد الكمي لييود العالـ منذ سنة  1945وحتى سنة . 2002

جدول رقم ()1
أعداد اليهود في إسرائيل  /فمسطين وخارجها 2002-5491 ،

عدد اليهود (بالماليين)

السنة

النسبة المئوية لميهود في إسرائيل /
فمسطين من مجمل اليهود في العالم

المجموع

اسرائيل

خارج اسرائيل

1945

11

0.565

10.435

5.13

1950

11.373

1.203

10.170

10.57

1955

11.800

1.591

10.209

13.48

1960

12.160

1.911

10.249

15.7

1965

12.500

2.299

10.211

18.39

1970

12.633

2.582

10.051

20.43

1975

12.742

2.959

9.783

23.22

1980

12.840

3.283

9.557

25.56

1985

12.871

3.517

9.354

27.32

1990

12.869

3.947

8.922

30.67

1995

12.892

4.480

8.508

34.75

2002

12.948

5.094

7.854

39.34

المصادر :
Della Pergola, Sergio (199). “World Jewish Population – 1998”, Serio Della Pergola,
98 American Jewish Year book (1998), The Demographic Prospects: 200 World
Jewry Beyond, Oxford Center For Hebrew and Jewish Studies, the Third Frank Green
Lecture occasional papers 2, P17.
دولة اسرائيؿ  ،كتاب االحصاء السنوي إلسرائيؿ –  3002دائرة االحصاء المركزية  ،القدس  ،كتاب رقـ .54

فمف خبلؿ ىذا الجدوؿ يتبيف لنا أف عدد الييود في سنة 2002ىو و

مميوف

ييودي مف مجموع ييود العالـ أي ما نسبتو  . %39,34أما عمى صعيد عدـ التوازف مع المحيط
الخارجي حيث يفترض العديد مف المراقبيف اإلسرائيمييف أف دولة إسرائيؿ قائمة في منطقة عربية
واسبلمية  ،األمر الذي ييدد دوماً ىذا الوجود اإلسرائيمي في المنطقة مف الناحية الديموغرافية ،
(راجع عمى سبيؿ المثاؿ  ،)Aronson1992ومف المنطقي االفتراض أنيا منطقة متحولة وأف
مجتمعاتيا تتقدـ وتتطور إف لـ يكف اآلف  ،فإنيا في تطور مستمر كما يتضح لنا مف قراءة التاريخ
الحديث ليذه الببلد  .وبحكـ ذلؾ فإف القائميف عمى بمورة سياسات إسرائيؿ يروف أف تيديداً عربياً
واسبلمياً استراتيجياً لـ يختفي (راجع وثيقة ىرتسيميا .)2001
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مجتمع احتاللي:

إسرائيؿ دولة محتمة ألراضي ولتجمعات سكنية فمسطينية في األراضي المحتمة عاـ
 1967إف حقيقة احتبلؿ إسرائيؿ أراضي فمسطينية وعربية أخرى وفرض سمطتيا عمييا وعمى
المجتمع الفمسطيني القائـ عمييا ،إنما يؤثر بدوف شؾ عمى المجتمع اإلسرائيمي بشكؿ مباشر وغير
مباشر .فإف فرض دولة قوتيا العسكرية عمى شعب أعزؿ (أو غير أعزؿ) إنما يخمؽ صراعات

أيديولوجية وسياسية داخمية ،كما أنو يخمؽ صراعاً عنيفاً مع فئات واسعة مف أبناء الشعب
الفمسطيني ،كما شيدنا في االنتفاضة األولى واالنتفاضة الحالية.
تعتبر إسرائيؿ الدولة االحتبللية الوحيدة بالعالـ التي تستند عمى زعميا بامتبلؾ أرض
احتمتيا بالقوة بناء عمى تاريخ يزعموف أنو يعود لػِ  3000سنة سابقة .حتى االستعمار لـ يكف
يدعي الممكية الكاممة لؤلرض التي سيطر عمييا أكثر مف قرف ،فالجزائر بقيت الجزائر كما ىو
حاؿ اليند وغيرىا .لمزيد مف المعمومات حوؿ ىذا الموضوع (راجع  ،يجيؿ  ،ليفي .

 1992؛

وأيضاً . )1989 . Shafir
ليمدنا بالسياؽ المركب لممجتمع االسرائيمي ،فيو ظيرت طائفة “الييود
جاء ىذا الفصؿ ّ
الشرقييف” ،وفيو تبمورت ىويتيـ وبمورت مفاىيميـ وخطاباتيـ السياسية وااليديولوجية ،ليذا فإنو
فصؿ مركزي وجزء ال يتج أز مف ىذه الدراسة  ،ولكنو ال يشير بشكؿ مباشر إلى تبمور العبلقة بيف
اإلنتماء اإلثني وبيف السموؾ السياسي  .عمى الرغـ مف ذلؾ أنو يسمط الضوء عمى جوانب عديدة
لممجتمع االسرائيمي تخدـ تحميمنا وموضوع ىذه الدراسة مف حيث أنيا عوامؿ تؤثر عمى بمورة
المفاىيـ والسياقات التي نحف بصددىا  .بمعنى آخر فإف ىذا الفصؿ جاء ليمدنا بالسياؽ األوسع
لممجتمع ولمدولة االسرئيمييف عمى أمؿ أف يتـ اعتبارىا متغيرات أولية في بمورة اليوية اإلثنية
وعبلقاتيا بالسموؾ السياسي  ،فعمى سبيؿ المثاؿ فإف إحدى السمات المركزية لممجتمع االسرائيمي
ىو كونو مجتمع مياجريف  ،وقد توقفنا عند عبلقة ذلؾ مع تعزيز أوضاع اإلنتماء اإلثني وعبلقة
ىذا االنتماء مع السموؾ السياسي في الفصؿ األوؿ  .كذلؾ فإف كوف المجتمع االسرائيمي مجتمعاً
أيديولوجيا يترؾ أث اًر بالغاً عمى صعيد السموؾ السياسي ولكنو يتناقض ومكونات األيديولوجية
الصييونية (بتأويبلت حزب "مباي" سابقاً وحزب العمؿ الحقاً)  ،ولكنو ال يتنافى والتأويبلت
الصييونية األخرى لحزب شاس  ،عمى سبيؿ المثاؿ  ،كما سنوضح في الفصوؿ القادمة  .كوف

المجتمع االسرائيمي مجتمعاً انقسامياً يترؾ أثره عمى صعيد تعزيز االنتماء اإلثني وعبلقتو بالسموؾ
السياسي مف حيث أنو يعمؿ لصالح الفئات السكانية واإلثنية كفئة اجتماعية تسعى إلى تحقيؽ
مصالحيا مف خبلؿ التجنيد الذاتي لحزب أو قائمة انتخابية معينة  ،مما يعزز مكانتيـ وشدة
تأثيرىـ عمى المستوى السياسي  .أما كوف دولة اسرائيؿ "دولة الييود" فإنو يعزز البعد الييودي في
اليوية الفردية والجماعية لؤلفراد  ،ولكف ذلؾ ال يفسر السموؾ السياسي وشدة االنتماء السياسي
بشكؿ كامؿ ولكنو يفسره بشكؿ جزئي  ،وذلؾ مف حيث أنو يمغي إمكانية التصويت ألحزاب ال
تعزز ىذا التعريؼ  ،مثؿ األحزاب العربية  ،واألحزاب الييودية اليسارية المتطرفة التي تسعى إلى
تحويؿ اليوية المدنية لممواطنيف وجعميا اليوية المييمنة بدالً مف اليوية اإلثنية الييودية  .كذلؾ
األمر بالنسبة لكوف المجتمع االسرائيمي مجتمعاً عسكرياً واحتبللياً وغير متوازف عمى الصعيد
الديمغرافي .
فبعد أف تناولنا خصائص المجتمع االسرائيمي في ىذا الفصؿ  ،فإننا في الفصؿ القادـ
سوؼ نتناوؿ وضع الييود الشرقييف في دولة إسرائيؿ مف حيث حركات االحتجاج التي قاموا بيا
واألحزاب والحركات السياسية ذات الصبغة الشرقية التي أنشئوىا  ،وكذلؾ توجو الصوت الشرقي
في االنتخابات العامة لمكنيست ولرئاسة الحكومة .

الصوت الشرقي يف االنتخابات
كما ذكرنا سابقاً وفي مواقع مختمفة مف ىذه الدراسة حوؿ واقع الييود الشرقييف في الحياة
السياسية في دولة إسرائيؿ  ،وكيفية التعبير عف ىذا الواقع مف خبلؿ مشاركة الشرقييف في الحياة
السياسية  ،أو مف خبلؿ أحزاب ذات صبغة شرقية  ،أو مف خبلؿ التصويت لمرشحيف في أحزاب
صييونية ذات صبغة غربية مثؿ مباي وحيروت  ،ومف ثـ العمؿ والميكود  ،أما في ىذا الجزء مف
الفصؿ فسوؼ نحاوؿ بحث تأثير الييود الشرقييف عمى سير العممية االنتخابية في إسرائيؿ ودورىـ
في تحديد مراكز القوى  ،وذلؾ مف خبلؿ قوتيـ االنتخابية واإلدالء بأصواتيـ في دورات انتخابية
مختمفة  ،وبدراسة نتائج االنتخابات في عدد مف مدف التطوير في إسرائيؿ ذات األغمبية السكانية
مف الييود الشرقييف  ،وفي محاولة منا لمعرفة أوجو التغير في التوجيات السياسية لمييود الشرقييف
والذي يتـ التعبير عنو مف خبلؿ تصويتيـ في االنتخابات العامة لمكنيست ولرئاسة الحكومة ،
عندما كاف التصويت لرئاسة الحكومة يتـ بطريقة مباشرة منذ منتصؼ التسعينات  ،والذي تـ
إلغاؤه قبؿ االنتخابات األخيرة في عاـ  .2003كذلؾ سوؼ نحاوؿ في ىذا الجزء مف الفصؿ أف
نبيف إف كاف ىناؾ توجو مختمؼ ألبناء الشرقييف اتجاه األحزاب الصييونية ذات الصبغة
األشكنازية  ،أـ أف الجيؿ الجديد مف أبناء الييود الشرقييف يسير عمى نفس خط آبائيـ  .كما
سنحاوؿ التحقؽ مف كؿ التساؤالت السابقة مف خبلؿ العديد مف الجداوؿ واالحصاءات التي تتناوؿ

نتائج التصويت في عدد مف بمدات التطوير التي تسكنيا أغمبية مف الييود الشرقييف (راجع الجدوؿ
رقـ  1في المبلحؽ).
ففي االنتخابات منذ سنة

 1977وحتى  ، 2003نجد أف نسبة ما حصؿ عميو حزب

العمؿ في االنتخابات العامة مف أصوات الييود الشرقييف سكاف مناطؽ التطوير ىو في انخفاض
مستمر حسب ما ىو واضح في الجدوؿ رقـ (  )1الموجود في الممحؽ  ،حيث أنو في االنتخابات
التي أجريت سنة  1977حصؿ حزب العمؿ عمى نسبة  %20مف أصوات سكاف مدف التطوير
المذكورة أسفؿ الجدوؿ رقـ (  ، )1بينما حصؿ حزب العمؿ عمى نسبة

 %5,8في انتخابات

 ، 2003وىذا يبيف لنا أف سكاف مدف التطوير والذيف بغالبيتيـ ىـ مف الييود الشرقييف قد ابتعدوا
عف حزب العمؿ وحجبوا أصواتيـ عنو بنسبة ممموسة ألسباب تاريخية وعبلقات غير ودية بيف
الييود الشرقييف وبيف حزب العمؿ كوريث لحزب مباي مؤسس الدولة  ،وفي نفس السياؽ وحسب
تفسير نفس الجدوؿ فإف نفس مدف التطوير الموجودة أسفؿ الجدوؿ رقـ (  )1قد منحت أصواتيا
لحزب الميكود بشكؿ كبير منذ االنقبلب السياسي سنة  1977وحتى انتخابات  ، 2003بحيث أنو
في االنتخابات سنة  1977حصؿ حزب الميكود عمى نسبة  %43.15مف أصوات الناخبيف في
مدف التطوير المذكورة أسفؿ الجدوؿ رقـ (  ، )1أما في انتخابات سنة  2003فقد حصؿ حزب
الميكود عمى  %35.5مف مجموع األصوات في نفس مدف التطوير  .وبنظرة شاممة نجد أنو منذ
انتخابات سنة  1977وحتى انتخابات  2003نجد أنو ما يحصؿ عميو حزب الميكود مف أصوات
سكاف مدف التطوير يفوؽ ضعفي ما كاف يحصؿ عميو حزب العمؿ خبلؿ تمؾ الفترة .
وىذا يعطينا مؤشر عمى أف سكاف مدف التطوير والذيف ىـ بغالبيتيـ الساحقة ىـ مف
الييود الشرقييف قد توجيوا نحو الحزب المعارض في تمؾ الفترة وىو حزب الميكود .

