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دراصات

املركس العربي لألبحاث و دراصة الضياصات
مقدمة

مىظ زُاب قاعون في الٗ٣بت ًىم  4خؼٍغانً/ىهُى  ،2113والظي َالب ُٞه باالٖترا ٝباؾغاةُل
٦ضولت حهىصًت وجأُ٦ض الغةِـ ظىعط بىف في زُابه في اإلا٣ام هٟؿه ٖلى هظه ال٨ٟغة ،وختى ٖىصة عةِـ
خ٩ىمت ئؾغاةُل ئحهىص أوإلاغث ئلى الخأُ٦ض ٖليها مغة أزغي في مإجمغ أهابىلـ أمام الىٞىص الٗغبُتّ ،
ج٨غعث
ّ
مخدىلت مً حٗغٍ ٠وٞهم ّ
طاجُحن للههُىهُت ومهماتها ئلى مٟهىم مخضاوٖ ٫لى الؿاخت
ال٨ٟغة ٖضة مغاث
الضولُت.
و٢ض ّ
٦غع الغةِـ ألامحر٧ي أوباما هظا الخٗغٍ ٠إلؾغاةُل ٖضة مغاث في زُاباجه ،ولِـ  ِ٣ٞفي زُابه أمام
مىٓمت ألاًبا( ٥لجىت الكإون الٗامت ألامحرُ٦ت ؤلاؾغاةُلُت) ٖام ٖ 2118كُت الاهخساباث الغةاؾُت ،بل
أًًا أمام الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة في أًلى/٫ؾبخمبر .2111
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وال ق ٪أن الهض ٝالٗملي لهظا الخدى ٫مً حٗغٍ ٠طاحي ئلى مٟهىم في الٗال٢اث الضولُت وفي ما ٌؿىى
بـ"ٖملُت الؿالم" ،هى ئ٢هاء خ ٤الٗىصة لالظئحن الٟلؿُُيُحن ً
جماما ،وئؾ٣اَه ٢بل مىا٢كخه ،ومغاظٗت
قغُٖخه الضولُت بىي٘ مبضأ آزغ ّ
مخٖ ٤ٟلُه بحن الٟغ٢اء هى مبضأ "صولخحن لكٗبحن" ٞى ١مبضأ خ ٤الٗىصة.
وبالُبً٘ ،ترجب ٖلى مشل هظا الاٖترا ٝجٟهم مساو ٝئؾغاةُل الضًمٛغاُٞت ختى مً اإلاىاَىحن الٗغب٦ ،ما
ً
ً
وٖغبُا إلابضأ "الضولت لجمُ٘ مىاَىيها" الظي ّ
ً
جدضي مؿألت حهىصًت
ئ٢هاء صولُا
ٌٗني ٢بى ٫حهىصًت الضولت
ً
صازلُا وويٗها في خالت جىا ٌ٢ونغإ م٘ ٨ٞغة اإلاؿاواة والضًم٣غاَُت.
الضولت
ول ً٨ألامغ ألاٖم ،٤هى َمىح ئؾغاةُل أن ًخدى ٫الاٖترا ٝالٗغبي اإلايكىص بها مً اٖترا ٝبضولت ٢اةمت ،ئلى
ّ
ًخدى ٫الاٖترا ٝالٗغبي مً اٖترا ٝحؿىوي وا٢عي ئلى
اٖترا ٝبالههُىهُت ،وبكغُٖتها الخاعٍسُت .وبالخالي
ً
اٖترا ٝمبضتي بد ٤جاعٍخي ،وهى ال ٌٗني ئال أجها ٧اهذ جاعٍسُا ٖلى خ ،٤والٗغب ٧اهىا جاعٍسُا ٖلى زُأ
بكأن ٞلؿُحن .وفي ما ٖضا هُٟه لخ ٤الٗىصةٞ ،ان مشل هظا الاٖترا ٝئطا خهل هى ئهجاػ ؾُاس ي مٗىىي
ز٣افي ٌٗاص ٫ئ٢امت صولت ئؾغاةُل لِـ في الىا ٘٢اإلالمىؽ ،بل في الش٣اٞت وال٨ٟغ والخُاب الؿُاس ي.

 1وٍبضو أن الاؾخسضام الامحر٧ي ألاو ٫لهظا الخٗبحر ٧ان في زُاب ل٩ىلً باوٖ ٫ام  .2111وال ًظ٦غ هى ّ ٠ُ٦
حؿغب لخُابه ،ول ً٨صاُٞض ٖبري الؿٟحر ؤلاؾغاةُلي في
واقىًُ آهظاً ٥ظ٦غ أن ٧ان له صوع في طل .٪أهٓغ:
Glenn Kessler, “Defining Jewish State: For many, term has different meanings,” Washington Post October 2. 2010
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املركس العربي لألبحاث و دراصة الضياصات
دولة يهودية وديمقراطية

في عؾالت مً بً ٚىعٍىن ئلى قاعٍذ مً الٗام ٣ً 1954ى ٫بً ٚىعٍىن" :لِـ لىا أن هٟهل
الضًً ًٖ الضولتٞ ،هىال ٪وخضة مهحر بحن صولت ئؾغاةُل والكٗب اليهىصي".

2

وحٗىص زهىنُت الٗال٢ت بحن الضًً والضولت في ئؾغاةُل ً
ُ٢اؾا بضو ٫خضًشت أزغي ئلى الخُاب ٤ال٩امل
بحن الضًً وال٣ىمُت ٦ما ٖغٞتها الههُىهُت .وهدً هجض أن بً ٚىعٍىن في هظا الا٢خباؽ وٚحرهٌ ،ؿخسضم
ً
َ
مهُلر الكٗب اليهىصي ٦مغاص ٝللضًً اليهىصي .وبهظا اإلاٗنى ً
ؿخسضم ٖاصة في ئؾغاةُل حٗبحر "ٖام
أًًا ٌُ
ٌؿغاةُل" (قٗب ئؾغاةُل) .وٍصر الاصٖاء بالُب٘ أن الضًً وال٣ىمُت مترابُان لِـ في خالت الضًً
ً
اليهىصي  .ِ٣ٞزظ مشال خالت ال٣ىمُت البىلىضًت وال٨ىِؿت ال٩ازىلُُ٨ت ،أو خالت ال٣ىمُت والضًً وال٨ىِؿت
ألاعمىُت ،أو ال٨ىِؿت ألاعزىط٦ؿُت في الُىهان وٚحرها.

وج٣ابل هظه الخاالث خاالث أزغي جخمحز ٞيها ال٣ىمُت ًٖ الضًً جماً ًؼا ًهل ّ
خض الهغإ والخىاٞغ ،مشل
ّ
خالت ال٣ىمُت الٗغبُت التي وكأث مً زال ٫جماًؼ ًٖ مٟهىم ألامت الضًيُت وًٖ مٟهىم الُاةٟت ،أو اإلالت،
ّ
حك٩لها ً
مىػا صًيُت لخأُ٦ض
في ْل خ٨م الٗشماهُحن .ول ً٨ال ق ٪أن أٚلبُت ال٣ىمُاث ا٢تريذ في ٖملُت
ع
ً
وٚالبا ما جخم ٖلمىت هظه الغمىػ في ال٨ٟغ ال٣ىمي ،أو ًخم جأمُم جاعٍش الضًً واإلاكاٖغ الضًيُت
الخهىنُت.
َ
بأزغ عظعي٨ُٞ ،خب جاعٍش الغؾالت الضًيُت ٦أهه ظؼء مً الخاعٍش ال٣ىمي الظي ٌُؿٖ ِ٣لى الخاعٍش بأزغ
عظعي .وال ق ٪أهه جمذ في خا ْ
لتي با٦ؿخان وأعمُيُا ٖلمىت الاهخماء الضًني أو الُاةٟي٧ ،ىهه اهخماء ئلى
ً
ّ
أؾاؾا إل٢امت الضو ،٫ب ٌٛالىٓغ ًٖ عأًىا بالىخاةج ال٩اعزُت التي هجمذ ًٖ
مخسُلت جهلر
ظماٖت واؾٗت
طل.٪
ً
ً
ً
وٍب٣ى ّ
جمحز اؾغاةُل ألاؾاس ي وألاهم في ٧ىجها ُ٦اها ٧ىلىُالُا ٢اةما ٖلى الاؾدُُان الخىؾعي في جىا ٌ٢م٘
أصخاب ألاعى واإلادُِ .ول ً٨بٗض جشبُذ هظا الٟغ ١الظي ًهى٘ الخهىنُت ،وفي ًُ٢ت ٖال٢ت الضًً
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عؾالت بً ٚىعٍىىن الى قاعٍذ  ،1954وكغث في عيرف شبات٧ 6 ،اهىن الشاوي  .1991هجض الخٗبحر هٟؿه ًٖ ٖضم ئم٩اهُت ٞهل الضًً ًٖ الضولت بؿبب ٖضم ام٩اهُت
ٞهل الحن ًٖ ال٣ىمُت في أ .صون ًديى ،الغؾمُت واليهىصًت في ٨ٞغ بً ٚىعٍىن وؾُاؾخه ،الصهيونية (هتضيونوت) ،اإلاجلض  ،)1989( 14م.75 .
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ً
جدضًضا ،جخمحز خالت ئؾغاةُل ختى ًٖ الضولت ألاولى التي ٢امذ بٗضها ٖلى أؾاؽ صًني وهي
وال٣ىمُت
با٦ؿخان ،وًٖ صولت مظهبُت الُٗ٣ضة هي ئًغان بأجها:
 .1الىخُضة التي ًماعؽ ٞيها الخُاب ٤بك٩ل ٧امل وٍخم ٞيها الاهخماء ئلى ال٣ىمُت زم اإلاىاَىت في الضولت ٖبر
حُٛحر الضًً ،وٍخم اجبإ مٗاًحر وأصواث صًيُت لٟدو الاهخماء ئلى هظه ال٣ىمُت .ئط ًٟ٨ي اٖخىا ١الضًً
اليهىصي للخدى ٫ئلى حهىصي ً
٢ىمُا مً خ٣ه الخهىٖ ٫لى خ ٤اإلاىاَىت ؤلاؾغاةُلُت ٞىعا.
 .2وفي ئؾغاةُل  ،ِ٣ٞاٖخمضث خغ٦ت ٖلماهُت هي الههُىهُت حجت صًيُت جاعٍسُت ٦ذجت وخُضة لخبرًغ
الؿُاصة وخ ٤ج٣غٍغ اإلاهحر ،ئط ًضعى بمىظبها خ ٤جاعٍخي جىعاحي ٖلى ألاعى.
و .3ال ًجغي في الخالت ؤلاؾغاةُلُت ازخباع حهىصًت اليهىصي أو صخت ئظغاء ّ
تهىص ٚحر اليهىصي لٛغى جدهُل
ِ
اإلاىاَىت ؤلاؾغاةُلُت ٞدؿب ،بل جغ ٌٞأًًا حهىصًت مً َّ
ٚحر صًىه مً اليهىصًت ئلى صًاهت أزغيٞ ،ال ٌٗىص
"٢اهىن الٗىصة" ًىُبٖ ٤لُه ئطا َّ
ٚحر صًىه.

لم ًمىذ الضًً للههُىهُت ال٣ىمُت ألاؾماء ٞدؿب ،وال ألاعى والخىعاة ٞدؿب ،بل ئن ألاهم مً طل٪
أهه مىدها البٗض الُ٣ىي والخضاُٖاث الش٣اُٞت والترازُت ؤلاًجابُت لهظا ٧له 3.ومىظ بغهامج باػ ٫الههُىوي
الظي ّ
صولت لليهىص هي في الى٢ذ طاجه صولت حهىصًت ،اؾخسضمذ حٗبحراث صًيُت
أ٢غ ظىهغ الههُىهُت في ئ٢امت ٍ
"مٗلمىت" ٗ٦ىانغ م٩ىهت للب البرهامج الؿُاس ي للخغ٦ت الجضًضة" :ئ٢امت بِذ ٢ىمي  Heimstatteلكٗب
ئؾغاةُل في أعى ئؾغاةُل ".والخٗبحران "قٗب ئؾغاةُل" و"أعى ئؾغاةُل" حٗبحران صًيُان جىعاجُان .و٢ض
اؾخسضم الُ٣اصي الههُىوي الٗلماوي الباعػ أوؾِك٨حن الدجت الضًيُت ً
صولُا في مغخلت مب٨غة ًىم 27
قباٍٞ/براًغ  1919في زُابه أمام مإجمغ الؿالم بٗض الخغب الٗاإلاُت الاولى" :اإلاُلب الخاعٍخي لألمت

 3اهٓغ م٣اً ٫ىؾ ٠قلمىن ،الدين والقومية في الحركة القومية اليهودية ،في بىداؽ ظُىىؾاع وافي بغةُلي ،تضيونوت بوملوش بن زمنينو (الصهيونية :سجال
معاصر) (،انضاعاث ظامٗت جل ابِب وظامٗت بئر الؿب٘ ) 1996م.367 .
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اليهىصًت ،أن حٗاص ئلى خضوصها 4وئٖاصة ألاعى التي وٖضث بها الٗىاًت ؤلالهُت بني ئؾغاةُل ٢بل أعبٗت آالٝ
ٖام".

5

ّ
ً
يمىُا في عوخها
وفي الىا ٘٢لم جخبن الههُىهُت الخبرًغ الضًني الخاعٍخي  ،ِ٣ٞبل جبيذ في الىا٘٢
الضازلُت ،وفي بيُت زُابها والهىتها الؿُاس ي وصواٗٞها و٢ضعتها ٖلى الخجُِل والخٗبئت ٨ٞغة "هجئىاله"
(الخالم)  redemptionاليهىصًت الضًيُت اإلاؿُاهُت .و٢ض اؾخسضم مهُلر "ظئىالث هأصماه" أو ( جسلُو
الاعى) للضاللت ختى ٖلى ه٣ل ملُ٨تها مً الٗغب .وجدىلذ مهُلخاث مشل "ظالىث" (مىٟى) و"ظئىاله"

6

ئلى قٟغاث حٗبىٍت في ٖملُت جمغٍغ وال٨ٟغ الههُىوي و٢بىله ،وئلى نى٘ صوا ٘ٞللخجىض للخغ٦ت الههُىهُت
٦دغ٦ت زالنُت حؿدشمغ اإلاسؼون الضًني للخالم وئخاالجه وحٗبحراجه وأقىا٢ه وجُلٗاجه الخاعٍسُت،
ً
ظمُٗا لٛغى ٢ىمي ؾُاس ي.
حؿخسضمها
و٧ان هظا الؿُا ١بالخدضًض ؾبب جُىع الىٟىع في البضاًت بحن الههُىهُت والخغ٧اث الضًيُت ألاعزىط٦ؿُت
التي اٖخبرث الههُىٍىت مؿُاهُت زالنُت ٧اطبت ،أي ً
هىٖا مً اإلاؿُذ الضظا.٫
ول ً٨ؾبب الىٟىع طاجه ّ
جدىُٞ ٫ما بٗض ئلى مهضع لخٗؼٍؼ اعجباٍ الضًً والخغ٧اث الضًيُت بالههُىهُت،
باٖخباع أن الخالم طاجه هى الغابِ الغوحي الظي ًمىذ الههُىٍىت م٩اهت عوخُت.
وٖلى ٧ل خا ٫لم ًجض ال وٖض بلٟىع وال ن ٪الاهخضاب ،ولم ججض صولت ئؾغاةُل حٗغٍٟا آزغ ٚحر الخٗغٍ٠
الضًني لليهىصًت وإلاً هى الكٗب اليهىصي .و٢ض َّجىلذ ألاعزىط٦ؿُت اليهىصًت ٖملُت خغاؾت خضوص الكٗب
اليهىصي ،ختى ٢امذ في ئؾغاةُل ٦ضولت مإؾؿت صًيُت وأخؼاب صًيُت وأعزىط٦ؿُت صًيُت حهىصًت مخههُىت،
ولم ججض الههُىهُت في النهاًت ما ّ
ًدل مدلها.
ً
مً الهٗب ّ
ج٣ص ي أزغ الضًمى٢غاَُت ؤلاؾغاةُلُت جاعٍسُا بحن الضًمى٢غاَُت الضازلُت في اإلاإؾؿاث
الههُىهُت ّ
وحٗضصًت الخُاعاث ال٨ٟغٍت ٞيها وبحن الترجِباث ال٣اهىهُت مً ؤلاعر الاهخضابي البرًُاوي في هظه
 4اإلا٣هىص هى خضوصها ؤلا٢لُمُت بالُب٘.
5
هؼ مغخُٟا ،اوتضار هتعودوت هبوليطيوت ،مجمع الوجائق الضياصية( .ال٣ضؽ  ،)1974م .161 .ايا ٝاوؾِك٨حن بالُب٘ مؿألت خماًت اإلاهالر الٛغبُت مً
البربغٍت الٗغبُت في الكغ.١
6
مىظ بضاًت جىُٟظ اإلاكغوٕ الاؾدُُاوي اؾخسضمذ مهُلخاث مشل زالم ألاعى وزالم الٗمل" ،ظئىالث هأصماه" و"ظئىالث ه٨غ "٘٦و"ظئىالث هٟٗىصاه" بمٗني تهىٍض
ألاعى وتهىٍض الٗمل أي ه٣ل ملُ٨ت ألاعى ئلى حهىص باإلاهاصعة أو بالكغاء وحُٗحن ٖماٖ ٫غب بض ٫اليهىص مً أظل بىاء الا٢خهاص اإلاؿخ٣ل ًٖ الٗغب .ل٣ض اؾخسضمذ
مهُلخاث صًيُت لىن ٠ؾُا٢اث ٖلماهُت بغاٚماجُت وإلاىذ هظه الؿُا٢اث ً
ً
عوخُا جغازُا.
بٗضا
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ً
البالص .وال ق ٪أن "الضًمى٢غاَُت ؤلاؾغاةُلُت" ٢ض جُىعث زال ٫زمؿحن ٖاما مً زال ٫جٟاٖل ٖىامل
اظخماُٖت وؾُاؾُت و٢اهىهُتً ،م ً٨جلخُهها باالهخ٣ا ٫مً مجخم٘ اؾدُُاوي ّ
مجىض ومٗبأ ئلى مجخم٘
ً
مد٩ىما بمهماث ٢ىمُت وئًضًىلىظُت أهمها الخىا ٌ٢الاؾدُُاوي
عأؾمالي خضًض واؾتهال٧ي (ل ً٨ما ػا٫
م٘ اإلادُِ) .هظ٦غ هىا منها ٖلى ؾبُل مىذ ٨ٞغة لل٣اعب  .1 :7ِ٣ٞاعجٟإ مؿخىي الخٗلُم لضي الُب٣اث
والىسب اإلاإؾؿت للـ"ٌكى ٝالٗبري" ( الؿا٦ىت اليهىصًت في ٞلؿُحن) وّ .2
جىؾ٘ الُب٣ت الىؾُى وحٗمُم
الخٗلُم م٘ جُىع الضًم٣غاَُت الخضعٍجي ،و .3اهدؿاع الا٢خهاص الؼعاعي الاؾدُُاوي طي الُاب٘ الٗؿ٨غي،
و .4جىامي جأزحر الش٣اٞت الٛغبُت ومدا٧اتها( ،في ٖملُت وي٘ مؿاٞت بُنها وبحن اإلاىُ٣ت الٗغبُت التي حِٗل
مٗها الضولت الٗبرًت خالت خغب)ٖ ،لى ظمهىع حٗىص أنى ٫أٚلبِخه ئلى أوعوبا الكغُ٢ت وصوٖ ٫غبُت وٍدمل
ً
ً
ً
ؾُاؾُا ٚحر صًمى٢غاَي ،و .5اهٟخاح الىٓام الؾدُٗاب آزاع لجضلُت الٟهل بحن الؿلُاث ،بسانت
جغازا
ّ
اؾخ٣ال ٫الً٣اء ،وجُىع ظضلُت الٗال٢ت بحن الٟغص واإلاجخم٘ اإلاضوي والضولت.