فإذا كانت تحميبلت الجدوؿ رقـ (  )1وتحميؿ معطياتو تبيف لنا توزيع األصوات في مدف
التطوير بيف حزب العمؿ وحزب الميكود  ،فإننا سوؼ نحاوؿ أف نفحص توجو سكاف مدف التطوير
اتجاه مجمؿ القوائـ االنتخابية ذات الصبغة الدينية وذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ  2في المبلحؽ .
فمف خبلؿ ىذا الجدوؿ نجد أف األحزاب الدينية وخبلؿ الدورات االنتخابية الممتدة منذ
انتخابات سنة  1977وحتى  ، 2003قد حصمت عمى نسبة عالية مف أصوات الييود الشرقييف
سكاف مدف التطوير المذكورة أسفؿ الجدوؿ رقـ (  )2حيث أف األحزاب الدينية حصمت عمى نسبة
 %23في انتخابات  ، 1977وكذلؾ عمى نسبة  %33.1في انتخابات  ، 2003وىذا يبيف لنا
توجو الييود الشرقييف لمتصويت نحو األحزاب الدينية  ،واذا ما نظرنا إلى مدلوالت الجدوؿ رقـ
( )1والجدوؿ رقـ (  ، )2نجد أف الييود الشرقييف سكاف مدف التطوير قد منحوا أصواتيـ ودعميـ
في االنتخابات العامة منذ سنة  1977وحتى انتخابات سنة  2003لحزب الميكود واألحزاب
الدينية عمى حساب حزب العمؿ  ،وىذا ُيظير مؤشر جديد يبيف لنا أف نسبة عالية مف أصوات
الييود الشرقييف مف سكاف مدف التطوير أصبحت ذات توجيات دينية وتمنح أصواتيا لحركات
وقوائـ وأحزاب دينية .
أما إذا حاولنا أف نبيف توجو الناخبيف في مدف وبمدات التطوير التي تسكنيا أغمبية ييودية
شرقية وتوجييـ االنتخابي وتصويتيـ لقوائـ انتخابية ذات صبغة إثنية شرقية  ،فإننا ومف خبلؿ
الجدوؿ رقـ  3في المبلحؽ يمكف أف نبلحظ ذلؾ وأف نستدؿ عمى توجو الصوت االنتخابي لمييود
الشرقييف في مدف التطوير وتقسيـ أصواتيـ بيف التيارات السياسية والدينية والقومية واألحزاب ذات
الصبغة اإلثنية  ،وذلؾ في محاولة لفيـ التوجو السياسي لمييود الشرقييف في مدف التطوير ومف ثـ
تعميـ النتائج عمى مجمؿ الييود الشرقييف في دولة إسرائيؿ.

فمف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )3نجد أف نسبة التصويت لمقوائـ اإلثنية الشرقية ىي في ارتفاع
مستمر  ،فقد صوت (  )%4.76مف سكاف مدف التطوير المذكورة أسفؿ الجدوؿ رقـ (  ، )3في
انتخابات سنة  1977لمقوائـ اإلثنية الشرقية  ،بينما ارتفعت ىذه النسبة حتى وصمت  %21.1في
انتخابات سنة  ، 2003وبمقارنة ما بيف حزب العمؿ واألحزاب اإلثنية الشرقية نبلحظ أنو ومنذ
انتخابات سنة  1996وحتى انتخابات  ، 2003نجد أف القوائـ اإلثنية الشرقية حصمت عمى نسبة
أعمى بكثير مما حصؿ عميو حزب العمؿ  .والمقارنة ىنا مع حزب العمؿ ىو كوف حزب العمؿ
امتداد لحزب مباي مؤسس الدولة مف ناحية وأيضاً كونو حزب أشكنازي بتركيبتو وبتوجياتو
السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية .
فمف خبلؿ ما تقدـ مف تفسير لمجداوؿ رقـ  3 ، 2 ، 1وتبياف توجو سكاف مدف التطوير
والذيف ىـ في غالبيتيـ الساحقة ىـ مف الييود الشرقييف  ،وتبياف توجياتيـ في االنتخابات ومنح
أصواتيـ لحزب العمؿ ولحزب الميكود  ،وكذلؾ لؤلحزاب الدينية واألحزاب اإلثنية الشرقية  ،فإننا
وفي تحميؿ لبينات الجدوؿ رقـ  4في الممحؽ  ،سوؼ نحاوؿ أف نرصد موقؼ سكاف مدف التطوير
مف الحركات السياسية المتطرفة ونسبة األصوات التي تحصؿ عمييا ىذه الحركات مف الييود
الشرقييف في مدف التطوير المذكورة أسفؿ الجدوؿ رقـ . 4
فمف خبلؿ ىذا الجدوؿ يمكف لنا أف نبلحظ أف الحركات المتطرفة ليا حضور وتأييد في
مناطؽ التطوير ذات األغمبية السكانية مف الييود الشرقييف  ،إف ىذا التحوؿ في توجيو الصوت
االنتخابي لمييود الشرقييف نحو األحزاب اليمينية والدينية والقومية المتطرفة يمكف تفسيره عمى أف
ما كاف يرضى بو اآلباء الشرقيوف لـ يعد مقبوالً عند أبنائيـ الذيف ولدوا في الببلد  .ويمكف لنا أف
نتابع ىذه القضية في دراستنا ىذه مف خبلؿ تتبع توجو صوت الناخب اإلسرائيمي ومف خبلؿ عدد
مف الدورات االنتخابية المتتالية التي سبقت االنقبلب السياسي منذ سنة  1977كما ىو مبيف في

الجدوؿ رقـ  5في المبلحؽ  ،وذلؾ معتمديف عمى األصؿ اإلثني سواء لآلباء أـ لؤلبناء  ،وفي
محاولة منا لمعرفة أوجو التغيير الذي ط أر عمى المواقؼ التي أصبح يتبناىا الييود الشرقيوف اتجاه
الحزب المؤسس لمدولة في إسرائيؿ  ،وخاصة وأننا نعرؼ أف موجات اليجرة الجماعية ليؤالء
الييود الشرقييف قد تمت في عيد حزب مباي الحاكـ في تمؾ الفترة والحزب المؤسس لمدولة والذي
أصبح حزب العمؿ اليوـ ىو وريثو وامتداده الطبيعي عمى الساحة اإلسرائيمية .
فمف خبلؿ الجدوؿ رقـ  5يتبيف لنا أف نسبة الييود الشرقييف (اآلباء) المصوتيف لمحزب
الحاكـ (مباي) عاـ )%51( 1969فإنيا انخفضت إلى  %32فقط في عاـ ( 1977أي انخفاض
بنسبة  %37فقط)  .أما عمى صعيد السموؾ السياسي ألبناء الجيؿ الثاني الذيف ولدوا في الببلد
مف أبناء الييود الشرقييف  ،فقد انخفضت نسبة تصويتيـ لمحزب الحاكـ في انتخابات سنة 1977
بنسبة  %55تقريباً  .األمر مشابو أيضاً في حاؿ الصاب ار مف أصؿ أشكنازي (انخفاض بنسبة
 ، )%55ولكنيـ لـ ينتقموا إلى حزب الميكود أو إلى حزب حيروت  ،كما فعؿ (أبناء جيميـ مف
الشرقييف) وانما إلى أحزاب معارضة (مثؿ حزب داش وغيرىا)  .طغى طابع التصويت اإلثني
عمى انتخابات عاـ  ، 1984حيث وجد بعض الباحثيف بأف الخمفية اإلثنية لمناخب لعبت دو اًر
مركزياً في اختياره الحزب الممثػػؿ لػ ػػو فػي الكنيست ).(Shamir, 1986; Torgovnik, 1986
كذلؾ حصؿ تغيير عمى عدد ونسبة الناخبيف مف الييود الشرقييف  ،بحيث تغمبت نسبتيـ
عمى عدد ونسبة الناخبيف مف الييود األشكناز ألوؿ مرة في الدورة االنتخابية لعاـ  ، 1988بينما
كانت النسبة مختمفة في الدورة االنتخابية لعاـ

 ، 1977حيث كاف  %43مف الناخبيف مف

الشرقييف وحوالي  %53مف األشكناز باإلضافة إلى  %4مف الصاب ار أبناء صاب ار  .وقد اختمفت
ىذه الموازيف عند ىجرة الييود مف بمداف االتحاد السوفييتي سابقاً إلى الببلد  ،وقد تـ اعتبار
غالبيتيـ عمى أنيـ أشكناز  ،وتحولت نسبة الناخبيف األشكناز إلى  ، %48والشرقييف إلى %44

تحوؿ مرة أخرى في الدورة االنتخابية لعاـ
وحوالي  %8مف الصاب ار أبناء الصاب ار  ،ولكف األمر ّ
 1996حيث أصبح جميور الييود األشكناز إلى

 %50والشرقييف إلى  %39وارتفعت نسبة

الصاب ار وأبناء الصاب ار إلى ( . %11أرياف  ،مرجع سابؽ  ،ص. )203
باإلضافة إلى ذلؾ  ،يتبيف لنا أنو وفي الدورة االنتخابية لعاـ

 1981شكؿ جميور

الصاب ار (الذي ولد في الببلد) األكثرية مف بيف جميور الناخبيف الييودي  ،حيث شكموا %55.3
(.أرياف  ،مرجع سابؽ  ،ص. )204 ، 202-201
كما يطمعنا أرياف (مرجع سابؽ  ،ص

 )204عمى حقيقة إحصائية تتمخص في أف غالبية

المصوتيف لقائمة الميكود في الدورة االنتخابية لعاـ

 1977جاءت مف جميور الناخبيف الييود

الشرقييف  ،وىنا يكمف مصدر التوجو الذي يرى بيذه الدورة "انقبلب"  ،فيو ال يعبر فقط عف
وصوؿ قائمة الميكود إلى الحكـ ألوؿ مرة في إسرائيؿ  ،وانما يعبر أيضاً عف أف جميور الناخبيف
الشرقييف وألوؿ مرة في تاريخ إسرائيؿ الحديث  ،حيث تركزت نسبة كبيرة مف قوة الييود الشرقييف
في الببلد  ،وألوؿ مرة  ،في قائمة انتخابية واحدة  ،وأوصموىا إلى سدة الحكـ .
فمف خبلؿ ما تقدـ مف تحميؿ لنتائج االنتخابات في إسرائيؿ وخبلؿ دورات انتخابية امتدت
منذ سنة  1977وحتى االنتخابات األخيرة سنة

 ، 2003وجدنا أف توجو الييود الشرقييف

االنتخابي في مدف التطوير حيث غالبية السكاف ىناؾ ىـ مف الييود الشرقييف  ،فإف الناخب
الييودي الشرقي في تمؾ المناطؽ أصبح يعطي صوتو االنتخابي لؤلحزاب اليمينية مثؿ الميكود
بشكؿ خاص ولؤلحزاب الدينية والقومية  ،وكذلؾ لؤلحزاب ذات الصبغة اإلثنية الشرقية ويبتعد
كثي اًر عف حزب العمؿ  ،واف كاف ىناؾ ابتعاد عف حزب الميكود لصالح قوائـ إثنية مثؿ حركة
جيشر بزعامة دافيد ليفي  ،وكذلؾ ابتعاد أفيغدور كيبلني وانشاء حزب الطريؽ الثالث معتمداً

عمى أصوات الييود اليمنييف (عباس  .محمود ، 1998 ،ص  ، )7-6فيذا يعطي داللة عمى أف
التوجو اإلثني في االنتخابات اإلسرائيمية أصبح يأخذ شرعية في الحياة السياسيػة اإلسرائيمية .
إننا ال نريد أف نبتعد كثي اًر في تحميبلتنا ألسباب التوجو األثني أو اليميني أو التوجو نحو
أحزاب وحركات قومية متطرفة  ،ألف ذلؾ سوؼ يبعدنا عف جوىر ىذه الدراسة  ،ولكننا سوؼ
نركز عمى توجو الصوت الشرقي في االنتخابات العامة في إسرائيؿ  ،فبعد أف حاولنا متابعة
الصوت الشرقي في االنتخابات  ،فإننا سوؼ نحاوؿ أف نتطرؽ إلى توجو الناخب األشكنازي وذلؾ
مف خبلؿ قراءة سريعة لنتائج انتخابات الكنيست الرابعة عشرة سنة  1996معتمديف عمى مكاف
اإلقامة كما ىو واضح في الجدوؿ رقـ ( 6راجع المبلحؽ) .
نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدوؿ بأف نسبة التصويت لمرشح اليميف أو الميكود ترتفع كمما
زادت نسبة الشرقييف في الموقع السكاني في الببلد مثؿ بمدات التطوير ذات خمفيات إثنية مختمطة
يسكنيا  %35-20أشكناز  ،أي أف نسبة السكاف ذوي األصؿ األشكنازي فييا يكوف أقؿ مف
النصؼ  ،حيث كانت نسبة المصوتيف في تمؾ المناطؽ لصالح حزب الميكود

 ، %48أما في

المناطؽ التي يكوف نسبة السكاف الشرقييف فييا  %80فإف حزب الميكود حصؿ عمى نسبة %57
مف أصواتيـ  ،أما في المناطؽ السكنية في األحياء الغنية في المدف الكبرى حيث غالبية السكاف
ىناؾ ىـ مف األشكناز فإف حزب العمؿ حصؿ عمى نسبة  %60مف األصوات  ،وحزب الميكود
حصؿ عمى نسبة  %27مف األصوات في تمؾ المدف الكبرى واألحياء الغنية  .وفي نفس المدف
الكبرى ولكف لدى أبناء الطبقة الوسطى  ،نبلحظ أف حزب الميكود حصؿ عمى