ّ
الخُىع مً هاخُت أزغيٌٗ ،اص
ومهما جىاولىا بالخٟهُل ألانى ٫واإلاهاصع مً هاخُت ،وصًىامُُ٨ت
بٗض ٧ل مغخلت ج٩ىًٍ الىٖاء الجضًض للخمٟهالث .أما ؾُا ١جُىع الضًم٣غاَُت ؤلاؾغاةُلُت ٞهى الؿُا١
ّ
الههُىوي ،الظي ٌٗاص ئهخاظه في ٧ل مغة ٖلى مؿخىي أٖلى .وَك٩ل الاجٟاٖ ١لى هض ٝالضولت ٦ضولت
اليهىص ،و٦ضولت حهىصًت تهض ٝئلى "ظم٘ الكخاث" واؾدُٗاب الهجغاث الههُىهُت ،وما ًترجب ًٖ طل،٪
م٩ىن الاوسجام الظي ّ
أؾاؽ "الضًم٣غاَُت ؤلاؾغاةُلُت" .ئهه ّ
ٌٗىى ًٖ ٣ٞضان الخاعٍش الضًم٣غاَي
ّ
و٣ٞضان البيُت ال٣ىمُت اإلاكتر٦تٞ .هض ٝبىاء ألامت وألاصواث التي جىٞغها الضولت لظلً ،٪سل ٤الىخضة
ّ
الخٗضصًت الضًم٣غاَُت بحن اليهىص ،وٍمى٘ ّ
والاوسجام الالػمحن ّ
جدىلها ئلى خغب أهلُت َاةُٟت الُاب٘
لخدمل
مشال .ئن الههُىهُت ،ال اإلاىاَىت ،هي وٖاء الضًم٣غاَُت ؤلاؾغاةُلُت ،وهي ٖاة ٤جُىعها في آنٞ .هي ؾاٖاث
ً
جخدى ٫ئلى ٢بُلت ّ
ّ
وٍدبحن ئجها ٧اهذ في الىا ٘٢في ٚحر ؾاٖاث ألاػماث "صًم٣غاَُت" صازل
ألاػماث جدضًضا
ال٣بُلت.
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هدً هضعي ئطا ،أهه في خالت صولت ئؾغاةُل ال ًمٞ ً٨هل حهىصًت الضولت ًٖ صًم٣غاَُتها .وال ٌٗىص طل ٪ئلى
ّ
هو ٢اهىوي ملؼم ،بل ئلى الدك٩ل الخاعٍخي طاجه للُ٨ان الؿُاس ي ،وٚاًاجه وصواٗٞه ،وئلى ٖملُت بىاء ألامت
ّ
ّ
وجُىعث
التي ق٩ل هظا الُ٨ان أصاة لها .ل٣ض ٢امذ الضًم٣غاَُت ٦ك٩ل لىٓام الخ٨م في الضولت اليهىصًت،
ٗ٦ملُت ئصاعة "ألامت اليهىصًت" الىلُضة (وهىاتها ومغ٦ؼها هظا الُ٨ان الؿُاس ي) لكإوجها في الضولت اليهىصًت.
ٞمً الىاخُت ال٣اهىهُت لم ًغص اإلاهُلر اإلاؼصوط ٦خٗغٍ ٠للضولت ئال في ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت (الضؾخىعٍت
ً
الُاب٘) اإلاخأزغة ظضا،
مشال في "٢اهىن أؾاؽ٦ :غامت ؤلاوؿان وخغٍخه" مً الٗام  ،1992ئط وعص في هض ٝال٣اهىن ما ًلي" :بىض 8أ:
هض ٝهظا ال٣اهىن ألاؾاؽ هى الضٞإ ًٖ ٦غامت الاوؿان وخغٍخه مً أظل جشبُذ ُ٢م صولت ئؾغاةُل
ً
٦ضولت حهىصًت وصًم٣غاَُت في ٢اهىن أؾاؽ ".وأًًا في "٢اهىن أؾاؽ :خغٍت الٗمل ( او ازخُاع اإلاهىت)" مً
الٗام  1992هٟؿه ئط وعص في هض ٝال٣اهىن "بىض  :2هض٢ ٝاهىن ألاؾاؽ هى الضٞإ ًٖ خغٍت ازخُاع
الٗمل ومً أظل جشبُذ ُ٢م صولت ئؾغاةُل ٦ضولت حهىصًت وصًم٣غاَُت".
اإلاكغٕ ؤلاؾغاةُلي اإلاخأزغة ل٣ىهىت هظا الخٗغٍ ٠للضولت ،والظي ّ
ّ
جدى ٫بالخضعٍج ئلى
٢ض ٌؿخٛغب اإلاغء خاظت
ً
ٖبا ة ج٩اص ج٩ىن ّ
م٣ضؾت في الدكغَ٘ ؤلاؾغاةُلي ،هظا ئياٞت ئلى ظٗل ٢بىلها" ،الاٖترا ٝبها" ،قغَا ًجب
ع
أن ًخىٞغ في أي خؼب ًغٚب بسىى الاهخساباث البرإلااهُت.
ُ
وهى الاؾخٛغاب هٟؿه الظي ال بض أهه أناب ٢اصة صو ٫اظىبُت َ ِل َب منهم أن ًإ٦ضوا أن ئؾغاةُل صولت
حهىصًت أزىاء اإلاٟاوياث م٘ الٟلؿُُيُحنٞ .الٟلؿُُيُىن ال ًُالبىن ان حٗتر ٝبهم ئؾغاةُل ٦ضولت ٖغبُت.
ً
وَاب٘ الضولت ّ
ًدضصه مىاَىىها ،وقٗبها وؾ٩اجها ،ال ئٖالهاث ٢اصة الضو ٫الازغي .ل ً٨ال ش يء مؿخٛغبا
ٖلى الٗال٢ت ؤلاؾغاةُلُت ألامحرُ٦ت ،وال ٖلى ٖال٢ت صولت ئؾغاةُل بيهىصًتهاٗٞ .ىضما ع ٌٞالٟلؿُُيُىن
الُلب ،ألهه ٌٗني جسليهم الٗلني ًٖ خ ٤الٗىصة ختى ٢بل بضء اإلاٟاوياث ،جبيذ أمحر٧ا اإلاُلب لخبضًض
مساو ٝئؾغاةُل .ولظل ٪ظاء في ٧لمت الغةِـ ألامحر٧ي بىف في مإجمغ الٗ٣بت ًىم  4خؼٍغانً/ىهُى 2113
":الُىم ،أمحر٧ا ملتزمت ب٣ىة بأمً ئؾغاةُل ٦ضولت حهىصًت مٟٗمت بالخُىٍت" .وه٨ظا أنبدذ حهىصًت ئؾغاةُل
مؿألت صولُت.
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ل٣ض ّ
أ٢غ ٢غاع الخ٣ؿُم (٢بل ظىعط بىف) حهىصًت صولت وٖغوبت أزغي في ٞلؿُحن .و٢غاع الخ٣ؿُم هى
ألاؾاؽ ال٣اهىوي الضولي الظي اؾخٛلخه ئؾغاةُل لخٗلً ًٖ طاتها ٦ضولت مؿخ٣لت .وهي بٗض ؾخت ٖ٣ىص ٖلى
ُ٢امها ٖلى زغاةب الكٗب الٟلؿُُني ال ج٨خٟي باالٖترا ٝبها ٦ضولت طاث ؾُاصة ،بل جُالب باالٖتراٝ
بُابٗها ال٣ىمي أو الضًني .و٢ض وعص اإلاُلب ،بل الكغٍ ،ؤلاؾغاةُلي ألازحر٦ ،كغٍ جٟاوض ي ألو ٫مغة في
ؾُا ١الى٣اف في الخ٩ىمت ؤلاؾغاةُلُت ٖلى ما ٌؿىى بـ"زا َت الُغٍ ."٤و٢ض ّ
٢ضمذ "الخاعَت" إلؾغاةُل
ع
ع ً
ؾمُا ًىم  31هِؿان/أبغٍل مً الٗام  2113وها٢كتها الخ٩ىمت ؤلاؾغاةُلُت ًىم  25أًاع/ماًى .وفي الىا٘٢
ّ
لم ج٣بل الخ٩ىمت هظه الخُت ألامحرُ٦ت ،بل ٢بلذ في هو ٢غاعها بكأن الخُت بـ"الخُىاث اإلاترجبت ًٖ
ً
الخاعَت" مكغوَت بأعبٗت ٖكغ قغَا .وختى هظا ال٣غاع ظاء بأٚلبُت ازني ٖكغ وػٍغا يض ؾبٗت وػعاء.
وظاء في الكغٍ الؿاصؽ مً هظه الكغوٍ ألاعبٗت ٖكغ" :اإلاُالبت بدىاػٞ ٫لؿُُني ًٖ ٧ل اصٖاء بد٤
الٗىصة لالظئحن الٟلؿُُيُحن ئلى صازل ئؾغاةُل" .زم جلذ هظه الجملت الجملت الخالُت التي ويٗذ بحن
ّ
ٌكُ ٩ل جغظمت ٖملُت للجملت ألاولىُ :
٢ىؾحنَ ،اعخت ً
"(ًُلب مً الٟلؿُُيُحن أن ٌٗلىىا أن ئؾغاةُل
مُلبا ِ
صولت حهىصًت في ئَاع الخهغٍداث الاٞخخاخُت اإلاُلىبت مً الؼٖماء في بضاًت زاعَت الُغٍ .")٤هظا هى ً
خغُٞا
هو ٢غاع الخ٩ىمت .وهى اإلاغة ألاولى التي ًُغح ٞيها هظا اإلاُلب بهظه الُغٍ٣ت مً ٢بل الخ٩ىمت الاؾغاةُلُت.
٧ان طل ٪أخض قغوٍ ٢بى" ٫زاعَت الُغٍ "٤التي ويٗها الغةِـ ألامحر٧ي بىف ،والتي لم ج٣بل في الىا٘٢
ً
مً ٢بل ئؾغاةُل زالٞا إلاا ًُ َغ َّوط.

ال ق ٪ئطا ،أن مُالبت ئؾغاةُل الاٖترا ٝبيهىصًتها ظاء ٖلى زلُٟت مُالبتها الٟلؿُُيُحن بالخسلي
ًٖ خ ٤الٗىصة ٢بل الخٟاوى ،ولِـ ٖلى زلُٟت الى٣اف بكأن ٢غاع الخ٣ؿُم ئلى صولخحن ،وال ٖلى أؾاؽ
الى٣اف الجاعي بحن اإلاخضًىحن والٗلماهُحن ًٖ حهىصًت الضولت ،وال ٖلى الى٣اف الظي أزاعه الخُاع ال٣ىمي
الضًمى٢غاَي في الضازل ًٖ صولت اإلاىاَىحن .ول٨ىه جم جضوٍل هظا الى٣اف مىظ الٗ٣بت وزاعَت الُغٍ .٤وال
بض أن ًخم الخُغ ١في اإلاؿخ٣بل ئلى هظه الً٣اًا بما ٞيها الًُ٣ت اإلاٗغوٞت بًُ٣ت "حهىصًت الضولت"
وٖال٢تها بضًم٣غاَُتها وبمىاَىيها الٗغب الٟلؿُُىحن اإلاىظىصًً ٞيها .وهم اإلاىظىصون ٞيها لِـ بٟٗل
٢اهىن الٗىصة الههُىوي ّ
اإلاٗمم ٖلى ظمُ٘ مىاَىيها اليهىص ،ؾىاء ٧اهىا مهاظغًٍ أم ال ،وئهما بٟٗل ٧ىجهم
ؾ٩ان البالص الظًً ب٣ىا في وَنهم بٗض حكغٍض أٚلبُت قٗبهم ٖام .1948
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ومً أظل جىيُذ وظاهت الاؾخٛغاب مً اإلاُلب ؤلاؾغاةُلي الظي ٌٗ٨ـ مً صون قّ ٪
خىى خُ٣ُ٣ت في
ً
الؿُاؾت الضازلُت ؤلاؾغاةُلُت ٦ما ّ
ًدبحن الخ٣ا ،ؾيىٓغ ئلُه ،أي ئلى الاؾخٛغاب ،بدىاوله بضاًت مً ػاوٍت
هٓغ الُمحن ؤلاؾغاةُلي الخ٣لُضي هٟؿه بضاًت .وؾى ٝهخُغ ١ئلى ما ٢اله ٖام  1985ممشل اللُ٩ىص صوٝ
قُالوؿ٩ي الظي أنبذ ُٞما بٗض عةِؿا لل٨ىِؿذ ازىاء مىا٢كت جصخُذ ٢اهىن أؾاؽ ال٨ىِؿذ .في خُىه
جمذ مىا٢كت ئياٞت البىض 7أ  8مً ال٣اهىن .وهى البىض الظي ًمى٘ "٧ل ٢اةمت مً زىى اهخساباث
ال٨ىِؿذ ئطا ٧اهذ ال حٗتر ٝبأن ئؾغاةُل هي صولت الكٗب اليهىصي ،أو ال حٗتر ٝبضًم٣غاَُتها ،أو ّ
جدغى
ً
مؿخٛغبا " :ؾُضي
ٖلى الٗىهغٍت٢ .ا ٫قُالوؿ٩ي ممشل ما أؾمُه هىا بالُمحن الخ٣لُضي في زُابه
ّ
ًمً ً٨
خؼبا أو مجمىٖت أشخام
الغةِـً ،بضو لي أهه ال جىظض صولت ازغي في الٗالم ًىا٢ل بغإلااجها هل ِ
جىٟي مً ألاؾاؽ ُ٦ان الضولت ،مً اإلاكاع٦ت في الاهخساباث البرإلااهُت .ال ّ
ًخسُل طل ٪ئوؿان ٖا٢ل ،وال
جىظض خاظت لى٣اف ٦هظاٖ .ىضها ًضوع مشل هظا الى٣اف .وعبما هدً بأهٟؿىا لم وؿخىٖب الاه٣الب
الخاعٍخي ال٨بحر بٗض .ل٣ض ٢امذ صولت حهىصًت في أعى ئؾغاةُل .ؾاصحي اٞخدىا أُٖى٨م ،الخلم جد٢ ٤٣امذ
لىا صولت ،خلم ألاظُا ٫جدٖ .٤٣ىضها صولت .مشلما جىظض للٟغوؿُحن صولت ،ولاله٩لحز صولت وللهىلىضًحن صولت.
ّ
ٞلى٨ٟغ هدً ً
أًًا مشل قٗب َبُعي ،قٗب ملخه ٤بىَىه .هل ج٨ٟغون أهه في البرإلاان الٟغوس ي أو

ً
الاه٩لحزي أو الهىلىضي أو في أي صولت أزغي جغص أنال ئم٩اهُت وظىص خؼب ًىٟي أؾـ الضولت او مجغص
وظىصها".
ً
ً
ً
وٖٟىٍا ،وَؿخيخج الٗ٣ل الؿلُم ٗٞال أن الى٣اف هى صلُل ٖلى
ؾاطظا
ًبضو هظا الاؾخٛغاب في البضاًت

ٖضم ز٣ت بالىٟـ وبيهىصًت الضولتٞ .ى٣اف ٦هظا ٚحر واعص في أًت صولت أزغي في الٗالم( .وهى بالُب٘ ًظ٦غ
ً
الضو ٫الاوعوبُت  ،ِ٣ٞولِـ ألاٞغٍُ٣ت مشال التي ًضوع ٞيها نغإ صمىي ٖلى الؿلُت ،وٍخسظ الهغإ ٞيها
ق٩ل نغإ ٢بلي ٖلى ُ٦اجها ،وٖلى هىٍخه وحٗغٍٟه ،أو حهضص هظا الُ٨ان) .وٍُلب مً الىىاب أن ًصخىا
مً الخلم الظي ٚضا خ٣ُ٣ت .وٍضٖى بالخـ الٛغٍؼي ئلى ع ٌٞال٣اهىن ألهه ًضٖ ٫لى ٖضم ز٣ت بالىٟـ،
ً
وٖلى ٖضم ججظع الضولت .ول ً٨ما ئن هدؿب أهىا أصع٦ىا بالٗ٣ل الؿلُم عص ٗٞل ٚغٍؼٍاـ ًدظع مً اوٗضام
ال ش٣ت بالىٟـ ،ختى ٌٗىص هٟـ الىاةب الُمُني الههُىوي هظا ئلى اؾخسضام صهكخه لالؾخٛغاب مً مجغص
 8جمذ اياٞت البىض اإلاخٗل ٤بالٗىهغٍت يض خغ٦ت مئحر ٦هاها بدُض ًهبذ هىال ٪أؾاؽ ٢اهىوي إلاىٗه مً زىى الاهخساباث البرإلااهُت .أما ما ًخٗل ٤باٖخباع صولت ئؾغاةُل
صولت الكٗب اليهىصي٣ٞ ،ض ٢هض أن ً٩ىن هىال ٪أؾاؽ ٢اهىي إلاى٘ ال٣اةمت الخ٣ضمُت للؿالم مً زىى الاهخساباث .ول ً٨اإلاد٨مت الٗلُا ٞؿغث البىض بك٩ل يًُ ٤
ظضا
ولم جمى٘ الخغ٦ت الخ٣ضمُت مً زىى الاهخساباث ختى بٗض ؾغٍان مٟٗى ٫هظا ال٣اهىن.
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وظىص أخؼاب ٦هظه .وفي النهاًت ال ًضٖى  ِ٣ٞئلى جبني البىض7أ بل ٌٗضله لُهبذ "الاٖترا ٝباؾغاةُل صولت
الكٗب اليهىصي في أعى ئؾغاةُل" هى قغٍ اإلاكاع٦ت في الاهخساباث البرإلااهُت 9.أي أن الكغٍ الظي ًُغخه
هى الاٖترا ٝبمجمل ؤلاًضًىلىظُت الههُىهُت.

وؾى ٝجؼوصها الى٣اقاث البرإلااهُت بكأن هظا البىض بماصة ز٣اٞت ؾُاؾُت ممخٗت ألٖىام َىٍلت .وعبما
ً
ّ
ًصر ئًغاص إلادت ٢هحرة ًٖ مىا٢كت البىض٣ٞ .ض َغح بضاًت في ال٣غاءة ألاولى مخًمىا "ٖضم الاٖترا ٝبضولت
ئؾغاةُل ٦ما جىو ٖلى طل ٪وزُ٣ت الاؾخ٣ال٦ "٫مبرع إلاى٘ ٢اةمت مً زىى الاهخساباث البرإلااهُت .وأزىاء
جدًحر ال٣اهىن لل٣غاءجحن الشاهُت والشالشت في لجىت ال٣اهىن والضؾخىع جم حٗضًله ئلى مى٘ " ٧ل خؼب ًىٟي
ئؾغاةُل ٦ضولت الكٗب اليهىصي بأ٢ىاله وأٗٞاله" بك٩ل نغٍذ مً زىى الاهخساباث .وب٣ي ال٣اهىن ٖلى
هظه الهُٛت ختى الٗام  .2112وٖىضما أيُ ٠ئلى هظا البىض في الٗام  2112قغٍ ظضًض هى ٖضم صٖم
ً
الٟ٨اح اإلاؿلر لضولت أو قٗب يض ئؾغاةُلِّ ُٖ 11ض ٫البىض مً ظضًض لُهبذ مخىا٣ٞا م٘ ال٣ىاهحن ألاؾاؽ
ّ
التي ؾيذ ٖام  ،1992أي أنبذ ًخًمً مى٘ أي خؼب ال ٌٗتر ٝباؾغاةُل ٦ضولت حهىصًت صًم٣غاَُت مً
اإلاكاع٦ت في الاهخساباث .في ئَاع هظا الخصخُذ ً
ْ
نٟتي اليهىصًت والضًم٣غاَُت ؾىٍت بٗض أن
أًًا جم جىخُض
هو ٢اهىن  1985في بىض واخض ٖلى هٟي صولت الكٗب اليهىصي وفي بىض مىٟهل آزغ ٖلى هٟي الضًم٣غاَُت.
ً
ّ
اإلاكغ ُٕ خاظت إلاىاػهت الخىؾ٘ الضًم٣غاَي الك٨لي في ً٢اًا
ومً الىاضر أهه في بضاًت الدؿُٗيُاث وظض
ِ
خ٣ى ١اإلاىاًَ .ل٣ض ججلى هظا الخىؾ٘ في ؾً بىض ًدٓغ الٗىهغٍت في ٢اهىن الٗ٣ىباث ،وفي ؾً ئياٞت
ل٣اهىن أؾاؽ ال٨ىِؿذ ًمى٘ ٢اةمت ّ
جدغى ٖلى الٗىهغٍت مً زىى الاهخساباث .وأظغي الخىاػن جدض ًًضا
بىاؾُت الخظ٦حر بخٗغٍ ٠الضولت ٦ضولت الكٗب اليهىصي .وواضر أن الش٣اٞت الؿُاؾُت الههُىهُت
الؿاةضة حؿدكٗغ زُغ ّ
جىؾ٘ حٗغٍ ٠مٟهىم الضًم٣غاَُت في ال٣اهىهحن ألاؾاؽ اإلاظ٧ىعًٍ اللظًً ّ
قغٖا في
بضاًت الدؿُٗيُاث٢ :اهىن خغٍت ؤلاوؿان و٦غامخه ،و٢اهىن خغٍت الٗمل وازخُاع اإلاهىت ،وطل ٪ألن هظا
الخىؾ٘ في الخ٣ى ١اللُبرالُت اطا ما ّ
ُ٢ض ئلى جهاًخه اإلاىُُ٣ت ٢ض ًأحي ٖلى خؿاب أن الضولت صولت الكٗب
بدىا ٌ٢م٘ ظىهغها ،أو هىٍتها ،أو نىعتها.
اليهىصي ،أو ٢ض ًإصي في جٟؿحراجه ئلى جٟؿحر صًم٣غاَُت الضولت
ٍ
9

ه٣اقاث جدٟٓاث الىىاب في ال٣غاءجحن الشاهُت والشالشت لل٣اهىن ًىم الاعبٗاء  31جمىػً/ىلُى  .1985بغوجى٧ى ٫ال٨ىِؿذ.
10
وهى حٗضًل ا٢ترح خ٩ىمُا بٗض جهغٍداث أصلى بها ٧اجب هظه الؿُىع بكأن خ ٤الكٗبحن الٟلؿُُني واللبىاوي في م٣اومت الاخخال ،٫لٛغى الخم ً٨مً مدا٦مخه.
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ً
ً
ً
أي أن هىال ٪خؿا ٚغٍؼٍا ال ٌُ َٗ َّبر ٖىه صاةما بك٩ل نغٍذ ،بىظىص جىا ٌ٢بحن نهُىهُت الضولت
وصًم٣غاَُتها ،وبًغوعة وي٘ الؿ ٠٣الظي ججغي اللبرلت والضم٣غَت جدخه وال جخٗضاه .و٢ض أنبذ وظىص
ً
الٗباعة اإلاإلٟت مً هاجحن ال٩لمخحن قغَا لؿً أي ٢اهىن أؾاؽ في ال٨ىِؿذ.
ومىظ أن ٢غعث الجمُٗت الخأؾِؿُت ( التي جىلض ٖنها البرإلاان ؤلاؾغاةُلي) ٖام ٖ 1949ضم ؾً صؾخىع،
وهي اإلا٩لٟت بىي٘ الضؾخىع ،وؤلاٖالن ًٖ هٟؿها أجها هي الـ"٦ىِؿذ ألاولى" ،أنبذ حكغَ٘ "ال٣ىاهحن
ً
حٗبحرا
ألاؾاؽ" ( خى٧ي هِؿىص )The Basic Laws :الظي ج٣ىم به ال٨ىِؿذ ٖىض الخاظت ٦ما هى مٗغوٝ
ً
ًٖ ٖملُت جضعٍجُت لؿً صؾخىع .وال٣ىاهحن ألاؾاؽ في ئؾغاةُل هي ٖملُا ٞهى ٫مىٟهلت في الضؾخىع.
وجى٣ؿم ئلى ٢ؿمحن٢ .ؿم ًم ً٨أن هُلٖ ٤لُه مجا ًػا ٦ىُت ئظغاتي ٖملي ،أي مخٗل ٤باظغاءاث ئصاعة
ً
الضولت ومإؾؿاتها ،ول٨ىه ًخًمً مًامحن وُ٢ما وٍبنى ٖليها ،و٢ؿم ُ٢ىي مخٗل ٤بأهضا ٝوٚاًاث الضولت
ّ
والُ٣م التي ج٣ىم ٖليها وخ٣ى ١اإلاىاًَ ،وٍخًمً ظىاهب ئظغاةُت ٖملُت جىٓمه...
و٢ض ّ
ٖبر الغاب مئحر ٦هاها مإؾـ خغ٦ت ٧ار الٗىهغٍت بك٩ل واضر ًٖ الخىا ٌ٢بحن الضًم٣غاَُت التي
ًغًٞها و"حهىصًت الضولت" التي ًضٖمها ب٣ىله أن الضولت اليهىصًت ال ًم ً٨أن حٗني ئال صولت قغَٗت .ل٣ض ٢اص
٦هاهه "الضولت اليهىصًت" ئلى النهاًت اإلاىُُ٣ت ألي جٟؿحر مشابغ لها ٦مهُلر .وفي زًم مداولت الىٓام
ؤلاؾغاةُلي جبرةت هٟؿه مً ٦هاها ٖبر مىٗه مً زىى اهخساباث ال٨ىِؿذ بٗض ٞىػه بمٗ٣ض بغإلااوي مغة
واخضة ،11وكأ الخأُ٦ض ٖلى ئ٢هاء الٗىهغٍت مً ظهت ،وٖلى الجم٘ بحن حهىصًت الضولت وصًم٣غاَُتها مً
ظهت أزغي.
وجيقة الاصتقالل وقانون العودة واملواطنة
ً
ً
ًغج٨ؼ ٢اهىن الٗىصة ؤلاؾغاةُلي ٖلى أن ئؾغاةُل ٚاًت ومىُل٣ا هي صولت الكٗب اليهىصي .هظا ما
ًإ٦ضه ٢اهىن الٗىصة ً
ٖملُا ،وهظا ما ًىُل ٤مىه .وهظا ما ٌؿاهم في نىٗه في الىا .٘٢و٧ان هظا خا ٫وزُ٣ت
الاؾخ٣ال٢ ٫بل ٢اهىن الٗىصة .ل٣ض وا٣ٞذ اإلاد٨مت الٗلُا ٖلى الىزُ٣ت ،واٖخمضتها ٢اٖضة صؾخىعٍت للضولت
 11قٛل الغاب مئحر ٦هاها اإلاٗ٣ض الىُابي بٗض ٞىػ ججاوػ الخىٗ٢اث بحن ألاٖىام  .1988-1984ما ػا ٫الى٣اف ً
صاةغا في جلخُو جاعٍش الىٓام الؿُاس ي ؤلاؾغاةُلي ،هل مى٘
٦هاها مً زىى الاهخساباث لل٨ىِؿذ ٖام  1988ألهه ق٩ل ً
خغظا للىٓام بسُاباجه وا٢تراخاث ال٣ىاهحن الٗىهغٍت التي قابهذ في بيُتها ال٣ىاهحن الىاػٍت ،مشل مى٘ الؼواط
اإلاسخلِ بحن اليهىص والٗغب ،أم الهه ّ
هضص أخؼاب الُمحن الخ٣لُضي مشل اللُ٩ىص باالؾدُالء ٖلى ٢ؿم مً ٢ىاٖضهم الاهخسابُت بسانت في أخُاء ال٣ٟغ بحن اليهىص الكغُ٢حن.
وامُل هىا الى ألازظ بالٗاملحن ؾىٍت.
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ٖىضما ُم ِى َٗذ خغ٦ت ألاعى مً زىى الاهخساباث ٖلى لؿان ال٣اض ي أظغاهاٍ ،أخض أهم ً٢اة الٗلُا
الخاعٍسُحن" :لِؿذ صولت ئؾغاةُل صولت مؿخ٣لت طاث ؾُاصة ٞدؿب ،وئهما أُ٢مذ ٦ضولت حهىصًت ٖلى أعى
ً
ئؾغاةُل ،ألن ٖملُت ئ٢امتها جمذ أوال و٢بل ٧ل ش يء بٟٗل خ ٤الكٗب اليهىصي الُبُعي الخاعٍخي أن
ً
ً
ج٣غٍبا مً وزُ٣ت الاؾخ٣ال٫
ٌِٗل ،مشل أي قٗب ،مؿخ٣ال في صولخه طاث الؿُاصة 12".وال٣ٟغة ميؿىزت
ؤلاؾغاةُلُت التي ّ
جدىلذ بىاؾُت هظا ال٣غاع ئلى وزُ٣ت طاث ُ٢مت صؾخىعٍت 13بىٓغ اللُبرالُحن ؤلاؾغاةُلحن.
(في خحن أهه ما ػا ٫الُمحن ؤلاؾغاةُلي ال ً٣بل أن للىزُ٣ت ُ٢مت صؾخىعٍت) .و٢ض أ٦ثر ً٢اة اإلاد٨مت الٗلُا
مً الاؾدىاص ئلى هظا الا٢خباؽ مً أظغاهاٍ في ئؾىاص ٢غاعاتهم بكأن أي ًُ٢ت ًبدض ٞيها اإلاىيىٕ،
بسانت ٢بل أن ّ
حكغٕ ال٨ىِؿذ ٖام  1985إلاٟهىم "صولت الكٗب اليهىصي" ماوٗت الخؼب الظي "ًىٟيها في
يمىا او ً
ً
ٖلىا" مً اإلاكاع٦ت في الاهخساباث الىُابُت ،و٢بل أن جدبنى ال٨ىِؿذ في مغخلت
أٖماله أو أ٢ىاله
الخ٣ت نُٛت "الضولت اليهىصًت الضًم٣غاَُت" ٦بىض مخ٨غع في ٢ىاهُنها ألاؾاؾُت مىظ الٗام .1992