 %50مف

األصوات وحزب العمؿ حصؿ عمى  . %38وبذلؾ نجد أف نسبة التصويت لمحزبيف الكبيريف في
إسرائيؿ مرتبط أيضاً بالوضع الطبقي واإلثني حيث أف أبناء الطبقات الغنية في األحياء الغنية

يصوتوف لحزب العمؿ بغالبيتيـ  ،أما أبناء الطبقات الوسطى في المدف الكبيرة والمتوسطة وأبناء
مدف التطوير فغالبيتيـ يصوتوف لصالح حزب الميكود .
فمف خبلؿ ما تقدـ وبناء عمى اإلحصائيات والجداوؿ الواردة في ممحؽ ىذه الدراسة ،
فإننا نبلحظ أف توجُّو صوت الييود الشرقييف في االنتخابات االسرائيمية يميؿ نحو حزب الميكود
بنسبة عالية  ،وكذلؾ نحو األحزاب اليمينية والدينية واإلثنية .
وعمى الرغـ مف وجود فرؽ ما بيف التصويت لحزب الميكود والتصويت لمرشح حزب
الميكود لرئاسة الحكومة  ،بحيث أف التصويت لمرشح حزب الميكود أعمى مف التصويت لقائمة
الحزب نفسو  .حيث أف نسبة التصويت لنتنياىو كانت

 %61,53بينما نسبة التصويت لييود

براؾ كانت  %38,47وىذا كاف في انتخابات سنة  ، 1999أما في انتخابات سنة  2001عندما
كانت المنافسة عمى رئاسة الحكومة بيف ييود براؾ وارئيؿ شاروف  ،فإننا نبلحظ ومف خبلؿ جدوؿ
رقـ ( 8راجع الممحؽ)  ،حيث نجد أف مرشح حزب العمؿ لرئاسة الحكومة حصؿ عمى نسبة
 ، %17,72بينما مرشح حزب الميكود حصؿ عمى نسبة . %82,28
مف خبلؿ ما تقدـ في ىذا الفصؿ الذي حاولنا فيو أف نبيف توجو الصوت الشرقي في
االنتخابات العامة اإلسرائيمية نجد أف الصوت الشرقي موزع ما بيف األحزاب اليمينية والقومية
واإلثنية الشرقية ومبتعد تدريجياً عف حزب العمؿ  ،وىذا يعطينا داللة واضحة عمى أف اإلنتماء
اإلثني لو أثر عمى السموؾ السياسي  ،فكوف الييود الشرقييف جماعة إثنية عانت وتعاني مف حالة
مف الغبف منذ ىجرتيا إلى إسرائيؿ  ،فإنيا توجو طاقتيا االنتخابية نحو أحزاب وحركات ترى فييا
القدرة عمى تحقيؽ مصالح الشرقييف  ،وكذلؾ كنوع مف المعاقبة لحزب العمؿ الذي ىو امتداد
لحزب مباي المؤسس لمدولة واألشكنازي بتوجياتو السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،أو
ربما أف ىذا التوجو لمصوت االنتخابي الشرقي نحو األحزاب اليمينية والدينية واإلثنية والقومية

المتطرفة ىو مف أجؿ إثبات صييونيتيـ أو بسبب كرىيـ لمعرب  ،ولكننا ىنا لسنا بصدد األسباب
والدوافع التي دفعت بالييود الشرقييف إلى تبني ىذا التوجو في االنتخابات العامة في دولة إسرائيؿ
ألف الحديث عف األسباب والدوافع ىي قضية أخرى بحاجة إلى دراسة خاصة بيا .
إنني ومف خبلؿ ىذه الدراسة العممية ومحاولة مطابقتيا مع الواقع االسرائيمي يمكف لي أف
أشير أف عمؽ االنتماء األيدولوجي لمييود اتجاه أحزابيـ السياسية أصبح يضعؼ وأصبح ىناؾ
عوامؿ غير أيديولوجية تحدد توجو الناخب االسرائيمي  ،ومف تمؾ العوامؿ  :األمني  ،الشخصي ،
االقتصادي  ،اإلثني  .وبيذا يمكف أف يحدث تشابو ما بيف الحالة الحزبية االسرائيمية والحالة
الحزبية األمريكية عمى سبيؿ المثاؿ .

الفصل الثالث
اليهود الشرقيون في إسرائيل

حركات االحتجاج  ،الحركات السياسية والتصويت
حاوؿ أبناء الطائفة الييودية في فمسطيف بعد الحرب العالمية الثانية أف يعيدوا بناء تنظيماتيـ

السياسية والخيرية  ،إال أنيـ فشموا في ذلؾ (درويش وبشير  ،سنة

 ، 1998الفصؿ الثاني)

ألسباب تعود إلى أف المؤسسة الحاكمة في الببلد كانت مؤسسة إمبريالية (بريطانية) وكانت قد
أبرمت اتفاقات معمنة وغير معمنة مع الحركة الصييونية ذات األصوؿ األشكنازية والتوجيات

الثقافية االستشراقية  .باإلضافة إلى ذلؾ فقد كانت الحركة السياسية الصييونية تقوـ عمى مفيوـ
وشعار "وحدة الشعب الييودي" واعتبرت اليوية الشرقية ىوية تقوـ عمى نزعات إنعزالية أو

إنفصالية يمكف ليا أف تيدد وتقوض المشروع الصييوني والحد مف شموليتو  .ليذا السبب فقد

أضفى الخطاب الصييوني عمى محاوالت الناشطيف الشرقييف عدـ الشرعية المطمقة األمر الذي

أدى في نياية األمر إلى فشؿ جميع الحركات واألحزاب السياسية االثنية الشرقية حتى بروز حركة

شاس في مطمع الثمانينات  ،والتي سنأتي عمى تحميؿ أسباب نجاحيا الحقاً  .واذا حاولنا تفسير

ىذا الفشؿ نستطيع أف نفيـ جيداً عمقو وتراجيديتو  .وسنحاوؿ مف خبلؿ ىذه الفقرة القادمة التوقؼ
عند ىذه المسألة وتفسيرىا .

عمى الرغـ مف ذلؾ أف موضوعنا ىنا يتمحور حوؿ المميزات والخصائص السياسية

واإلثنية التي تطورت وتقمبت بيف الحيف واآلخر داخؿ تمؾ الفئة السكانية التي نطمؽ عمييا اسـ
"شرقييف" في إسرائيؿ  .وال شؾ في كوف ىذه الخصائص والمميزات نتاج لمتفاعؿ مع السياؽ
الصييوني واإلسرائيمي الذي تطور في صمب الواقع اإلسرائيمي  .إننا نركز في ىذه الدراسة عمى
السموؾ السياسي ليؤالء الييود الشرقييف  ،وذلؾ مف خبلؿ تفاعميـ مع الحياة السياسية اإلسرائيمية
عمى المستوى الحزبي  ،وسوؼ نحاوؿ أف نتناوؿ موضوع الحركات السياسية لمييود الشرقييف ،
وكذلؾ بعض حركات االحتجاج الشرقية عمى حالة الغبف التي يعيشيا ىؤالء الشرقيوف في دولة
إسرائيؿ  ،وذلؾ حسب التسمسؿ التاريخي لمحركات السياسية والحركات االحتجاجية  .أما في

الجزء المتبقي مف ىذا الفصؿ فسنتوقؼ عند تحميؿ إحصائي لسموؾ الشرقييف السياسي مف خبلؿ
النظر إلى تغير اتجاىات تصويتيـ في بعض مدف التطوير مف جنوب الببلد إلى شماليا ومف
شرقيا إلى غربيا .

اليهود الشرقيون يف احلياة السياسية اإلسرائيلية منذ سنة  1949وحىت سنة  1977وأىم حركات االحتجاج الشرقية:

لقد اتخذت مشاركة الييود الشرقييف في الحياة السياسية اإلسرائيمية عمى المستوى
السياسي أحد الشكميف التالييف -:
الشكل األول :
المشاركة مف خبلؿ قوائـ شرقية مستقمة  ،وقد فازت قائمتاف شرقيتاف في االنتخابات
األولى لمكنيست (في  25مف كانوف ثاني  /يناير  ، )1949تدعى األولى "قائمة االتحاد القطري
لمشرقييف وأبناء الطوائؼ الشرقية" والتي حصمت عمى (  )15,287صوتاً أي ما نسبتو ( )%3.5
والتي أىمتيا الحصوؿ عمى أربعة مقاعد حينيا  .وتدعى القائمة الثانية باسـ "اتحاد ييود اليمف في
إسرائيؿ" والتي حصمت عمى (  )4,399صوتاً فقط  ،أي ما نسبتو (  ،)%1وىي النسبة التي
أىمتيا في الحصوؿ عمى مقعد واحد وفي ىذا العاـ حدثت أوؿ عممية احتجاج شرقية وىي :

مظاهرات أشكلون:

ففي نيساف سنة  1949اجتاحت مدينة عسقبلف (أشكموف) مظاىرات كبيرة اشترؾ فييا

اآلالؼ مف الييود الشرقييف ضد التمييز العنصري الموجو ضدىـ  ،فقد أقدـ ثبلثمائة متظاىر مف
الييود الشرقييف مف سكاف مدينة الرممة عمى إقامة مظاىرة عارمة في شارع المنبي في مدينة تؿ
أبيب وطالبوا مؤسسات الدولة بالخبز وحقيـ في العمؿ  ،وحاولوا اجتياح مبنى الكنيست القديـ في
تؿ أبيب  ،ولكف قوات الشرطة تصدت ليـ ومنعتيـ مف دخوؿ المبنى  .بعد ذلؾ بأسبوعيف داىـ

عدد مف المتظاىريف الشرقييف مبنى الوكالة الييودية في حيفا وحاولوا الدخوؿ إلى دائرة االستيعاب
مطالبيف بالعمؿ والسكف  ،وكانت ىناؾ مواجية عنيفة بيف أفراد الشرطة والمتظاىريف مما أدى
إلى جرح عدد مف المتظاىريف واعتقاؿ عدد آخر  .وفي شير تموز مف نفس السنة  ،اقتحـ عدد
كبير مف المتظاىريف الشرقييف مف مدينة يافا مبنى الكنيست القديـ في تؿ أبيب احتجاجاً عمى
التمييز ضدىـ .
إف جميع مظاىر االحتجاج العفوية ىذه لـ تأخذ شكبلً سياسياً منظماً  ،ولـ يكف ىناؾ
تنظيـ سياسي مسؤوؿ يدير وينظـ أشكاؿ أو أوجو االحتجاج في صفوؼ المياجريف الجدد مف
البمداف العربية وتوظيفيا سياسياً وانتخابياً  ،مما أدى إلى عدـ إكتراث السمطات اإلسرائيمية
بمطالبيـ  ،وفي النياية تيميشيـ والسيطرة عمييـ .
كما وحصمت "قائمة الشرقييف والطوائؼ الشرقية" في انتخابات الكنيست الثانية عاـ
 1952عمى مقعديف بنسبة ( ، )% 1.8وحصمت قائمة (اتحاد ييود اليمف في إسرائيؿ) عمى مقعد
واحد بنسبة (  ، )% 1.2كما وفازت قائمة شرقية جديدة تدعى "السفاردييف" عمى مقعديف (نسبة
 ،) % 1.5أما في انتخابات الكنيست الثالثة عاـ

 1956فمـ تفز أية مف القوائـ الشرقية في

االنتخابات مف الحصوؿ عمى نسبة الحسـ المطموب لدخوؿ الكنيست  .كما ولـ تفز أية مف القوائـ
الشرقية الخمسة التي حاولت دخوؿ االنتخابات لمكنيست الرابعة ( )1959مف الحصوؿ عمى نسبة
الحسـ المطموب  ،وفي ىذا العاـ حدثت عممية احتجاج مف قبؿ الشرقييف تطالب بالمساواة في
الحقوؽ وقد اتسمت بشيء مف العنؼ وىذه األحداث ىي :
أحداث وادي الصميب:
ففي صيؼ  1959حدثت تظاىرات ومواجيات عنيفة مع قوات الشرطة في حي وادي
الصميب في حيفا  .فبعد طرد سكاف ىذا الحي العرب إباف حرب عاـ

 1948تـ الحقاً إسكاف

مياجريف جدد قدموا مف المغرب  .تتمخص أسباب اندالع ىذه المواجيات في منح المياجريف
الجدد مف أصؿ شرؽ أوروبا شققاً وبيوتاً جيدة في أحياء جديدة ونظيفة مقارنة بالبيوت التي منحت
لييود الببلد العربية في حينو  .ولكف الش اررة التي أدت إلى نشوبيا بشكؿ مباشر كانت مقتؿ أحد
سكاف حي وادي الصميب  ،وىو مف أصؿ مغربي  ،عمى يد قوات الشرطة  .كاف أحد مظاىر ىذه
المواجيات اندفاع أعداد كبيرة جداً مف سكاف ىذا الحي إلى أحياء الييود االشكناز وتكسير
محبلتيـ التجارية ورشؽ بيوتيـ بالحجارة ). (Massad, 1996, Pg.100
وقد قاد ىذه المواجيات "اتحاد المياجريف مف شماؿ إفريقيا"  ،والذي أُقيـ قبؿ ذلؾ بعدة
أشير بقيادة دافيد بف ىاروش  ،الذي نظـ مظاىرة كبيرة جداً قبؿ ىذه المواجيات وطالب بحؿ
جميع مشاكؿ اإلسكاف والظروؼ المعيشية الصعبة لسكاف ىذا الحي  ،وباقي المياجريف مف
شماؿ إفريقيا  .وعمى أثر ىذه المواجيات ُزج بف ىاروش والعديد مف المشاركيف في السجوف .وفي
سنة  ، 1961في حيف كاف بف ىاروش ما زاؿ في السجف  ،حاوؿ اتحاده خوض انتخابات
الكنيست تحت رئاستو  ،إال أنو لـ يحصؿ عمى نسبة الحسـ .
كما ىو الحاؿ مع تعامؿ الحكومة مع الزعامات السياسية لمفمسطينييف في إسرائيؿ  ،كذلؾ
حاولت الحكومة كسب والء ( )Co-optionزعامة ىذا االتحاد  ،وبالفعؿ فقد نجحوا في استقطاب
دافيد بف ىاروش بواسطة عرض مسكف جيد ووظيفة مشرفة لو في إحدى المؤسسات الحكومية
(عبد الحفيظ ،1971 ،ص . )143-4وقد تـ ذلؾ بمساعدة أحد المشاركيف المستقطبيف  ،أال وىو
موشيو شاحؿ (وزير األمف الداخمي والشرطة في حكومة شمعوف بيرس في منتصؼ التسعينات)
الذي ُدفع مف قبؿ حزب مباي إلى إضعاؼ زعامة ىذا االتحاد  .إف ىذا األسموب  ،االستقطاب
أو كسب الوالء ( ، )Co-optionىو األسموب المنتشر جداً في سياسات حكومة إسرائيؿ المختمفة

 .وعمى ىذا النحو يمكف تفسير مكانة دافيد ليفي في الحكومة الحالية وجميع باقي أعضاء
الكنيست الشرقييف في إسرائيؿ (. )Chetrit, 1997, P.52
أي مف القوائـ الشرقية ترشيح نفسيا لبلنتخابات في الكنيست الخامسة ()1964
لـ تحاوؿ ُّ
 ،أما في انتخابات الكنيست السادسة فقد شاركت قائمتاف شرقيتاف ("قائمة السبلـ"  ،و"حركة
الشرقييف وأبناء الطوائؼ الشرقية")  ،لكنيما لـ تتجاو از نسبة الحسـ  .وفي االنتخابات السابعة
( )1969شاركت "قائمة السبلـ" في االنتخابات ولكنيا لـ تتجاوز نسبة الحسـ أيضاً  .وبعد ذلؾ
لمبعد الطبقي الذي
حدثت أىـ حركة تمرد شرقي في تاريخ دولة إسرائيؿ اتسمت بإضافة ُبعد اثني ُ
حاوؿ القائموف عمى ىذه الحركة أف يتبنوه في خطابيـ السياسي وىذه الحركة ىي :
حركة الفهود السود:
لقد ظيرت ىذه الحركة في سنة  1971في إسرائيؿ وكانت تحمؿ اسـ "الفيود السود"
وكاف ىدفيا محاربة مظاىر التمييز العنصري ضد الييود الشرقييف في المجتمع اإلسرائيمي .
وعمى حد قوؿ تشارلي بيطوف  ،أحد مؤسسي الحركة والذي شغؿ الحقاً منصب عضو كنيست مف
قبؿ حزب "الجبية الديموقراطية لمسبلـ والمساواة"  ،فإنو وبعض مف زمبلئو مف الشبيبة وصموا إلى
استنتاج "بأننا معدوموف مسحوقوف دائماً… وقررنا إقامة تنظيـ مع إدراكنا أف ىنالؾ تنظيماً كيذا
في الواليات المتحدة يحمؿ اسـ الفيود السود يدافع عف حقوؽ الزنوج  ،ويناضؿ ضد التفرقة
العنصرية التي يتبعيا البيض ضد الزنوج" (المصدر السابؽ  ،ص. )145-6
ظيرت حركة الفيود السود في إسرائيؿ بيف صفوؼ الشبيبة الميممة  ،والتي كانت شبو
منظمة عمى شكؿ "عصابات شوارع" في أحياء الييود الشرقييف  .لقد حرـ أفراد ىذه "العصابات"
مف الخدمة العسكرية بسبب سوابقيـ "الجنائية" في الشرطة  ،الشيء الذي أدى إلى نبذىـ وعدـ
استيعابيـ في سوؽ العمؿ .

تعتبر حركة الفيود السود أوؿ تنظيـ سياسي جماىيري في إسرائيؿ يتبنى التحميؿ اإلثني
الطبقي في تحميبلتو لممجتمع اإلسرائيمي  .فقد نظرت ىذه الحركة إلى المجتمع اإلسرائيمي ككياف
مكوف مف عدة تجمعات إثنية  ،والفئة القوية بينيـ ىي فئة االشكناز الذيف يشغموف جميع
المناصب المركزية في الدولة  ،وبالتالي يضطيدوف جميع الفئات المتبقية  ،ويخدموف أنفسيـ
ويستغموف حالة التوتر مع الدوؿ العربية المجاورة لميروب مف معالجة المشاكؿ االجتماعية
واالقتصادية لمفئات اإلثنية المتبقية  .وبمعنى آخر  ،فإف فكر ىذه الحركة أضاؼ إلى التحميؿ
الماركسي تحميبلً إثنياً ثقافياً .
لقد تبنت ىذه الحركة في بداية عيدىا أسموب التظاىرات المتتالية في الشوارع وعقد
االجتماعات والقياـ بإضرابات  ،وكانت نقطة االنطبلؽ في حديقة بمدية القدس عندما أخذ أنصار
الفيود السود يتجمعوف وييتفوف ضد التمييز والفقر  ،إلى أف توجو إلييـ رئيس البمدية تيدي كوليؾ
"محتجاً عمى وقوفيـ عمى العشب في الحديقة العامة مقابؿ البمدية (معاريؼ .)1971/3/4 ،وألوؿ
مرة تتخذ الحكومة اإلسرائيمية ق اررات "بإعتقاالت منع" ليس عمى أساس "أمني" وانما عمى أساس
"اجتماعي إثني" وبالفعؿ  ،فقد تـ اعتقاؿ زعامة ىذه التظاىرة  ،والتي شارؾ فييا ما يقارب عشرة
آالؼ متظاىر جاءوا مف جميع أنحاء الببلد  ،كما جرح العديد مف المتظاىريف نتيجة استعماؿ
العنؼ مف قبؿ الشرطة  .ثـ تكررت بعد ذلؾ  ،المظاىرات في القدس ويافا وتؿ أبيب.
مف الجدير بالذكر أنو كانت ىناؾ محاوالت عدة مف قبؿ الحكومة لكسب والء زعامات
ىذه الحركة إال أنيا فشمت في ذلؾ باستثناء أحدىـ  .فقد كانت إدارة الحركة تتكوف مف ثبلثة
أشخاص وىـ تشارلي بيطوف  ،وسعاديا مرتسيانو وروبيف ابرجيؿ  ،وقد عرض عمييـ شاؤوؿ بف
سمحوف (الذي كاف يشغؿ منصباً كبي اًر في اليستدروت وزعيـ رابطة مياجري المغرب) وبتشجيع
مف الحكومة  ،ضميـ إلى ىذه الرابطة والعمؿ مف خبلليا  .وعمميا كانت ىذه المحاولة عبارة عف

مصيدة يتـ مف خبلليا إجياض عمؿ حركة الفيود السود وشراء زعاماتيا .ىذا وقد رفض كؿ مف
بيطوف ومرتسيانو ىذا العرض بينما وافؽ عميو ابرجيؿ ربما لظروؼ اعتقالو السيئة لمغاية .
وبالرغـ مف تنظيـ ىذه الحركة بشكؿ تنظيـ سياسي اجتماعي إال أنيا كانت تفتقر إلى
برنامج سياسي واضح المعالـ يحدد أىدافيا ومبادئيا  ،الشيء الذي أدى في نياية األمر إلى فتور
وضعؼ زخـ المظاىرات  .ربما كاف زعماء ىذه الحركة عمى حؽ عندما عارضوا تحديد برنامجيـ
السياسي خوفاً مف حدوث إنشقاقات داخمية الشيء الذي حصؿ بالفعؿ عندما اختار قسـ مف ىذه
الحركة تبني برنامج "الجبية الديموقراطية لمسبلـ والمساواة" وخوض انتخابات الكنيست مف خبلؿ
قائمة الجبية .
كذلؾ فقد أخفقت القائمتاف الشرقيتاف ("الفيود السود" وقائمة "اليمنييف") مف تجاوز نسبة
الحسـ في انتخابات الكنيست الثامنة ( ، )1973كما وأخفقت كذلؾ قائمتاف "اتحاد مياجريف اليمف
والطوائؼ اإلسرائيمية" وقائمة "الفيود السود" في انتخابات الكنيست التاسعة (.)1977
أهم االحزاب السياسية الشرقية التي ظهرت بعد االنقالب السياسي عام :1977

في بداية الثمانينات برز عمى الساحة السياسية اإلسرائيمية حزب شرقي جديد ىو حزب
تامي برئاسة أىروف أبو حتسي ار  ،إبف ألحد الحاخامات المبجميف لمطائفة الييودية في المغرب ،
بعد انسحابو مف حزب المفداؿ (الحزب القومي الديني) .حيث حصؿ الحزب عمى ثبلثة مقاعد ،
بينما أخفقت باقي القوائـ الشرقية األخرى ( قائمة "إسرائيؿ أحات" وقائمة "أحدوت" وقائمة "أوىميـ"
وقائمة "عمخة")  .إال أف تمثيؿ حزب تامي انخفض إلى مقعد واحد فقط (  )%1.5في الكنيست
الحادي عشرة ( ، )1984وفازت قائمتاف جديدتاف شرقيتاف ىما قائمة ("موراشا") وقائمة ("شاس")
 ،إذ حصمت األولى عمى مقعديف واألخيرة عمى أربعة مقاعد  .إلى جانب ذلؾ فقد أخفقت كؿ مف
القائمتيف الشرقيتيف ( ،حركة "شيموؼ") وقائمة ("عمخة")  ،في تجاوز نسبة الحسـ  .ولـ يشارؾ

حزب تامي في انتخابات سنة  ، 1988بينما حصمت قائمة (شاس) عمى ستة مقاعد في ىذه
االنتخابات  ،كما ولـ تخض ىذه االنتخابات أية قائمة شرقية أخرى  .كذلؾ األمر بالنسبة
النتخابات سنة  ، 1992حيث حصمت شاس عمى ستة مقاعد لممرة الثانية  ،وحصمت في
1996عمى عشرة مقاعد  ،وفي انتخابات سنة  1999عمى سبعة عشر مقعداً  ،وفي االنتخابات
األخيرة  2003عمى عشرة مقاعد  .وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف أي مف القوائـ الشرقية لـ تشارؾ
ولـ تفز في االنتخابات عدا قائمة شاس بعد انتخابات عاـ  ، 1988ولكف ىناؾ بعض الحركات
السياسية التي لبست ثوب االثنية ألسباب شخصية بزعمائيا  ،وخاصة حزب جيشر بزعامة دافيد
ليفي الذي خرج مف حزب الميكود قبؿ انتخابات  ، 1996وكذلؾ حركة الطريؽ الثالث بزعامة
أفيغدور كيبلني الذي خرج مف صفوؼ حزب العمؿ ولكف سرعاف ما تبلشت ىاتاف الحركتاف مف
الحياة السياسية في إسرائيؿ.
مف خبلؿ ما تقدـ يمكننا أف نبلحظ درجة التمييز التي يعاني منيا الييود الشرقيوف في
إسرائيؿ مما دفعيـ إلى التعبير عف رفضيـ ليذه الحالة مف خبلؿ ردود الفعؿ سواء التي اتسمت
بالعنيفة أحياناً أـ مف خبلؿ التعبير عف ذلؾ مف خبلؿ إنشاء أحزاب ذات طابع شرقي لمتعبير عف
الصوت الشرقي وما يتضمنو ذلؾ مف معنى  ،وىذا ما سنتطرؽ إليو مف خبلؿ الحديث عف أىـ
الحركات السياسية لمييود الشرقييف وىما حركتي تامي وشاس  ،بسبب خصوصية ىاتاف الحركتاف
كونيما نتجتا مف خبلؿ عممية انشقاؽ عف أحزاب دينية اشكنازية مثؿ انشقاؽ حركة تامي عف
حزب المفداؿ وانشقاؽ حركة شاس عف حزب اغودات إسرائيؿ .