ومً بحن الاؾخسضاماث اإلاسخلٟت والغاةجت لهظا الا٢خباؽ في اإلاد٨مت الٗلُا ؤلاؾغاةُلُت ٢بل أن ججض
ال٨ىِؿذ خاظت لدكغَٗه ،وٗثر ٖلى ٦الم ص ٤ُ٢لضي ٢اض ي اإلاد٨مت الٗلُا صو ٝلٟحن بكأن الالخماؽ
يض ٢غاع لجىت الاهخساباث اإلاغ٦ؼٍت بالؿماح لل٣اةمت الخ٣ضمُت للؿالم 14بسىى الاهخساباث .ئط ٧ان
ال٣اض ي لٟحن مً بحن ً٢اة ألا٢لُت الظًً نىجىا م٘ ئبُا٢ ٫غاع لجىت الاهخساباث اإلاغ٦ؼٍت بالؿماح
لل٣اةمت الخ٣ضمُت بسىى الاهخساباث البرإلااهُت للٗام " :1988ظىهغ الضولت هى أجها صولت حهىصًت ،وهٓام
الخ٨م ٞيها هى هٓام صًم٣غاَي 15".الجىهغ ئطا حهىصي والك٩ل صًم٣غاَي .وٍظهب ال٣اض ي اللُبرالي باعا٥
 12ال٣اض ي أظغاهاٍ في ٢غاع اإلاد٨مت الٗلُا بكأن خغ٦ت ألاعىً ،غٍضوع يض لجىت الاهخساباث اإلاغ٦ؼٍت ،مل٢ ،65\1 ٠غاعث اإلاد٨مت الٗلُا مجلض  ،18م.31
13
ً
مُل٣ا وٍ٣هض مىه هضمها ،وأنبدذ
في ٖهض عةاؾت أهغون باعا ٥للمد٨مت الٗلُا جم ئُٖاء جٟؿحر أيُ ٤لىٟي الضولت اليهىٍضًت ٦ضولت حهىصًت لُٗني أن ً٩ىن الىٟي
ً
هىال ٪خاظت إلزباث أن الخؼب اإلابغي مىٗه مً زىى الاهخساباث ٌٗمل ٗٞال ٖلى ج٣ىٌٍ الضولت ٦ضولت حهىصًت ،وهظا الخٟؿحر الًُ ٤الظي ال ً٨خٟي بأهضا ٝال٣اةمت
وأ٢ىالها اإلاٗلىت هى ما صعى اإلاد٨مت الٗلُا الى ٖضم مى٘ ال٣اةمت الخ٣ضمُت للؿالم مً زىى الاهخساباث ٖام  ،1988وهى أًًا ما ص ٘ٞال٣اض ي خِكحن في لجىت الاهخساباث
اإلاغ٦ؼٍت للخهىٍذ يض ألاٚلبُت التي أ٢غث مى٘ الخجم٘ الىَني وٖؼمي بكاعة مً زىى الاهخساباث لل٨ىِؿذ الؿاصؾت ٖكغ .و٢ض أًض اإلاى٘ ُٞما بٗض أعبٗت مً أخض ٖكغ
ً
٢ايُا مً ً٢اة الٗلُا.
ً
14
ً
مغشخا زاهُا .و٢ض زايذ ال٣اةمت الاهخساباث في النهاًت.
بُ٣اصة اإلادامي مدمض مُٗاعي ًٖ الخغ٦ت الخ٣ضمُت مغشخا أوال وماجُاهى بُلُض
 15ال٣اض ي لٟحن ،في :حهىعام بً قالىم وآزغون ضد لجنة الانتخابات املركسية والقائمة التقدمية للضالم٢ ،غاعاث اإلاد٨مت الٗلُا ،اإلاجلض  )4(53م .221و٢ض ّ
ج٨غع هظا
ال٨الم ً
ج٣غٍبا لضي ال٣اض ي الىن ،ول ً٨مىا ٠٢ال٣اض ي باعا ٥وٚحره ال جسخل .٠و٧اهذ آزغ ججلُاث هظا اإلاى ٠٢في جلخُو مىا ٠٢لجىت الاهخساباث اإلاغ٦ؼٍت بكأن مى٘
الخجم٘ الىَني الضًم٣غاَي واالىاةب ٖؼمي بكاعة مً زىى الاهخساباث خُىما ٢ا ٫ال٣اض ي اللُبرالي وعةِـ اللجىت ما ًلي" :هٓام الخ٨م في صولخىا هى هٓام صًم٣غاَي،
هىا حؿغي الضًم٣غاَُت ال الكغَٗت .في مٗامالث الؿلُت والضولت وٖال٢اث الٟغص والضولت ٌؿغي اإلابضأ الضًم٣غاَي .هٓام بمىظب عأي ألاٚلبُت ومً زال ٫مدآٞت خاػمت
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أبٗض مً طل ٪لًُ٘ ال ى٣اف بحن الُمحن والِؿاع ،وبحن اللُبرالُحن واإلادآٞحن في ئؾغاةُل في ئَاع
ً
م٣خبؿا ػمالءه صو ٝلٟحن ومىاخم ئًلىن مً ال٣غاع طاجه أٖاله":
ؤلاًضًىلىظُا طاتها٣ً .ى ٫ال٣اض ي باعا٥
هدً صولت قابت ٞيها قٗب ٢ضًم ٖاص ئلى وَىه .صولت ئؾغاةُل هي جد ٤ُ٣جُلٗاث الكٗب اليهىصي مىظ
أظُا ٫لخجضًض جاعٍسه ال٣ضًم ،بضاًت الخالم ،جد ٤ُ٣الغؤٍا الههُىهُتٖ .مُ ٤هى الغابِ الضًني ال٣ىمي
والخاعٍخي الؿُاس ي بحن قٗب ئؾغاةُل وأعى ئؾغاةُل ،وبحن الضولت اليهىصًت والكٗب اليهىصي 16".الخٔ
أن ال٣اض ي باعاٌ ٥كغًٖ الغؤٍا الخالنُت اإلاؿُاهُت في الههُىهُت ،وٍإ٦ض ٖلى أن الغابِ الههُىوي هى
في الىا ٘٢صًني ؾُاس ي ،وأهه ال ٞغ ١لضًه في الىا ٘٢بحن الخٗابحر "صولت حهىصًت" و"صولت نهُىهُت" و"صولت
اليهىص" .وهى ًُ ْج ِمل الخٗغٍٟاث اإلاٗغوٞت لهظه الخٗابحر يمً حٗضاصه إلاغ٦باث قغُٖت ئؾغاةُل الخاعٍسُت.
هظا مىيىٕ مٟغو ٙمىه باليؿبت ئلى الههُىهُت ،وبهظا اإلاٗنى ٞان اإلاد٨مت الٗلُا لِؿذ ئؾغاةُلُت
ً
ً
مىٟ٢ا ئًضًىلجُا لهالر الههُىهُت،
ٞدؿب بل هي ،بك٣يها اللُبرالي واإلادا ،ٔٞئطا صر الخٗبحر ،جدؿم
ئجها مد٨مت نهُىهُت.
وما ػا ٫بٌٗ الضًم٣غاَُحن اللُبرالُحن ًداو ٫أن ٌؿخسضم مهُلر صولت الكٗب اليهىصي ٦مهُلر
مٛاًغ للضولت اليهىصًت ،أي باٖخباع أن الخضًض هى ًٖ صولت ٢ىمُت ،بمٗنى أن صولت الكٗب اليهىصي هي في
الىا nation state ٘٢أي الضولت ال٣ىمُت ،مشل أي صولت حٗبر ًٖ خ ٤ج٣غٍغ اإلاهحر والؿُاصة لكٗب .وهي
بهظا اإلاٗنى "صولت الكٗب اليهىصي" ،أو صولت اليهىص" ،م٘ ؤلاياٞت الىاظبت أجها صًم٣غاَُت .وه٨ظا ًٟؿغ
البروِٞؿىع آؾا ٦كحر أؾخاط الٟلؿٟت في ظامٗت جل أبِب هظه الٗباعة ٨ٞ":غة أن صولت ئؾغاةُل هي صولت
اليهىص ،و٨ٞغة أن صولت ئؾغاةُل صًم٣غاَُت ،هي أ٩ٞاع ّ
مإؾؿت لضولت ئؾغاةُل .وأي حُٛحر ظىهغي في
ِ
ّ
مخُغ ٝفي ماهُت الضولت ،وفي م٩اهتها ألازالُ٢ت ،وفي وؿُج الٗال٢اث بُنها وبحن
ئخضاها ًإصي ئلى حُٛحر
مىاَىيها ،وبُنها وبحن الكٗب اليهىصي .ومً اإلاُٟض أن هظ٦غ أن مهُلر "صولت اليهىص"٧ ،ان في اإلااض ي ا٦ثر
اهدكا ًعا مً مهُلر ’الضولت اليهىصًت’ .وأها ّ
أًٞل مهُلر ’صولت اليهىص’ الظي ّ
ٌٗبر ًٖ الٗال٢ت بحن الضولت
وبحن مجمىٖت الىاؽ اليهىص ،اإلاٟترى أن ًجضوا ٞيها ئم٩اهُت الخمخ٘ بالخغٍت الؿُاؾُت ،مً صون هحر
ٖلى خ٣ى ١الٟغص وٖلى خ٣ى ١ألا٢لُت....صًم٣غاَُت بالجىهغ ولِـ الك٩ل ٞدؿب .ولَ ً٨اب٘ الضولت ،عوح الضولت ،لب الضولت ،أُٖاصها ،قٟغتها الجُيُت ،حهىصًت ٧لها،
هظه صولت حهىصًت .هظه صولت اليهىص .صولت اليهىص الىاخضة والىخُضة .لِـ لضحهم صولت ازغي ..لِـ لضي اليهىص اطا لىخ٣ىا زاعط البالص م٩ان ؾىاها ًلجأون الُه....وهظا ما
٢لخه ان قٟغتها الجُيُت حهىصًت" .بغوجى٧ى ٫اللجىت ًىم ٧ 31اهىن الاو/٫صٌؿمبر  2112م.592 .
ً
16
اهغون باع ٥فيٚ ،اهم ًاؾحن وٍٟحن ٧ازلي يض مسجل ألاخؼاب وخؼب "ًمحن ٌؿغاةُل"٢ ،غاعاث اإلاد٨مت الٗلُا ،اإلاجلض  )2( ،61م .53-52اهٓغ أًًا الً٣اة لٟحن
والىن في اإلاهضع هٟؿه أٖاله ،حهىعام بً قالىم وآزغون يض....م 231وم.271
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ايُهاص الؿلُت ألاظىبُت ،ومً صون ٖبء ئق٩الُت ؾلُت ألاٚلبُت اإلاٛاًغةً 17.ضٖى اإلاهُلر ’صولت
ُ
ّ
ُ َّ
ُٖ َُذ جٟؿحراث
أ
حهىصًت’ ئلى جٟؿحراث جخٗل ٤بجىهغ مدضص للضولت ،ظىهغ ’حهىصي’ ٦ما ًضعى ،وؾب ٤أن ِ
٦هظه ،وهي جٟؿحراث زُحرة مً هىاحي ٖضة 18".وٍ٣هض ٦كحر بالُب٘ أن ًخجىب اٖخباع حهىصًت الضولت
ّ
ً
جد٨م الكغَٗت اليهىصًت في خُاة الىاؽ بك٩ل أٖم٦ ،٤ما جخٗامل ألاخؼاب الضًيُت
ظؿغا لخٟؿحراث صًيُت ِ
م٘ مٟهىم "الضولت اليهىصًت" .وهظا ه٣اف بكأن صوع الكغَٗت والٟهل بحن الضًً والضولت ،بسانت في ما
ًخٗل ٤بدغٍت الٟغص وً٢اًا ألاخىا ٫الصخهُت .وهى ه٣اف ونغإ صاةغ بال جهاًت في الخُاة الؿُاؾُت
والدكغَُٗت والً٣اةُت ؤلاؾغاةُلُت مً صون جهاًت.
ّ
مشا ٫آزغ هى البروٞؿىع في ال٣اهىن عوث ظاٞحزون .ل٣ض مشلذ هظه الباخشت في اإلااض ي مىا ٠٢لُبرالُت.
ّ
وهي جمشل في الٗ٣ض وهه ٠ألازحرًً مىاً ٠٢مُيُت مخُغٞت في الخأُ٦ض ٖلى نهُىهُت الضولت ،وفي الخأُ٦ض
ٖلى ؾُاؾاث الهىٍت اليهىصًت .وهي حٗترى ٖلى جضزل اإلاد٨مت ؤلاؾغاةُلُت الٗلُا خحن ًأحي هظا الخضزل
يض حكغَٗاث ٚحر صًم٣غاَُت ،حٗخبرها الباخشت مٗاًحر وُ٢م ئؾغاةُلُت ؾاةضة ٖىض ألاٚلبُت ال ًد٤
ً
للمد٨مت ٞغى ٖ٨ؿها .ول ً٨عوث ظاٞحزون جمشل ً
مىٟ٢ا ٖلماهُا .وهي جغي في حهىصًت الضولت ما هى
أًًا
أبٗض مً أٚلبُت حهىصًت ،ئجها جهغ ٖلى وظىص مًمىن ليهىصًت الضولت .وهى ٧امً بالًبِ في جمُ٨نها اليهىص
مً جُىٍغ هىٍت حهىصًت ٖلماهُت ال صًيُت ٞ ،ِ٣ٞهظه ؤلام٩اهُت ٚحر ٢اةمت في الكخاث بغأحها 19.وال ًمً٨
للهىٍت الٗلماهُت في الكخاث ئال أن ج٩ىن اهضماظُت بغأحها ،في خحن أن الهىٍت اليهىصًت في الكخاث هي ِ٣ٞ
هىٍت صً يُت .الهىٍت الضًيُت ٦هىٍت ٖلماهُت ،وبهظا اإلاٗنى ٢ىمُت ،مم٨ىت  ِ٣ٞفي صولت ئؾغاةُل ٦ضولت
٢ىمُت .وٖلى ٧ل خاٞ ٫اجها جضٖى ئلى هىٍت حهىصًت ٢ىمُت ٚحر صًيُت .وٍخىا ٤ٞالُغح هظا م٘ مداوالث ًىس ي
بُلحن وٚحره مً ٢اصة الِؿاع الههُىوي الظًً ًغون مأػ ١الهىٍت اليهىصًت في ويٗها الخالي في الٛغب .ومً
هىا مداوالث ازترإ التهىٍض  conversionالٗلماوي .و٦ما ًبضو ال بض أن جإصي هظه اإلاداوالث للتهىٍض ٚحر
٣ً 17هض ٧اقحر باألٚلبُت اإلاٛاًغة ،ألاٚلبُت ٚحر اليهىصًت .ومً اإلاُٟض أن ًٟدو في ما ئطا ٧ان اليهىصي في صولت صًم٣غاَُت ًخُابٞ ٤يها ال٣ىمي م٘ اإلاىاَىت وٍٟهل ٞيها
الضًً ًٖ الضولت ًغي هٟؿه في ئق٩الُت خ٨م ألاُٚاع .زظ مشال اليهىصي ألامحر٧ي ،ئن اٖخباعه أ٢لُت جدذ خ٨م اٚلبت مٛاًغة ٖلى خض حٗبحر ٦كحر مغٞىى ٖلُه ،اهه ًًٟل
ان ٌٗخبر هٟؿه ظؼء مً ال٣ىمُت الامحرُ٦ت .ئياٞت ئلى طلً ٪بدض اليهىص في أمحر٧ا ًٖ اٖترا ٝبىيٗهم ٦أ٢لُت ،ئجهم ظؼء مً ألاٚلبُت.
18
آؾا ٦كحر" ،دولة اليهود والديمقراطية" ،فيً :ىؾ ٠صاُٞض (مدغع)" :صولت ئؾغاةُل :بحن اليهىصًت والضًم٣غاَُت (مجمىٖت م٣االث)" (اإلاٗهض الاؾغةُلي للضًم٣غاَُت:
ال٣ضؽ  )2111م.113 .
19
عوث ظاٞحزون ،دولة إصرائيل بين اليهودية والديمقراطية ،فيً :ىؾ ٠صاُٞض ،مهضع ؾب ٤ط٦غه ،م  .318جإ٦ض عوث ظاٞحزون ٖلى ٢ىمُت حهىصًت ٖلماهُت ول٨نها ج٨ثر
مً الخدغٌٍ في الصخاٞت ٖلى اإلاىاَىحن الٗغب الٗلماهُحن الظًً ٌٗخبرون أهٟؿهم ٢ىمُحن ٖغب ،ال٣ىمُت في ئؾغاةُل بىٓغ أمشا ٫عوث ظاٞحزون هي خ٨غ ٖلى
الههُىهُت ،اما الٗغب ٞهم ٢ىمجُىن.
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ً
الضًني ،باٖخماص مٗاًحر وَىُت ،ئلى اٖخباع الخضمت في الجِل بضًال ًٖ التهىٍض في ٖملُت مىذ اإلاىاَىت .وٖلى
ً
ؾبُل الى٨خت بالٗبرًت الضاعظت ٞان اإلاُٗاع باليؿبت للٗلماوي هى بىضُ٢ت "أم ؾ٨ؿخحن" بضال مً "ألام
ً
اليهىصًت" .ئن بضًل الِؿاع الههُىوي اإلاُغوح ٗٞال إلاؿألت الهىٍت اليهىصًت الضًيُت هى الخضمت الٗؿ٨غٍت في
ئؾغاةُل مً ظهت ،والاٖترا ٝبدُاعاث اليهىصًت ؤلانالخُت التي ّ
ج ٠ُ٨الهىٍت اليهىصًت م٘ الخُاة في الٛغب
وحؿهل ٖملُت ّ
ّ
مً ظهت أزغي
التهىص .وٍشبذ اإلاض الُمُني الضًني ؤلاؾغاةُلي واهدكاع ؾُاؾاث الهىٍت ،مضي
ِ
ً
هامكُت هظه اإلاداوالث التي جإصي ٚالبا ئلى مؼط اإلاُٗاعًٍ ،أي جغُ٦ب الهىٍت اليهىصًت والٗؿ٨غة في الى٢ذ
ً
طاجه .وزالٞا إلاا جىٗ٢ه الِؿاع الههُىوي َُلت الشماهُيُاث والدؿُٗيُاث لم جهبذ ئؾغاةُل أ٦ثر ئؾغاةُلُت
ً
وأ٢ل حهىصًت ،بل أنبدذ أ٦ثر ئؾغاةُلُت وأ٦ثر حهىصًت في الى٢ذ طاجهَ ،بٗا م٘ ألازظ بٗحن الاٖخباع
الخٛحراث التي َغأث ٖلى ٞهم الىاؽ لليهىصًت ومماعؾاتها.
ومً أظل ٞهم ٖال٢ت حهىصًت الضولت ب٩ىجها صولت اليهىص وبمٟهىم اإلاىاَىت مً اإلاُٟض أن هغاظ٘ زُاب عةِـ
الخ٩ىمت ألاو ٫صاُٞض بً ٚىعٍىن في مٗغى ج٣ضًمه ل٣اهىن الٗىصة ؾىت :1951
"ول ً٨صولت ئؾغاةُل جسخل ًٖ ٠بُ٣ت الضو ٫في ٖىامل ئ٢امتها وفي أهضا ٝئ٢امتها .ل٣ض
٢امذ ٢بل ٖامحن  ،ِ٣ٞول ً٨ظظوعها مؼعوٖت في اإلااض ي البُٗض ،وهي جنهل مً ًىابُ٘
٢ضًمتً .ىدهغ هٓامها في ؾ٩اجها ،ول ً٨أبىابها ّ
مكغٖت ل٩ل حهىصي بما هى حهىصي .لِؿذ
هظه الضولت حهىصًت مً هاخُت ٧ىن اليهىص أٚلبُت ؾ٩اجها .ئجها صولت اليهىص خُشما ٧اهىا ،وهي
ل٩ل حهىصي ًغٍضهاً ....ىم  14أًاع/ماًى  1948لم ج٣م صولت ظضًضة مً ال ش يء ،وئهما أُٖض
ؾابٖ ٤هض ئلى مجضه ،وطل ٪بٗض مغوع ٖ 1813ام ٖلى هضم اؾخ٣ال ٫ئؾغاةُل في أًام
باع٧ىزبا والغاب ُٖٟ٨ا ،والظي بضا أبضًا .لم ج٣خهغ الٗىامل التي أ٢امذ ئؾغاةُل ٖلى
21