حركة تامي (حركة شرقية إسرائيمية):

بعد أف بدا لمجميع بأف حركة الفيود السود فشمت في إقناع األغمبية الشرقية في إسرائيؿ
باالنضماـ إلى صفوفيا  ،كنتيجة لممضايقات والتيديدات التي كانت مف نصيب أعضاء ىذه
الحركة  ،ونتيجة لتيجـ بعض أعضاء ىذه الحركة عمى الحركة الصييونية برمتيا ونعتيا بأنيا
حركة استعمارية غربية  ،كاف ال بد مف البحث عف تنظيـ آخر يستطيع تكتيؿ الغالبية الشرقية
حولو  .وبالفعؿ  ،فقد ظيرت حركة (تامي) كحركة سياسية إثنية شرقية سنة  1981عمى الساحة
اإلسرائيمية وخاضت انتخابات الكنيست تحت رئاسة أىروف أبو حتسي ار  ،مف أصؿ مغربي ،
وحصمت عمى ثبلثة مقاعد  .يمكف الوقوؼ عند شخصية مؤسس ىذه الحركة أىروف أبو حتسي ار ،
ومعرفة أسباب فشؿ ىذه الحركة  .لقد انسمخ أىروف أبو حتسي ار عف حزب المفداؿ (الحزب القومي
الديني)  ،وذلؾ بسبب حالة التسمط التي كاف يمارسيا األشكناز ضد الشرقييف في داخؿ الحزب
وبسبب المواقؼ السياسية المتطرفة جداً التي بدأ يتبناىا الحزب وابتعاد الحزب عف تعاليـ الشريعة
الييودية حسب رأي أبو حتسي ار (الزرو  ، 1990 ،ص ، )316حيث حاوؿ ابو حتسي ار استغبلؿ
الثورة والغضب المذيف اكتنفا معظـ الشرقييف في إسرائيؿ  .وقد كاف واضحاً أف الخط العاـ الذي
تبنتو ىذه الحركة ىو الخط اإلصبلحي وليس الثوري  ،الشيء الذي ربما ّنبأ بفشؿ ىذا الحزب في
الكنيست  ،وخصوصاً سنة  1987عندما انخرط في صفوؼ حزب الميكود  ،ومف أسباب فشؿ ىذا
الحزب ىو أنو بدال مف أف يتحرؾ بموازاة الشرخ اإلسرائيمي أخذ ىذا الحزب يحاوؿ أف يتقاطع مع
ىذه الشروخ بشكؿ عمودي (ىؿ  ، 1986 ،ص. )89

حركة شاس:
ىذه الحركة التي نشأت في نياية السبعينات (عمى صعيد انتخابات السمطات المحمية
والبمدات) وفي بداية الثمانينات مف القرف الماضي (عمى صعيد انتخابات الكنيست)  ،بمورت

خطابيا عمى أسس وشعارات دينية ولـ تركز عمى البعد اإلثني ليا  .وقد جاء ظيور ىذه الحركة
كرد فعؿ عمى وضع الشرقييف في دولة إسرائيؿ وخاصة المتدينيف منيـ وذلؾ مف خبلؿ انشقاقيا
عف حركة أغودات يسرائيؿ المسيطر عمييا مف قبؿ الييود األشكناز .
إف انشقاؽ حركة شاس عف حزب أغودات يسرائيؿ  ،بمبادرة مف الحاخاـ عوباديا يوسؼ
وتشجيع مف الحاخاـ أريو درعي وتأييد الحاخاـ اليعازر شاخ  ،جاء بسبب عدـ منح الييود
الشرقييف حقيـ في التمثيؿ في جميع مؤسسات حزب أغودات يسرائيؿ  ،وذلؾ كما يخبرنا الباحث
فيمد ( ، 2001ص . )54لذلؾ نجد أف والدة حركة شاس ىدفت إلى إنياء التمييز العرقي والغبف
الذي يمارسو األشكنازيـ ضد السفارديـ وذلؾ بمنحيـ حقوقيـ كاممة أسوة ببقية أبناء المجتمع
اإلسرائيمي الذيف يعيشوف فيو  ،حيث كاف يشكؿ الييود الشرقيوف أكثر مف نصؼ عدد سكاف ىذا
المجتمع في ذلؾ الوقت (أواسط الثمانينات) .
وشاس ىو اختصار لبلسـ العبري لمحزب أي "حراس التوراة السفراديوف"  .يوجد الكثير
مف المؤيديف ليذا الحزب بيف المتدينيف الشرقييف الذيف تعمموا في المدارس الحريدية الغربية
وخاصة المدارس المتوانية حيث أف معظـ أصواتيـ كانت الغودات إسرائيؿ قبؿ تأسيس شاس .
وكذلؾ مف بيف المصوتيف لحزب شاس التائبوف الذيف يعودوف إلى الديف مف الييود الشرقييف حيث
كاف ىؤالء يؤمنوف بالحاخاـ عوفاديا يوسؼ وقيادتو لمحزب  .ومف بيف المؤيديف لشاس الييود
التقميديوف مف الطوائؼ الشرقية (الزرو  ، 1990 .ص . )356
يطالب حزب شاس أن تسري الدولة على "اذلالخاه" (الشريعة اليهودية) حبيث تصبح الدولة أكثر يهودية  ،ويؤكد احلزب على العودة
إىل التوراة ويطالب بشكل دائم بتشريعات دينية خمتلفة من أجل القضاء على االحنالل والفساد يف اجملتمع وكذلك تشديد رقابة الدولة
على الطعام احلالل (كشري)  ،إضافة إىل مراعاة اجملتمع اإلسرائيلي حلرمة يوم السبت وإلغاء جتنيد الفتيات يف اجليش اإلسرائيلي ،
…اخل كما أقام حزب شاس جهازاً تعليمياً خاصاً خيتلف عن التعليم يف ا دلدارس التابعة للصهيونية الدينية  ،وحياول حزب شاس أيضاً

التعمق يف دراسة الدين اليهودي وتاريخ اليهود الشرقيني وعاداهتم وتقاليدىم  .ىذا وقد ثارت عاصفة من االنتقادات يف شهر متوز من
عام  2001يف أوساط الصهيونية الدينية وادلدارس الدينية الثانوية يف أعقاب الفتوى اليت أصدرىا احلاخام عوفاديا يوسف الزعيم
الروحي حلزب شاس واليت أكد فيها حظر التعلم يف ادلدارس التابعة حلزب ادلفدال بل ويعترب مترد االبن على أبيو فريضة إذا طالبو
بالدراسة يف ىذه ادلدارس (القدس  ، 2001/7/30 ،ص. )12

ويعارض حزب شاس الصييونية العممانية وال يرى شاس نفسو جزءاً منيا  .ألف الحركة
الصييونية في نظر حزب شاس عبرت بشكؿ أساسي عف القيـ والمفاىيـ لمييود الغربييف  .وكذلؾ
نرى أف ىناؾ صراع بيف شاس والحركات واألحزاب الغربية وخاصة بيف شاس وحركة ميرتس .
وكثي اًر ما تـ تبادؿ الشتائـ والكممات البذيئة في أروقة الكنيست بيف ممثمي شاس وميرتس  .يحاوؿ
شاس أف يطرح مفيوماً بديبل لمحركة الصييونية  ،بحيث أف ىذه الصييونية الجديدة مف وجية
نظر شاس تعني البقاء في دولة إسرائيؿ وعدـ اليجرة منيا بالرغـ مف الحياة الفقيرة والبائسة التي
يعيشيا الييود الشرقيوف  .ويرى حزب شاس أف الصييونية تمثؿ القوة والعنؼ الذي مورس ضد
الييود الشرقييف وأف دولة إسرائيؿ بنيت عمى أكتاؼ الييود الشرقييف .
تكمف المشكمة مف وجية نظر شاس في الثقافة األوروبية لمييود الغربييف  .الذيف يحاولوف
فرض أنماط وأساليب حياة وثقافة غربية محاوليف االبتعاد عف كؿ ما ىو شرقي  .واالبتعاد كذلؾ
عف كؿ نمط وأسموب الحياة والثقافة التي يعيشيا الييود الشرقيوف  .وكاف عمى الييودي الشرقي
إما االنخراط والعيش ضمف الثقافة والتقاليد وأسموب الحياة الغربية أو رفضيا  ،ىذه الثقافة الغربية
التي فرضيا الييود الغربيوف تسعى إلى إخفاء التراث والثقافة والعادات وأساليب الحياة الشرقية
واستبداليا بكؿ ما ىو غربي وبالتالي إلغاء التاريخ الييودي الشرقي ليصبح ييودياً غربياً في دولة
تعيش عمى النمط الغربي  .كذلؾ نرى أف شاس تدعو إلى العودة إلى الجذور الشرقية والعادات

والتقاليد وتعاليـ التوراة (.تيـ  ،سعيد  .مجمة شؤوف فمسطينية  ،عدد  ، 218 – 217ص – 71
.)72
لقد جاء حزب شاس مف أجؿ الدفاع عف حقوؽ الييود الشرقييف في إسرائيؿ .وحاوؿ أف
يزيؿ آثار التمييز ضدىـ ومف أجؿ ذلؾ أقاـ العديد مف المؤسسات االجتماعية والثقافية والتعميمية
ألف اليدؼ األساسي مف تأسيس ىذا الحزب كاف محاولة محاربة االضطياد والتمييز ضد الييود
الشرقييف في شتى مجاالت الحياة  .مف أىـ مؤسسات حزب شاس جمعية تدعى (ىمعياف)
ومعناىا النبع  ،ومف أىـ أىدافو إعادة االىتماـ بالعادات والتقاليد الييودية الشرقية وكذلؾ دراسة
تاريخ الييود الشرقييف والتشجيع عمى اتباع تعاليـ التوراة والديف الييودي وكذلؾ توفير التعميـ
لمجميع مف خبلؿ المنح الدراسية  .وىناؾ العديد مف المؤسسات األخرى التابعة لشاس مثؿ جمعية
(العودة لؤلصؿ) التي تحاوؿ إقناع الشباف مف الييود الشرقييف لمعودة إلى عاداتيـ وتقاليدىـ
وأصوليـ الشرقية  ،وكذلؾ جمعية (يد لؤلبناء) التي تحاوؿ مساعدة مف تورط في المخدرات
واالنحراؼ واإلجراـ واعادتيـ لمديانة الييودية وقيميا الشرقية  .وكذلؾ مؤسسة (تأىيؿ السجيف)
حيث تعمؿ ىذه المؤسسة عمى إعادة تأىيؿ السجناء الجنائييف ومحاولة إعانتيـ عمى الخروج مف
عالـ اإلجراـ والرجوع إلى الديف الييودي  .وىذا ما دفع يوسي ميمماف إلى التصريح بأف "حزب
شاس ىو الحزب التبشيري األكبر في الببلد الذي جعؿ مف شعائر التوبة صناعة جماىيرية
(صائدو األرواح) يستعمؿ خبلليا حزب شاس كؿ أدوات وتقنيات التسويؽ الحديثة مف الدعايات
واإلعبلنات وأجيزة التسجيؿ المرئية والسمعية" ( ،ميمماف  .1993 ،ص.)154
عمؿ حزب شاس في المجاؿ السياسي إضافة لبلىتماـ في المجاالت االجتماعية والثقافية
لمييود الشرقييف محاوالً سد الفراغ في التمثيؿ السياسي  .نرى أف الموقؼ السياسي لحزب شاس
متذبذب فبل نستطيع أف نحدد موقفاً سياسياً ثابتاً لشاس وربما يعود ذلؾ إلى محاولة استغبلؿ

الحزب كؿ حكومة يشترؾ فييا مف أجؿ تحقيؽ مصالح الحزب الخاصة مثؿ الحصوؿ عمى الدعـ
المادي مف أجؿ صرؼ األمواؿ عمى المؤسسات التابعة لو  .وأذكر ىنا مثاال عمى ذلؾ عندما
صوت وزراء شاس في حكومة باراؾ ضد قرار الحكومة بتسميـ السمطة الوطنية الفمسطينية القرى
الثبلثة وىي أبو ديس والعيزرية والسواحرة الشرقية  .ربما يكوف ىذا الرفض مف أجؿ الضغط عمى
الحكومة حتى يحقؽ مطالب لو مثؿ الدعـ المادي لجياز التعميـ التابع لحزب شاس  ،وىناؾ
وجية نظر أخرى داخؿ حزب شاس فمثبل قياـ شاس والرابي يوسؼ بدور فعاؿ في الوساطة بيف
الحكومة اإلسرائيمية ووزير الخارجية األمريكية آنذاؾ جيمس بيكر حينما أعمنوا مواقفيـ الداعمة
لمحادثات مدريد (بشير  ،1998 ،ص  .)87-86كانت ىناؾ آراء معتدلة لحزب شاس في
القضية الفمسطينية  ،حيث وافؽ زعيـ الحزب آنذاؾ في مقالة نشرت لو بعد االنتخابات عاـ
 1988عمى إقامة دولة فمسطينية منزوعة السبلح  .وىو بذلؾ يعبر عف الموقؼ الحريدي الذي
يدعو إلى انسحاب إسرائيؿ مف أراض محتمة في حاؿ إيجاد شريؾ لسبلـ حقيقي يحافظ عمى
الييود وحياتيـ التي ىي أثمف مف األرض (خميفة أحمد  ،الدراسات الفمسطينية  .عدد  27ص.
 .)164ومف ناحية أخرى  ،نرى ىناؾ تعصب وكره لمعرب في أوساط حزب شاس  ،فقد تيجـ
الحاخاـ عوفاديا يوسؼ الزعيـ الروحي ليذا الحزب عمى العرب بتاريخ
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وصفيـ بأنيـ كاألفاعي وأف العرب أنجاس وليس أسوأ مف العرب وأف اهلل تأسؼ لخمقو العرب
أبناء إسماعيؿ وفي شير نيساف مف عاـ  2001أعمف يوسؼ في موعظتو األسبوعية "أف اهلل
سينتقـ مف العرب في رؤوسيـ وانو سيبيد نسميـ وسيدمرىـ ويذليـ ويزيميـ مف العالـ وانو مف
المحظور الترحـ عمييـ  ،ويجب ضربيـ بالصواريخ في أفضؿ حاؿ  ،وتدميرىـ ألنيـ المجرموف
المبلعيف ودموعيـ دموع التماسيح"( ،القدس ، 2001/4/9ص .)2ومف ىنا نبلحظ ازدياد واتجاه
شاس نحو التطرؼ اليميني .

يرى حزب شاس نفسو أنو الحزب الييودي الشرقي الوحيد الذي يمثؿ الييود الشرقييف في
شتى المجاالت ويتفيـ احتياجاتيـ وينطؽ بمغة مؤيديو وجماىيره  .حيث نرى أف الحزب رفع قامة
الييود الشرقييف مف جديد وأعاد إلييـ الشعور باالعتزاز والفخر بيذا الحزب وقيادتو التي تستطيع
تسيير الحكومات مف خبلؿ ضغطيا داخؿ الحكومة التي تكوف مندمجة فييا أو مف خبلؿ
الكنيست  ،فنبلحظ أف الحزب استطاع إسقاط حكومة باراؾ عندما انسحب وزراؤه مف الحكومة
ومف ثـ وافقوا عمى حجب الثقة عف حكومة باراؾ وبالتالي إسقاطيا  .يحاوؿ حزب شاس التنسيؽ
بيف السياسييف الشرقييف رغـ االختبلفات في األداء السياسي واالختبلؼ في األحزاب  ،بحيث يتـ
التركيز عمى القضايا االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتي ربما تكوف ميممة  .وقد صرح درعي
عاـ  1995بأنو إذا لـ نأخذ أمورنا بأيدينا سيستمر األشكناز يعمموف ما يريدوف ألف القوة بأيدييـ
وأنا أعرؼ رابيف وبيرس ونتنياىو  ،صدقوني بأنو ال يوجد عندىـ أي اىتماـ أو اعتناء بإخواننا
السفراديـ وال ييميـ إذا عشنا الفقر ( ،درويش وبشير ،مصدر سابؽ) .
حاوؿ حزب شاس التنسيؽ بشكؿ دائـ بيف الييود الشرقييف لتوحيدىـ في آراء واضحة
تضمف في النياية مصمحة الييود الشرقييف مثؿ معارضة الحزب لمسياسات االقتصادية والتعميمية
التي تعود بالنفع عمى الييود الغربييف فقط دوف األخذ بعيف االعتبار مصالح الييود الشرقييف ،
بحيث يطالب الحزب تخفيؼ األعباء عف الطبقات الفقيرة ودعـ مدف التطوير التي يقطنيا الييود
الشرقيوف وكذلؾ العمؿ عمى الحصوؿ عمى الميزانيات مف أجؿ تمويؿ التعميـ الداخمي التابع
لحزب شاس  .ومف جية أخرى  ،نرى أف الحزب يحاوؿ دائماً االنضماـ إلى الحكومات المتعاقبة
سواء أكانت ىذه الحكومات بقيادة الميكود أو العمؿ  ،وبالتالي فإنو يصوت لمصمحة الحكومة
مقابؿ الحصوؿ عمى بعض المكاسب سواء أكانت مادية أو معنوية أو تحقيؽ إنجازات معينة .

وىكذا تزايدت قوة التأييد لحزب شاس في المجتمع اإلسرائيمي والكنيست كما يظير في الجدوؿ
التالي -:

جدول رقم ()2
عدد المقاعد في الكنيست لصالح حركة شاس في الفترة : 2003-1984
السنة

1984

1988

1992

1996

1999

2003

عدد المقاعد

4

6

6

10

17

10

المصدر  :تـ تركيب ىذا الجدوؿ اعتماداً عمى عدة مصادر وىي :
-

مرواف درويش ونبيو بشير  ،اليهود الشرقيون وحركة شاس  :بين اإلثنية والدين
البحوث والدراسات الفمسطينية . 1998 ،

 عبد الفتاح محمد ماضي ، -مركز معمومات الكنيست ،

 ،نابمس  :مركز

الدين والسياسة في إسرائيل  ،القاىرة  :مكتبة مدبولي . 1999 ،

.2003

إف الشيء الممفت لمنظر في حالة حركة شاس ىو استم ارريتيا وقوتيا في الحياة السياسية
في إسرائيؿ  ،كما أف مصيرىما السياسي لـ يكف كمصير باقي األحزاب والحركات الشرقية في
السابؽ  ،كما نوىنا أعبله  ،ذلؾ المصير الذي آلت إليو حركات الييود الشرقييف السابقة مثؿ
الفيود السود وتامي وغيرىا  .وسنتوقؼ في ىذه الفقرة بإيجاز في الكشؼ عف خصوصيات "شاس"
التي مكنتيا مف عدـ الفشؿ وانما العكس تماماً حتى انتخابات عاـ

 2001وانخفاض عدد

أعضائيا في االنتخابات األخيرة  2003مف  17مقعد إلى  10مقاعد .
باعتقادي أف سر نجاح "شاس" في الحياة السياسية في إسرائيؿ يكمف في مميزات خطابيا
السياسي  .أووً  ،خبلفاً لمخطاب السياسي المييمف في إسرائيؿ والذي يفترض الفصؿ بيف الديني
والسياسي  ،فإف الشرقييف لطبيعة ثقافتيـ التقميدية ال يتفقوف مع ىذا الفصؿ  ،فالديف ىو جزء ال
يتج أز مف الكينونة االجتماعية السياسية (بشير ، 2003 ،الفصؿ السابع)  ،فاألحزاب الحريدية

اشكنازية الطبع أىممت في خطابيا السياسي الجوانب الدنيوية (طبعاً ىذا ال يتفؽ مع واقع سموؾ
ممثمييـ في البرلماف اإلسرائيمي وفي الدوائر الحكومية  ،حيث حاولوا بكؿ األساليب ضماف
الميزانيات لمدارسيـ الدينية ولطوائفيـ) وركزت ج ّؿ اىتماميا عمى الجانب الديني  .ثانيا ًً  ،أف
إحدى أىـ مميزات خطاب "شاس" السياسي ىو أنو خطاب موحد وال يدعو إلى االنفصاؿ  .ذلؾ
الخطاب يدعو إلى مشاركة واشراؾ الييود الشرقييف في الصيرورة االجتماعية والسياسية والثقافية
اإلسرائيمية وليس إلى انفصاليـ عنيا وال حتى عمى المستوى التعبيري المجازي  ،كما اعتبر
خطاب باقي الحركات االثنية الشرقية قبؿ ذلؾ  .وبعد أف حاوؿ أبناء الطوائؼ الشرقية في إسرائيؿ
االشتراؾ في الصيرورة اإلسرائيمية مف خبلؿ االقتصاد أو األحزاب السياسية أو االجتماعية وفشموا
 ،فقد أُعتبر الديف ىو العامؿ الوحيد األكبر الذي يستطيع أف يدمج الشرقييف ويوحدىـ مع بقية
المجتمع اإلسرائيمي ( .فيمد  ،مصدر سابؽ ؛ بشير  ،مصدر سابؽ)  .وليس مف باب الصدفة أف
يكوف أوؿ وزير حريدي في حكومات إسرائيؿ قادـ مف حزب شاس في عاـ  . 1984ثالثاً  ،يعتبر
خطاب "شاس" خطاباً تعزيزياً لميوية الشرقية ولمتراث الشرقي  ،األمر الذي يعزز قيمة الذات
الشخصية لمفرد الشرقي بعد أف كاف يخفي ويخجؿ مف كونو ينتمي إلى "ثقافة شرقية"  .وتعبي اًر
ليذه الخاصية في خطاب "شاس" نشير إلى شعار الحركة السياسي أال وىو "نحو إعادة المجد
التميد" (ىحزرات عطراه ليوشناه) والذي يشير إلى وجوب إعبلء شأف التراث الديني الييودي
الشرقي  ،واستبداؿ التراث الديني المييمف حالياً في إسرائيؿ وىو التراث الديني الذي تطور بيف
الطوائؼ الييودية االشكنارية أما السبب في تراجع حركة شاس في االنتخابات األخيرة ، 2003
فحسب رأيي يعود السبب في ذلؾ لؤلوضاع األمنية السائدة نتيجة االنتفاضة الحالية وأيضاً غياب
الحاخاـ درعي عف زعامة الحركة .

لقد تناوؿ الكثير مف الباحثيف االسرائيمييف ىذا التوجو اإلثني لمييود الشرقييف في الكثير
مف الكتابات واألبحاث في محاولة لموقوؼ عمى أسباب ودوافع ىذا التوجو  ،حيث نجد اتفاؽ
تكوف الحراؾ
سموحة مع ىروفيتس وليساؾ المذيف يعتمداف عمى اإلطار النظري الوظيفي حوؿ ّ
االجتماعي اإلثني في إسرائيؿ  ،حيث يعتقد األوؿ بأف الحراؾ لؤلشخاص ذوي األصوؿ اإلثنية
األشكنازية اعتمد عمى توجيو المياجريف الشرقييف إلى الطبقات الدنيا في المجتمع االسرائيمي
(سموحة  ،المرجع السابؽ ،

 181-180؛ ىورفيتس وليساؾ  ،مرجع سابؽ)  .وبيذا تحوؿ

الشرقيوف في المجتمع اإلسرائيمي إلى طبقة مف الفقراء والعماؿ والذيف يروف بأـ أعينيـ والذيف
يشعروف عمى أجسادىـ عممية االنتقاؿ الجماعي لؤلشكناز مف طبقة العماؿ واحتبلليـ طبقات عميا
 .فقد تـ إسكاف غالبية الييود الشرقييف في مناطؽ وأحياء سكنية تمنح خدمات بسيطة .
لقد كاف الشرقيوف أضعؼ مف أف يحاولوا التصدي إلى محاوالت زجيـ في طبقات دنيا
والى تمييزىـ في مجاؿ تخصيص الميزانيات الحكومية  .مصدر ىذا الضعؼ ىو المستوى
التعميمي المتواضع  ،وعائبلت كبيرة  ،قمة األمبلؾ  ،وعدـ وجود ببلد أخرى يمكف اليجرة إلييا ،
وعدـ وجود عبلقات عائمية أو صداقة مع عائبلت مف بيف السكاف القدماء في الببلد  ،باإلضافة
إلى غياب الخبرة في التنظيـ وأسس السياسة الحديثة .
لقد احتمت الحركة العمالية جميع مراكز القوة في دولة إسرائيؿ الناشئة  ،كما نوىنا سابقاً ،
وىي الجية التي قررت ووضعت الخطوط السياسية العامة األساسية والعريضة في الدولة  ،تمؾ
السياسة التي خمقت حراؾ اجتماعي عمى أساس إثني  .كما وأف ىذه الحركة ىي التي نشرت
االعتقاد بأف الييود الشرقييف ىـ فئة "ال أمؿ يرجى منيا وانيـ ييددوف الديمقراطية والثقافة في
الببلد" (سموحة  ،مرجع سابؽ ،ص  . )181وقد تـ نشر فكرة أف "مستمزمات ىؤالء الشرقييف
متواضعة وأف عمييـ أف يشكروا مؤسسات الدولة واألشكناز عمى كؿ ما يمنحونو ليـ" (المرجع

السابؽ)  .ولـ يكف مف الواضح إذا ما يمكف ليؤالء الشرقييف أف ينفضوا عف ذاتيـ ثقافتيـ القديمة
وتبني الثقافة اإلسرائيمية الجديدة بدالً عنيا  ،عمى الرغـ مف ذلؾ فقد شاع االعتقاد بأف ىؤالء
الشرقييف " يتمنوف منذ طفولتيـ أف ينخرطوا ويندمجوا في ىذه الثقافة الجديدة وأف يبتعدوا عف ثقافة
آبائيـ "المتخمفة"  .باإلضافة إلى سياسة التمييز العنصري فقد عانى الييود الشرقيوف أيضاً مف
النظرة األبوية ومف األفكار المسبقة والنمطية المييمنة الموجودة بقوة في المجتمع اإلسرائيمي حوؿ
الشرؽ بشكؿ عاـ وحوؿ الييود الشرقييف بشكؿ خاص (سموحة  ،المرجع السابؽ) .
يتوصؿ سموحة إلى نتيجة مفادىا بأف "الجمع الخاص بيف حاجات الدولة الفورية وسياسة
التمييز وضعؼ الشرقييف ىو العامؿ المركزي الذي خمؽ مبنى الحراؾ الطبقي اإلثني القوي" .
يكنوف الغضب حتى اليوـ لحزب العمؿ وقد نقموا أصواتيـ ودعميـ
ليذا السبب فإف الشرقييف " ّ
السياسي مف المعسكر اليساري (حزب العمؿ) إلى المعسكر اليميني (حزب المعارضة-الميكود ،
المرجع السابؽ) .