الٗىامل وألاٗٞا ٫اإلاباقغة ال٣غٍبت التي ؾب٣ذ ئ٢امتها".

20

زُاب صاُٞض بً ٚىعٍىن في ظلؿت مىا٢كت ٢اهىن الٗىصة في ال٨ىِؿذ .بغوجى٧ى ٫ال٨ىِؿذ ،اإلاجلض ( ،1951 )7م.2137-2135 .
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ً٣ى ٫بً ٚىعٍىن ئطا أن صولت ئؾغاةُل لِؿذ صولت ألاٚلبُت اليهىصًت اإلاىظىصة ٞيها ،وال هي حٗبحر
ًٖ خ٣ها بخ٣غٍغ اإلاهحر (ئطا ؾلمىا بدك٩لها ال٣ىمي في صولت) ،وئهما هي صولت حهىصًت ب٩ىجها صولت اليهىص أًىما
٧اهىا.
ًإ٦ض آؾا ٦كحر أن صولت ئؾغاةُل هي هخاط اليكاٍ الههُىوي ال٣ىمي الخضًض  ِ٣ٞوَٗخبر الضولت اليهىصًت
ً
"جخىٍجا لليكاٍ الههُىوي" .و ًإ٦ض صاُٞض بً ٚىعٍىن الٗلماوي ،عبما أ٦ثر مً آؾا ٦كحر الظي ًً٘ ٖلى
٧ا ٝلٟهم مٗنى أن ئؾغاةُل هي صولت الكٗب اليهىصي.
عأؾت ٢ليؿىة ،أن هظا ٚحر صخُذ ،وأن هظا ٚحر ٍ
ئهه نهُىوي أ٦ثر نغاخت في ج٣بل ل٣اء الهىٍت الضًيُت وال٣ىمُت .ولظلٌُٗ ٪ضها صاُٞض بً ٚىعٍىن 1813
ؾىت ئلى الىعاء للبدض ًٖ مهاصع الضولت .هىا ًخطر أهه ختى باليؿبت لٗلماوي مشل بً ٚىعٍىن ال ًىظض
ً
ٞغ ١خ٣ُ٣ي بحن "صولت حهىصًت و"صولت اليهىص" .إلااطا؟ ألامغ هىا مٟهىم جماما .ألن الههُىهُت في أوط ٖلماهُتها
ً
ً
لم جىجر اَال٢ا بىي٘ حٗغٍٖ ٠لماوي لليهىصًت ًسخل ًٖ ٠حٗغٍ ٠الكغَٗت لهظا الاهخماء ب٩ىهه صًىا.
ً
ً
ً
َاةُٟا ئن لم ًً٨
اليهىصي ٢ىمُا بىٓغ الههُىهُت هى أًًا اليهىصي َاةُٟا .ومً الظي ًدضص اليهىصي
اإلاإؾؿت الضًيُت في جهاًت الامغ؟ ل٣ض أ٦ثر البروٞؿىع ٌكُٗاهى الًبىٞدل مً مهاظمت بً ٚىعٍىن ألهه
اإلاؿإوٖ ًٖ ٫ضم الٟهل بحن الضًً والضولت في ئؾغاةُل ،ألن ألازحر بغأي الًبىٞدل أعاص اؾخسضام
اإلاإؾؿت الضًيُت ٦أصاة بُضه .ول ً٨هظا الخٟؿحر ال ٌؿدىـؼ ٝأؾباب هظه الٓاهغة الٛغٍبت ً
ُ٢اؾا بضولت
شخهُا ً
ً
أصاجُا نغٞا .بل هى خالت بيُىٍت ٠ُ٨ٞ ،باالم٩ان ٞهل الضًً ًٖ الضولت،
خضًشتٞ ،ال٣غاع لِـ
أو ٞهل صولت اليهىص ًٖ حهىصًت الضولت؟ ما صامذ اليهىصًت ّ
ج٣غع اإلاىاَىت ٖبر ٢اهىن الٗىصة .وما صامذ
اليهىصًت حٗني أ٦ثر مً عمىػ الضولت أو مهضعها الخاعٍخي التراسي ٞدؿب (٦ما ًغٚب اللُبرالُىن أن ٌٗخ٣ضوا)
ٞلِـ باإلم٩ان ٞهل الضًً ًٖ الضولت في ئؾغاةُل.
اإلاىيىٕ أؾاس ي وخاؾم لِـ  ِ٣ٞلٛغى جدضًض َبُٗت الجماٖت ال٣ىمُت التي حٗخبر ئؾغاةُل صولتها
ً
٦ضولت ٢ىمُت باإلاٟهىم الههُىوي ،وئهما أًًا مً هاخُت خ ٤اإلاىاَىت ٞيها٣ٞ .اهىن الٗىصة مً الٗام 1951
ًىو بك٩ل واضر:
21

"بىض  :1مً خ٧ ٤ل حهىصي أن حهاظغ ئلى البالص.

21الترظمت الٗغبُت مداًضة .ول ً٨اإلاهُلخاث بالٗبرًت بترظمت خغُٞت لتراعي ألالٟاّ اإلاؿخسضمت هي مً هىٕ "مً خ٧ ٤ل حهىصي أن ًهٗض الى وَىه".
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"بىض ً :4خم الخٗامل م٘ ٧ل حهىصي هاظغ ئلى البالص ٢بل ؾغٍان مٟٗى ٫هظا ال٣اهىن ،و٧ل
حهىصي ولض في البالص ٢بل ؾغٍان مٟٗىله أو بٗضه٦ ،أهه هاظغ اليها بمىظب هظا ال٣اهىن.
لكن ،من هو اليهودي؟

ًخاب٘ ال٣اهىن أٖاله بخٗغٍ ٠اليهىصي:
"(4أ) خ٣ى ١اليهىصي بمىظب هظا ال٣اهىن وخ٣ى ١اإلاهاظغ بمىظب ٢اهىن اإلاىاَىت ( مً الٗام )1952
ً
ً
وأًًا الخ٣ى ١اإلامىىخت للمهاظغ اليهىصي بمىظب ٧ل حكغَ٘ آزغ جمىذ أًًا البً اليهىصي ولخُٟضه
ً
ولؼوظه ولؼوط ابىه ولؼوط خُٟضه ،ما ٖضا مً ٧ان حهىصًا وٚحر صًىه باعاصجه.
ً
"(4ب) لٛغى هظا ال٣اهىن ،اليهىصي هى مً ولض ألم حهىصًت او ّ
تهىص وهى لِـ جابٗا لضًاهت أزغي".

22

ظغي ئصزا ٫البىضًً ألازحرًً مً ٢اهىن الٗىصة ،واإلا٣خبؿحن أٖاله٦ ،خٗضًل ل٣اهىن الٗىصة في الٗام
 ،1968وطل ٪بٗضما ّ
نىجذ اإلاد٨مت الٗلُا بأنىاث زمؿت يض أعبٗت ً٢اة إلظباع وػٍغ الضازلُت ٖلى
حسجُل أبىاء ألم ٚحر حهىصًت ٦يهىص في بىض ال٣ىمُت في بُا٢ت الهىٍت .في جل ٪الخالت التي هٓغث بها
ً
حهىصًا وجغبى ألاوالص ٦يهىص في البالص ،و٧اهىا ًخ٩لمىن الٗبرًت ،وزضمىا في الجِلٖ ،لى
اإلاد٨مت٧ ،ان ألاب
الغٚم مً أجهم لِؿىا ً
حهىصا بد٨م الكغَٗت ألن ألام لِؿذ حهىصًت .و٢ض َالبذ اإلاد٨مت ال٨ىِؿذ بالٛاء
بىض ال٣ىمُت مً الهىٍت 23بهض ٝئلٛاء مشل هظا ؤلاق٩ا ٫الظي ًمى٘ حسجُل أبىاء حهىصي جغبىا ٦يهىص
ً
وٍسضمىن في الجِل ِ٣ٞ ،ألجهم لِؿىا ً
حهىصا بدؿب الكغَٗت .لم جدترم ال٨ىِؿذ َبٗا جىظه اإلاد٨مت
ً
ً
ً
ّ
الٗلُا وؾيذ ٞىعا جصخُدا ل٣اهىن الٗىصة ًإ٦ض حٗغٍٟا "لليهىصي" بك٩ل ًخُاب ٤م٘ حٗغٍ ٠الضًً ٦ما
عأًىا أٖاله.

ً
ً
22
ؾاب٣ا جسلى ً
َىٖا ًٖ حهىصًخه ،هىا ٌؿدشنى مً
ألامغ الٛغٍب أن جمخ٘ ٢غٍب اليهىصي بمىظب صعظاث ال٣غبى اإلاظ٧ىعة باإلاىاَىت ًخى ٠٢في خالت ٧ىن هظا ال٣غٍب حهىصًا
ً
جسلى ًٖ هظه الضًاهت ختى لى خ٣ذ له اإلاىاَىت بد٨م حهىصًت ٢غٍبه ال بد٨م حهىصًخه ،أي أهه ٌٗا٢ب ٖملُا ٖلى جغ٦ه الضًً اليهىصي َىٖا.
23
٢غاع مد٨مت الٗض ٫الٗلُا  ،58\68قلُِ يض وػٍغ الضازلُت وآزغًٍ ،مجمىٖت ٢غاعاث اإلاد٨مت .اإلاجلض  ،)2( 23م( 447 .بالٗبرًت)
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و٢ض ّ
جٟجغ الهغإ بكأن الؿإا ٫الكهحر "مً هى اليهىصي؟" للمغةألاولى ٖام  .1958و٢ض أصي في طل٪
الٗام وللمغة ألاولى ً
أًًا ئلى أػمت اةخالُٞت م٘ اوسخاب وػعاء "اإلاٟضا( "٫الخؼب ال٣ىمي الضًني) مً
24
خ٩ىمت بً ٚىعٍىن ٖلى هظه الخلُٟت.
وم٘ ُ٢ام ئؾغاةُلّ ،
جدىلذ الهىٍت اليهىصًت ئلى هىٍت عؾمُت جدخاط ئلى جدضًض ،ئياٞت ئلى
الخاظت لخدضًض مً هى اليهىصي الظي ٌؿغي ٖلُه ٢اهىن الٗىصة .وختى الٗام  1958اؾخمغ حسجُل
اليهىصي في بىض ال٣ىمُت في وػاعة الضازلُت ٖىض اؾخهضاع بُا٢ت هىٍت وٚحرها بمىظب جدضًض الكغَٗت
لليهىصي .ول ً٨حٗلُماث الىػٍغ "اإلاباتي" ( الهٟت مكخ٣ت مً خؼب "مباي" ؾل ٠خؼب الٗمل الخاعٍخي)
ٌؿغاةُل باع حهىصا بالدكاوع م٘ اإلاؿدكاع الً٣اتي للخ٩ىمت في خُىه خاًُم ٧ىهحن 25أزاعث في خُىه
ضجت ٦بري بسانت في أوؾاٍ اإلاخضًىحن زم الُمحن ؤلاؾغاةُلي الظي اؾخٛل الى٣اف.
و٢ض خاو ٫الىػٍغ أن ًٟهل في حٗلُماجه بحن حسجُل الٟغص ٦يهىصي في بىض ال٣ىمُت بىاء ٖلى ازخُاعه،
26
وبحن حسجُل اليهىصي ألٚغاى الؼواط والُال ١وٚحره ٦يهىصي ئط ئهه ًجب الالتزام بخٗغٍ ٠الكغَٗت.
و٢ض أ٢غث الخ٩ىمت حٗلُماث الىػٍغ ًىم  22خؼٍغانً/ىهُى  1958م٘ ئياٞت الكغوٍ الخالُت :أال ً٩ىن
ً
مىخمُا لضًاهت أزغي ،وفي خالت حسجُل الُٟل أن ٌٗلً الىالضان أهه حهىصي.
مً ٌسجل ٦يهىصي
ولم ًضع ٥بً ٚىعٍىن ٖم ٤ألاػمت ئال مخأزغا وٖاصث ألامىع في جهاًتها ئلى ما ًم ً٨حؿمُخهstatus quo،
أي الىي٘ ال٣اةم ،في ٖال٢ت الضًً والضولت وفي ٖضم حُٛحره ب٣غاع ألاٚلبُت وئهما باالجٟا ،ِ٣ٞ ١ألهه ئطا
لم جخم حؿىٍت مشل هظه ألامىع باالجٟاٞ ١اجها جإصي ئلى قغر اظخماعي وؾُاس ي وز٣افي زُحر في اإلاجخم٘.
ً
و٢ض جغاوخذ الا٢تراخاث لخل وؾِ بحن ئلٛاء بىض ال٣ىمُت جهاةُا مً بُا٢ت الهىٍت والخمُحز بحن اليهىصي
و"اليهىصي ب٣ىمُت مخبىاة" (أو م٨دؿبت) .ول ً٨مً اإلاُٟض مغاظٗت ع ٌٞبً ٚىعٍىن مدى بىض ال٣ىمُت
ً
ً
مخضًىا بأٚلبِخه .واطا
ج٨خُُ٨ا مً الهىٍت والا٦خٟاء بخٗبحر "ئؾغاةُلي"" :ولض هىا ظُل لِـ
(اليهىصًت) ولى
٦خبىا "ئؾغاةُلي"  ِ٣ٞال "حهىصي" هىال ٪زُغٖ .لُه أن ٌٗغ ٝأهه حهىصيً ...جب أن هؼعٕ في ٢لبه