الشكل الثاني :
مشاركة الييود الشرقييف في الحياة السياسية في إسرائيؿ تتمثؿ في التصويت لمرشحيف
في األحزاب الصييونية الكبرى مثؿ (المعراخ والميكود) واألحزاب القومية الدينية (المفداؿ)
واالنخراط في صفوفيـ (كيواف مرجع سابؽ  ،ص  .)221-217ونشير في ىذا الصدد إلى أنو
ومنذ أحداث وادي الصميب في (  )1959تحوؿ أسموب استقطاب العناصر الفاعمة مف بيف
الشرقييف إلى أسموب مييمف في كؿ األحزاب الصييونية الكبيرة (مباي وحيروت) .فقد تضاعؼ
عدد المرشحيف الشرقييف في قوائـ األحزاب الكبيرة  ،فحزب العمؿ كاف ثمث أعضاء مركزه في عاـ
 1993مف الشرقييف ونصؼ أعضاء مركز حزب الميكود ىـ أيضاً مف الشرقييف  ،ىذا باالضافة

إلى أف وصوؿ شخصيف مف أصؿ شرقي لمنصب رئيس الدولة باالضافة إلى عدد آخر مف
المناصب المرموقة األخرى في الجيش والمؤسسات الحكومية والشركات … الخ (سموحة ،
المرجع السابؽ . )182 ،
إف أحد مصادر ىذه القوة السياسية يكمف في تركيز نسبة كبيرة مف األصوات الشرقية في
كتمة الميكود  .يقدر بأف حوالي  %80مف الناخبيف الشرقييف في انتخابات  1992منحوا أصواتيـ
إلى المعسكر اليميني والديني والذي يضـ حزب الميكود وشاس والمفداؿ وييدوت ىتوراة وتسوميت
وموليديت وقوائـ يمينية أخرى  ،وذلؾ في حيف أف نسبة قريبة مف ىذه مف األشكناز قد أدلى
بصوتو إلى حزب العمؿ والمعسكر اليساري (سموحة  ،المرجع السابؽ  ،ص . )183 ،

حاولنا مف خبلؿ ىذا الفصؿ أف نستكشؼ طبيعة مشاركة الييود الشرقييف في الحياة
السياسية االسرائيمية وذلؾ مف خبلؿ توجو الييود الشرقييف إلى إقامة حركات وأحزاب سياسية
خاصة بيـ وذلؾ منذ االنتخابات األولى لمكنيست عاـ  ، 1949وكيؼ أف ىذه األحزاب الشرقية
قد اختفت بعد دورة أو دورتيف انتخابيتيف  ،وكذلؾ الحظنا كيؼ توجو الييود الشرقييف إلى عضوية
األحزاب الصييونية في محاولة منيـ لمتعبير عف أنفسيـ مف خبلؿ األحزاب الصييونية وخاصة
مشاركة المثقفيف مف ىؤالء الشرقييف  ،ولكف ىذه المشاركة لـ تترؾ بصمات الييود الشرقييف عمى
الحياة السياسية في إسرائيؿ بؿ كاف قبوليـ وترشيحيـ مف قبؿ األحزاب الصييونية ييدؼ فقط إلى
فعالة ليؤالء الشرقييف في الحياة
استقطاب الصوت الشرقي في االنتخابات وليس مف أجؿ مشاركة ّ
السياسية في دولة إسرائيؿ  ،وقد تجمى ذلؾ في االنقبلب السياسي عاـ

 1977حيث أف سخط

الييود الشرقييف عمى الحركة األشكنازية المتمثمة في حزب مباي ووريثو حزب العمؿ قد دفعت
ىؤالء الشرقييف إلى التصويت لحركة حيروت  ،ليس ألف حركة حيروت تعطييـ فرص أفضؿ بؿ

ألف حركة حيروت ىي النقيض لحركة العمؿ وكاف ذلؾ وفؽ مقولة "عدو عدوؾ صديقؾ"  .وعميو
فإف سموؾ الشرقيوف السياسي لـ يتخطى مرحمة التضادية ) ، (Antagonismبمعنى أنيـ بموروا
وصاغوا سموكيـ باتجاه عكسي لما يرجو الحزب الحاكـ .

ولكف كؿ ذلؾ لـ ِ
ينؼ وجود حركات سياسية شرقية مثؿ حركة "تامي" والتي سرعاف ما
اندثرت وتحولت قيادتيا إلى عضوية حزب الميكود  ،وكذلؾ حركة "شاس" ذات الوجو الديني
الظاىر والمضموف اإلثني التي تعتبر نفسيا ممثمة لمييود الشرقييف وخاصة لمجناح الديني لمييود
الشرقييف (بيمد . )2001 ،
وعمى ضوء ىذا الوضع فقد ظيرت بعض حركات التمرد الشرقية لمتعبير عف سخط
الشرقييف مف سوء أوضاعيـ السياسية واالقتصادية وبسبب التمييز ضدىـ في العمؿ والسكف  .فقد
كاف ىناؾ ردود فعؿ بطرؽ سياسية وذلؾ عف طريؽ تشكيؿ أحزاب سياسية شرقية طمعاً في
إمكانية تحسيف ظروؼ الييود الشرقييف في داخؿ دولة إسرائيؿ وعمى وجو الخصوص حركتا
"تامي" و "شاس" وكاف ىناؾ أيضاً ردود فعؿ شرقية اتسمت بالعنؼ ومف أبرزىا مظاىرات
عسقبلف ("أشكموف") عاـ  ، 1949والفيود السود  ،كما نوىنا أعبله .
تعرضنا في ىذا الفصؿ حتى اآلف إلى حركات االحتجاج والحركات واألحزاب والقوائـ الشرقية ،
ومف أجؿ الداللة عمى التوجو االنتخابي لمييود الشرقييف في إسرائيؿ  ،فإننا سنتوقؼ في القسـ

الثالث مف ىذا الفصؿ لنمقي الضوء عمى الصوت الشرقي في االنتخابات اإلسرائيمية .

المبلحؽ
جدول رقم 1
نتائج اونتخابات لمكنيست في الفترة  2003-1977في بعض مدن التطوير المختارة (*)
وبنسب مئوية
السنة/القائمة

العمـل

التكتــل

المفـدال

قائمة أغودات

القوائم

قوائم أخرى

يسرائيل و"يهدوت

الشرقية

1977

()%20

()%43,15

()%15,9

()%5

()%4,76

()%12

1981

()%21,1

()%54,1

()%4,7

()%5,4

()%7,66

()%7,4

1984

()%16,17

()%46,2

()%3,83

()%1,3

()%9,75

()%23

1988

()%19

()%41,55

()%6,1

()%6,5

()%12,92

()%13,93

1992

()%25

()%44

()%6,8

()%3

()%14,9

()%6,3

1996

()%13,8

()%30,8

()%9,64

()%3,1

()%21,3

()%21,36

1999

()%10,25

()%18

()%5,16

()%4,55

()%27

()%35,4

2003

()%5,8

()%35,5

()%4,83

()%5,3

()%21,1

()%17,47

هتوراة"

ىذا الجدوؿ مركب مف عدة جداوؿ مأخوذة مف مركز معمومات الكنيست
المصدر  :مركز المعمومات في الكنيست .
(*) مدن التطوير ادلختارة ىي  :أوفاكيم ،أور يهودا ،أور عكيفا ،بيت شان ،بيت شيمش ،دديونة ،طربيا ،يفين ،يروحام ،نتيفوت ،كريات مشونة،
سدروت .

جدول رقم 2

األصوات لمقوائم الدينية في عدد من بمدات التطوير ونسبتها (أعداد مطمقة ونسبة مئوية()1
النسب مئوية

عدد األصوات لمجمل القوائم اونتخابية

نسبة األصوات لمجمل القوائم

السنة

الدينية

اونتخابية الدينية

)2( 1977

14,988

%23

)3( 1981

8,788

%11,54

)4( 1984

12,267

%14,2

)5( 1988

22,738

%27

)6( 1992

23,366

%24,64

)7( 1996

46,687

%34

)8( 1999

53,965

%37,25

)9( 2003

40,668

%33,1

المصدر  :مركز المعمومات في الكنيست.
()1

أسماء بمدات التطوير المختارة " :اوفاكيـ"" ،ديمونة"" ،نتيفوت"" ،سدروت"" ،يفني"" ،يروحاـ"( ،في جنوب الببلد) ،و"اور

()2

القوائـ االنتخابية الدينية المشتركة ورمزىا " :جبية دينية قومية  ،ىمزراحي  ،ىفوعيؿ ىمزراحي وغير حزبييف" (ب)،

ييودا"" ،اور عكيفا"" ،بيت شيمش" (في مركز الببلد) ،و"بيت شاف"" ،طبريا"" ،كريات شمونة" (في الشماؿ).

"ييدوت ىتوراه ،واغودات يسرائيؿ" (ج) ،المعسكر التوراتي ،فوعمي اغودات يسرائيؿ ومتدينوف غير حزبييف" (د)،
"حركة كاخ" (مئير كيانا) (ؾ خ).

()3

"جبية دينية قومية ،ىمزراحي ،ىفوعيؿ ىمزراحي وغير حزبييف" (ب)" ،ييدوت ىتوراة ،واغودات يسرائيؿ" (ج)،

()4

"جبية دينية قومية ،ىمزراحي ،ىفوعمي ىمزراحي وغير حزبييف" (ب)" ،ييدوت ىتوراة ،واغودات يسرائيؿ" (ج)،

"المعسكر التوراتي ،فوعمي اغودات يسرائيؿ ومتدينوف غير حزبييف" (د)" ،حركة كاخ" (مئيركيانا) (ؾ خ).

"مورشاه – حزب الشباب المتديف وفوعمي اغودات يسرائيؿ" (ع د)" ،اتحاد السفارديـ المتدينوف" (شاس) ،و"حركة كاخ"

(مئير كيانا) (ؾ خ).

جدول رقم 3

نسبة التصويت لمقوائم اوثنية الشرقية في عدد من بمدات التطوير
(بنسب مئوية) ()1

السنة

نسبة التصويت لمجمل القوائم اونتخابية
الشرقية

)2( 1977

%4,76

)3( 1981

%7,66

)4( 1984

%9,75

)5( 1988

%12,92

)6( 1992

%14,9

)7( 1996

%21,3

)8( 1999

%27

)9( 2003

%21,1

المصادر  :مركز المعمومات في الكنيست.

بمدات التطوير ىي :
()1

اوفاكيـ ،اور ييودا ،اور عكيفا ،بيت شاف ،بيت شيمش ،ديمونة ،طبريا ،يفني ،يروحاـ ،نتيفوت ،كريات شمونة،

()2

القوائـ االنتخابية االثنية الشرقية المشتركة ورمزىا" :بيت يسرائيل – تحالف اليمنيين وجاليات إسرائيل" (زخ)" ،الفهود

()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

سدروت.

الصهيونيين" (ؼ)" ،الفهود السود" (ؼ ز)" ،فالطو شارون" (ؼ ش).
"حركة تراث إسرائيل" (تامي) (ف ي).

"حركة تراث إسرائيل" (تامي) (ف ي) ،و"اتحاد السفارديم المتدينين" (شاس)
"اتحاد السفارديم المتدينين" (شاس) ،و"اتحاد اليمنيين في إسرائيل" (ي ع ف).

فيكانتي (موشي بداش) (دؼ) ،و"هتكفا" (تشارلي بيطوف) (ي د) ،و" خالص إسرائيل" (العيزر مزراحي) (ؽ ؿ)،
و"اتحاد السفارديم المتدينين" (شاس).

تيمم (الحاخاـ يوسؼ عزراف) ،و"اتحاد السفارديم المتدينين" (شاس).
"اتحاد السفارديم المتدينين" (شاس).
"اتحاد السفارديم المتدينين" (شاس).

جدول رقم 4

األصوات لمقوائم اليمينية المتطرفة في عدد من بمدات التطوير
(األعداد مطمقة والنسب مئوية)

عدد األصوات لمجمل القوائم

نسبة األصوات لمجمل القوائم

السنة

اونتخابية اليمينية المتطرفة

اليمينية المتطرفة ()%

)1( 1977

11,577

17,78

)2( 1981

6,625

8,7

)3( 1984

7,824

9

)4( 1988

9,646

11,5

)5( 1992

14,999

15,8

)6( 1996

16,607

12,1

)7( 1999

11,232

7,75

)8( 2003

19,245

13,7

المصدر  :مركز المعمومات في الكنيست.
()1

أسماء القوائـ اليمينية المتطرفة" :المفداؿ" (ب) ،حركة "كاخ" (مئير كيانا) (ؾ خ)" ،شمومتسيوف" (حركة لتحقيؽ

الصيونية) (ؾ ف).

()2

"جبية دينية قومية ،ىمزراحي ،ىفوعيؿ ىمزراحي وغير حزبييف" (ب)" ،حركة كاخ" (مئير كيانا) (ؾ خ)،

()3

"جبية دينية قومية ،ىمزراحي ،ىفوعيؿ ىمزراحي غير حزبييف" (ب)" ،حركة كاخ" (مئير كيانا) (ؾ خ)،

()4

"المفداؿ" (ب)" ،تسوميت" (ص)" ،موليدت" (ط)" ،ىتيجا" (ت).

()5
()6
()7
()8

و"مجمس انقاذ الوطف" (ط ز).
و"ىتيحا وتسوميت"(ت).

"المفداؿ" (ب)" ،تسوميت" (ص)" ،موليدت" (ط)" ،ىتيحا" (ت)" ،التوراة واألرض" (الحاخاـ موشي لفينغر) (ي

ز).

"المفداؿ" (ب)" ،موليدت" (ط)" ،يميف يسرائيؿ" (ي د).

"المفداؿ" (ب)" ،تسوميت" (ص)" ،ىايجود ىمؤومي" (االتحاد القومي :مولدت ،حيروت ،تكوماه) (ي ط).

"المفداؿ" (ب)" ،تسوميت" (ص)" ،ىايجود ىمؤومي" (االتحاد القومي :يسرائيؿ بيتينو ،مولدت ،تكوماه) (ؿ)،

حيروت (ف ص).

جدول رقم 5

التصويت لحزبي الميكود والعمل في السنوات من 1977 – 1969
(النسب مئوية)

اإلثنية/الحزب

العمل

الميكود

العمل

الميكود

العمل

الميكود

والسنة

1969

1969

1973

1973

1977

1977

ولد آسيا – إفريقيا

%51

%32

%39

%43

%32

%46

صاب ار الب

%49

%37

%40

%47

%23

%65

آسيا -إفريقيا
ولد أوروبا-أمريكا

%61

%20

%53

%26

%48

%19

صاب ار الب

%48

%26

%38

%39

%23

%23

أوروبا – أمريكا
صاب ار الب صاب ار

%23

%47

%40

%44

%25

%43

المجموع الكمي

%55

%26

%45

%35

%35

%32

المصدر  ، )1980( Asher Arian :ص.270

جدول رقم 6
توزيع األصوات في انتخابات الكنيست ألـ  )1996( 14حسب مكان اإلقامة (بالنسبة المئوية)
مكان

المعراخ

اإلقامة

(حزب العمل وقوائم أخرى)

أحياء وأماكف سكنية غنية في

%60

الميكود

قوائم

آخرين

متدينة
%27

%4

%9

مدف كبيرة ومتوسطة
مراكز المدف الكبيرة

%53

%34

%7

%6

طبقة وسطى في مدف كبيرة

%38

%50

%8

%4

ومتوسطة
بمدات تطوير (خمفيات إثنية

%39

%48

%6

%8

مختمطة)

( %35-%20أشكناز)
بمدات تطوير (أكثر مف %80

%26

%57

%9

%8

مف شرقييف)
المصدر  :شيفح فايس  14,729 ،أصوات ناقصة  :ممخص تحميل نتائج اونتخابات لمكنيست ألـ  14ولرئاسة

الوزراء –  ، 1996تؿ أبيب  :ىكيبوتس ىمئوحاد ـ.ص  ، 1997 ،ص.49

جدول رقم 7

تصويت سكان مدن التطوير لمكنيست ولرئاسة الحكومة عام 1999 ،
(أعداد مطمقة ونسب مئوية)

1999

%

عدد األصوات

المهاجرين

الصالحة

الجدد

براك

حزب

نسبة

العمل

التصويت

نتنياهو

الميكود

نسبة
التصويت
لنتنياهو

لبراك

أوفقيم

27.2

10.380

2.869

739

27.65

7.511

1.180

72.35

نتيفوت

21.3

9.353

1.892

278

20.2

7.461

1.151

79.8

شمومي

23.3

2.176

811

207

37.3

1.365

353

62.7

سدروت

41.1

9.337

2.735

680

29.3

6.602

1.349

70.7

مغدال

33.3

11.985

5.119

1.872

42.7

6.866

1.982

57.3

هعيمق

23.75
15.6

كريات

9.465

2.248

859

40.5

7.217

1.584

76.25

مالخي
قريات غات

26.4

23.481

9.515

2.627

25.5

حتسور

11.9

4.539

1.156

436

38.47

13.96

3.501

59.5

6
3.383

1.002

74.5

غميميت
قريات

17.6

11.128

4.281

1.566

6.847

2.507

61.53

شمونة

المصدر  :دانا أرئيمي ىوروفيتس  ،الفصؿ بيف اإلثنية والسياسية  ،عند أشير أرياف وميخاؿ
شامير (محرراف)  ،اونتخابات في إسرائيل –  ، 1999القدس  ،المركز االسرائيمي
لمديمقراطية  ، 2001 ،ص[ 77بالعبرية] .

جدول رقم 8

التصويت في انتخابات رئاسة الحكومة عام  2001في عدد من مدن التطوير المختارة
(األعداد مطمقة والنسب مئوية)

البمدة/القديمة

اييود براؾ

ارئيؿ شاروف

اوفاكيم

1337

()%14,72

7746

()%85,28

اور يهودا

2612

()%21,42

9585

()%78,58

اور عكيفا

1024

()%14,09

6244

()%85,91

بيت شان

873

()%12,04

6378

()%87,96

بيت شيمش

2011

()11,82

15008

()%88,18

ديمونة

2425

()%18,27

10849

()%81,73

طبريا

2868

()%16,33

14692

()%83,67

يفني

46,71

()%31,5

10159

()%68,5

يروحام

570

()%8,62

2895

()%83,55

نتيفوت

765

()%8,62

8108

()%91,38

كريات شمونة

2510

()%25,17

7461

()%74,83

سدروت

1274

7400

()%14,69

براك 22,940 :

()%85,31

= ()%17,72

شارون )%82,28( = 106,525 :
المصدر  :موقع االنترنت الرسمي لمكنيست WWW. Knesset. gov .il :

قـائمة مراجع البحث
مراجع عربية ومترجمة :

- 1

الحاج  ،ماجد ( " . )1995االنتماء اإلثني واليجرة  :مسألة اليجرة السوفياتية إلى

إسرائيؿ"  ،دراسات في المجتمع اإلسرائيمي  ،عادؿ مناع وعزمي بشارة (إعداد وتحرير)

 ،رعنانا:مركز دراسات المجتمع العربي في إسرائيؿ  ،ص . 212-187

 ،الخميؿ  ،رابطة

- 2

الزرو  ،صبلح (  . )1990المتدينون في المجتمع اوسرائيمي

- 3

النقيب  ،فضؿ (  . )1995اوقتصاد اإلسرائيمي في إطار المشروع الصهيوني :دراسة

- 4

بشير  ،نبيو (" . )1998مف قرار التقسيـ  1947وحتى اوسمو"  ،رؤية أخرى  ،مجمد 6

- 5

تيـ  ،سعيد ( . )1991مجمة شؤوف فمسطينية بيروت عدد . 218/217

- 6

جاف  ،فرانسيس ىيمد ( .)1986رحمة في قمب إسرائيل  :الشرخ  .ترجمة حساف  ،يوسؼ

- 7

جبور  ،سمير(  )1985انتخابات الكنيست الحادية عشر  : 1984األبعاد السياسية

- 8

حميحؿ  ،عبلء ( " . )2001ثبلثوف عاماً عمى حركة الفيود السود  :انتفاضة الييود

- 9

درويش  ،مرواف وبشير  ،نبيو ( . )1998اليهود الشرقييون وحركة شاس  :بين اوثنية

الجامعييف .

تحميمية  ،بيروت  :مؤسسة الدراسات الفمسطينية .

 ،العدد  ، 2ص . 17-13

 .بيروت  .دار المروج .

واوجتماعية  ،قبرص  :مؤسسة الدراسات الفمسطينية  ،الطبعة األولى .

الشرقييف"  ،قضايا إسرائيمية  ،عدد  ، 4ص . 72-59

والدين  ،نابمس  :مركز البحوث والدراسات الفمسطينية .

 - 10سعيد  ،أدوارد  .اوستشراق
الدراسات العربية .

 . 1981ترجمة كماؿ أبو ديب  ،بيروت  ،مؤسسة

 - 11سغيؼ  ،توـ (  . )1986اإلسرائيميون األوائل –  ، 1949بيروت  :مؤسسة الدراسات
الفمسطينية .

 - 12سوفير  ،أرنوف  )2000 ( .اسرائيل ديمغرافيا  ، 2020 – 2000مخاطر واحتماالت
ترجمة وتقديـ محمد غنايـ – أوراؽ اسرائيمية  7راـ اهلل  :مدار .

 - 13عباس  ،محمود (أبو مازف) (  . )1998اوستقطاب الديني والعرقي في إسرائيل  ،غزة
المجمس الفمسطيني لمعبلقات الخارجية  ،الطبعة األولى .

 - 14فانوف  ،فرانتس (  . )1963معذبو األرض  ،ترجمة سامي الدروبي وجماؿ األتاسي ،
بيروت  :دار الطميعة .

 - 15كمرلنغ  ،باروخ ( " . )2001الثابت والمتحوؿ في المجتمع والثقافة اإلسرائيمية"  ،قضايا
إسرائيمية  ،عدد  ، 3ص . 12-4

 - 16كيواف  ،مأموف (  . )1996اليهود في الشرق األوسط  :الخروج األخير من الجيتو
الجديد  ،عماف  :األىمية لمنشر والتوزيع .

 - 17ليساؾ  ،موشي – وليشـ  ،أيمي  .مجمة الدراسات الفمسطينية  ،بيروت  ،عدد . 38
 - 18نعومي  ،شبرد  ،مجمة الدراسات الفمسطينية  ،بيروت  ،عدد . 38
 - 19ماضي  ،عبد الفتاح ( . )1999الدين والسياسة في اسرائيل  .القاىرة – مكتبة مدبولي
.

 - 20محارب  ،عبد الحفيظ  ، 1971بيروت  ،ظاىرة الفيود السود في إسرائيؿ أسبابيا
وأصوليا  ،شؤون فمسطينية  ،عدد  ، 4أيموؿ (سبتمبر) .

 - 21ميعاري  ،محمود  .التركيب السكاني  ،دليل إسرائيل العام  ،تحرير جريس صبري وخميفة
أحمد  ،بيروت  ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية  ،طبعة . 3

 - 22واينجرود  ،اليكس (" . )1995إشكالية التكيؼ اإلثني  :ىجرة ييود العراؽ وييود المغرب
إلى إسرائيؿ – دراسة مقارنة"  ،عادؿ مناع وعزمي بشارة (إعداد وتحرير) ،دراسات في
المجتمع اإلسرائيمي  ،رعنانا  :مركز دراسات المجتمع العربي في إسرائيؿ ص

. 185-155

 - 23يفتاحؿ  ،أورف وصفدية  ،إيرز (" . )2001الييود الشرقييوف والمكاف  :نشوء طبقة إثنية
في بمدات التطوير " ،قضايا إسرائيمية  ،عدد  ،4ص . 58-41

 - 24يوسي  ،ميمماف ( . )1993االسرائيميوف الجدد  .مشهد تفصيمي لمجتمع متغير  .ترجمة
مالؾ فاضؿ البديري  .عماف  :األىمية لمنشر والتوزيع .

مراجع عبرية :
- 1

أرياف  ،آشر ( . )1997الجمهورية اوسرائيمية الثانية  :سياسة ونظام نحو القرن ألـ

- 2

الموج  ،عوز ( . )1997الصبار  :لوحة ذاتية  ،تؿ أبيب  :مكتبة فوعاليـ .

- 3

اليميمخ  ،يوباؿ وناح لفيف ابشطيف (  " . )1998ىجرة واسكاف في إسرائيؿ  :نظرة

- 4

 ، 21ترجمة باروخ كورات  ،حيفا  :كمو ار بيتاف [بالعبرية] .

إضافية عمى التمييز اإلثني" مغموت مجمد  39عدد  ، 3ص . 269-243
أوركاشتي  ،أورو (" . )1997يصعدوف عمى درجات تنخفض"  ،هآرتس . 97/4/30 ،

- 5

 . )1969دمج الجاليات  ،القدس

ايزنشطدت  ،شموئيؿ نوح وآخروف (محرروف) (
ماغنس .

- 6

ايزنشطدت ( . )1967المجتمع اوسرائيمي  :خمفية  ،تطور ومشاكل  ،القدس  :ماغنس

- 7

بف سيموف  ،دنيئيؿ ( )1997بالد أخرى  ،تؿ أبيب  :أرييو نير  ،مودف .

- 8

تسور  ،يروف ( . )2001طائفة ممزقة  :يهود المغرب والقومية  ،1954-1943تؿ

- 9

حبير  ،حناف وآخروف (محرروف) (  . )2000شرقيون في إسرائيل  :دراسة نقدية

.

أبيب  :عاـ عوفيد .

جديدة  ،معيد فاف لير  ،تؿ أبيب  :الكيبوتس الموحد .

 - 10ديسكيف  ،أبراىاـ (  . )1993انتخابات الكنيست الثالثة عشر  ،القدس  :معيد القدس
لدراسة اسرائيؿ .

 - 11ديشف  ،شمومو (  1971أ)  .إثنية ومواطنة في كنيس مياجري تونس في اسرائيؿ ،
مغاموت  ،مجمد  ، 18عدد  ، 2ص. 206-196

 - 12ديشف  ،شمومو ( 1971ب)  .ىؿ "انتيى" العامؿ اإلثني  :حممة االنتخابات في بمدة في
اسرائيؿ في سنة  ، 1969مولد (أيار – حزيراف) .

 - 13ديشف  ،شمومو وموشي شوكيد (محرراف) (

 . )1984يهود الشرق  :أبحاث

انتروبولوجية في الماضي والحاضر  ،القدس  :شوكف .

 - 14راز كوركيتسكيف  ،أمنوف (" . )1999االستشراؽ  ،العموـ الييودية والمجتمع االسرائيمي :
عدد مف المبلحظات"  ،جماعة  ،السنة  ، 3العدد  ، 1ص. 60-34

- 15

راـ  ،أوري ( " . )1993المجتمع والعموـ االجتماعية  :سوسيمولوجية المؤسسة

وسويولوجية نقدية في إسرائيؿ"  ،المجتمع اإلسرائيمي  :جوانب نقدية  ،أوري راـ (محرر)

 ،تؿ أبيب  : :بريروت  ،ص . 39-7
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