 24مً بحن صعاؾؿاث ٖضًضة خى ٫هظا اإلاىيىٕ اهٓغ ألٗحزع صون ًديى" ،دات زهسوت لئوميت وبوليتيكا-همشبير بشئيالت مي هو يهودي  ،"1958الضًً والهىٍت ال٣ىمُت
والؿُاؾت-ألاػمت في ؾإا ٫مً هى اليهىصي  ،1958في حؿٟي حؿمحرث ومغصزاي باع أون (مدغعان)" :شني عفري هجيشر" ،جانبي الجضرً( ،دسخا ١بً حؿٟي ال٣ضؽ
 )2112م.143-88 .
25
ن
عص الىػٍغ بخٗلُماجه هظه ٖلى حٗمُم أنضعه عةِـ صاةغة الدسجُل مً صو ٖلم وػٍغهأان الدسجُل في بىض الهىٍت وال٣ىمُت ًجب ان ًخم بمىظب حٗالُم الكغَٗت
اليهىصًت .اإلاهضع هٟؿه م.92
26
اإلاهضع هٟؿه م.93 .
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ئصعا ٥أهىا ٢بل ٧ل ش ي حهىص ،أبىاء الكٗب اليهىصي ...ولظل ٪ال ًجىػ أن ً٨خب في بُا٢ت الهىٍت ِ٣ٞ
27
"ئؾغاةُلي"ً ،جب أن ً٨خب "حهىصي"".
ً
وَبٗا ً٩اص ًخُاب ٤جاعٍش هظا الؿإا ٫م٘ جاعٍش الضولت الٗبرًت .وما ػالذ الهغاٖاث خىله مؿخمغة هدُجت
الؾخمغاع ٗٞل هظا الخىا ،ٌ٢وهدُجت إلاداولت ال٣ىي اللُبرالُت الٟهل بحن ٢ىمُت اليهىصي وصًىه في
الخاالث الٟغصًت .وجبضي اإلاد٨مت الٗلُا والُمحن ؤلاؾغاةُلي الٗلماوي جٟهما أًًا لىالءاث ٚحر صًيُت
مدٌ للضولت مشل الخضمت في الجِل وٚحرها ٦أؾاؽ للمىاَىت ؤلاؾغاةُلُت في خاالث ٞغصًت .وال جيس ى
اإلاد٨مت ٖاصة أن جغ ٤ٞهظا الخٟهم بغًٞها الاٖترا ٝع ً
ؾمُا بالهىٍت اليهىصًت اإلاىٟهلت ًٖ الضًً.
ًًا ٝئلى هظا الؿُا ١وكىب الهغإ بسانت م٘ الجالُت اليهىصًت ألامحرُ٦ت بكأن قغُٖت ٖملُت ّ
التهىص
واظغاءاتها( ،أي ئظغاءاث صزى ٫الضًً اليهىصي) .وبمىظب ؤلاظغاءاث ؤلانالخُت أو اإلادآٞت٢ ،غعث
ال٨ىِؿذ في الٗام  2112ئلٛاء بىض ال٣ىمُت مً الهىٍت .ألغي البىض ّ
لخجىب البذ في ٢ىمُت الصخو
اإلاتهىص بمىظب ؤلاظغاءاث ؤلانالخُت .ول ً٨ئلٛاء البىض لم ًىه الى٣اف في الىا ٘٢ولم ًدؿمه بل ج٨خم
ٖلُه.
ل٣ض صاع هظا الى٣اف وعا ٤ٞالُ٨اهُت الؿُاؾُت وال٣اهىهُت ؤلاؾغاةُلُت مىظ البضاًاث .ومً أهم ما ُ٢ل
ُٞه ومً أمخ٘ ه٣اقاث اإلاد٨مت الٗلُا بكأن هظا اإلاىيىٕ ما صاع خىًُ٢ ٫ت أوؾٟالض عوٞاًؼن 28الظي
ً
ً
ولض لىالضًً حهىصًً ٖام  1922في بىلىضا وجل٣ى في نٛغه حٗلُما حهىصًا .و٧اص حهاظغ ئلى ٞلؿُحن
٦ههُىوي لىال اخخال ٫الىاػٍحن بىلىضا واٖخ٣اله مً ٢بل الجؿخابى .وبٗض مٛامغاجه الُىٍلت م٘ مالخ٣ت
ً
ً
ألاإلاان ،ونل أزحرا ختى حُٛحر صًاهخه الى اإلاؿُدُت في صًغ اخخىى ُٞه مً الىاػٍحن ،زم أنبذ عاهبا في
ً
ً
صاةما أهه ّ
ٚحر صًىه  ِ٣ٞئلى اإلاؿُدُت ،ول ً٨في وُٖه ال٣ىمي ب٣ي حهىصًا
الٗام  .1945و٧ان الغظل ًهغ
ً ً
نهُىهُا آمال أن حهاظغ الى ٞلؿُحن ٦ههُىوي وٍسضم في أخض ألاصًغة ٦غاهب .وه٨ظا جمذ هجغجه ئلى
البالص في الٗام  .1958ول ً٨وػاعة الضازلُت ع ّصث َلبه أن ًخل٣ى قهاصة مهاظغ حهىصي وأن ٌسجل
٦يهىصي في بُا٢ت الهىٍت .وظاء الغ ٌٞبىاء ٖلى ٢غاع الخ٩ىمت مً ًىم  21جمىػً/ىلُى  1958أن ٌسجل
ً
٦يهىصي ٧" ِ٣ٞل مً أٖلً باؾخ٣امت أهه حهىصي ،وهى في الى٢ذ طاجه لِـ جابٗا لضًاهت أزغي".

 27ا٢ترخه في خُىه بىداؽ عوػًٍ ،م  .96وجم جُبُ ٤هظا الخل الىؾِ في الٗام  ..ِ٣ٞ 2112بً ٚىعٍىن مً ظلؿت ٦خلت مباي في ال٨ىِؿذ وؾ٨غجاعٍت الخؼب م.
.97
28
٢غاع مد٨مت الٗض ٫الٗلُا  -62\72اوؾٟالض عوٞالؼون يض وػٍغ الضازلُت ،في اإلاد٨مت الٗلُا بجلىؾها ٦مد٨مت ٖضٖ ٫لُا٢ ،غاعاث اإلاد٨مت الٗلُا اإلاجلض .16

18

املركس العربي لألبحاث و دراصة الضياصات

دولة يهودية وديموقراطية

وبٗض مىا٢كت َىٍلت وممخٗت للٛاًت عًٞذ اإلاد٨مت اؾخئىاٞه ٖلى ٢غاع وػٍغ الضازلُت باألٚلبُت،
ً
ً
والؿبب بؿُِ :ال ًم ً٨أن ً٩ىن الصخو حهىصًا مً هاخُت هىٍخه ال٣ىمُت وابىا لضًاهت أزغي ٚحر
اليهىصًت في الى٢ذ طاجه.
ً
هظا اإلاىيىٕ مدؿىم جهاةُا ئطا في ال٣ٟه الً٣اتي ؤلاؾغاةُلي .و٢ض هىعص ٖلُه ٖكغاث ألامشلت ،ولً٨
ً
اإلاشا ٫ألازحر هى أوضخها جاعٍسُا ئط ًىٞغ لىا خالت خضًشت هاصعة لخُٛحر الضًً بسُاع ٞغصي خغ م٘ ؤلانغاع
ٖلى الشباث ٖلى الهىٍت ال٣ىمُت ئلى صعظت الخٗاَ ٠ال٩امل م٘ الههُىهُت :حهىصي ألانل ختى بدؿب
ً
٢ىمُا ألهه ّ
ٚحر صًىه .الهىعة واضخت جمام
الكغَٗت ،نهُىوي الُٗ٣ضة ،وٍغَ ٌٞلبه أن ٌُ َس َّجل ٦يهىصي
ً
ً
حهىصًا ئال اطا ّ
ٚحر صًىه الى اليهىصًت ،وال ًب٣ى حهىصًا اطا اهخ٣ل (باعاصجه
الىيىح :ال ًهبذ ٚحر اليهىصي
الخغة) لضًً آزغ.
الدولة اليهودية مبكرا
لم ًبظ ٫هغحؿل الٗلماوي مإل٦ ٠خاب "صولت اليهىص :مداولت خضًشت لخل اإلاؿألت اليهىصًت"
(الخٔ! صولت اليهىص ولِـ الضولت اليهىصًت) أي ظهض لخٗغٍ ٠حهىصًت الضولتٖ ،ضا ًٖ ٧ىجها أصاة لخل
مؿألت ٌٗخبرها مؿألت ٢ىمُت هي اإلاؿألت اليهىصًت .وهى ً٣هغها في الىاٖ ٘٢لى وظىص أٚلبُت حهىصًت
حٗخبرها صولتها الىَىُت .وهى ال ًغمؼ ختى إلاٗنى حهىصًتها .وال ًىظض في ٦خابه هظا ُّ
أي جٟهُل إلاٗنى حهىصًت
ً
ً
الضولت .أعاص هغحؿل صولت أوعوبُت الُاب٘ حك٩ل حٗبحرا ٢ىمُا ًٖ اليهىصٞ ،يها أٚلبُت لليهىص .والضولت
ُٟ٦لت بأن جدى ٫اليهىص ئلى قٗب ٦باقي الكٗىب ألاوعوبُت٦ ،ما ًٟهمها هى بالُبّ٘ .
وٖغ ٝظابىجيؿ٩ي
الٗلماوي حهىصًت الضولت اليهىصًت ٖىضما ُؾ ِئل في لجىت الخد ٤ُ٣ؤلاه٩لحزًت مً الٗام  ًٖ 1936مٗنى
ٖباعة الضولت اليهىصًت ٞأظاب ٢اةال :ئجها صولت جُ٣نها أٚلبُت حهىصًت .لم ًداو ٫ال هغحؿل ،وال ظابىجيؿ٩ي
ً
ً
ظىهغا حهىصًا للضولت اليهىصًت.
حٗغٍٟا أو
أن ًجض
ال ًىظض أوضر مً ٖلماهُت هغحؿل واقمئزاػه في هظا ال٨خاب طاجه مً اإلاخضًىحن اليهىص ئلى صعظت اؾخٗاعة
أونا ٝووٗىث مٗاصًت للؿامُت في ون ٠اخخ٣اعه لهم .ول٨ىه لم ًىجر وهى في أوط ٖلماهِخه أن ًسل٤
ً
ً
ً
ً
حٗغٍٟا ظضًضا لليهىصًت ،أو أن ًٟخذ مضزال ظضًضا لهظه "ال٣ىمُت" ٖضا مضزل الاهخماء الضًني .و٢ض أزاعث
ٖلماهُت هغحؿل ٦ما هى مٗغو ٝخُٟٓت ،بل ٖضاء اإلاخضًىحن اليهىص الظًً عًٞىا ٖلمىت الضًً اليهىصي
بخدىٍله ئلى ٢ىمُت خضًشت وبالخالي ئػالت زهىنُت هظا الكٗب٦ ،كٗب هللا اإلاسخاع الظي ًُ٣م صولخه
ّ
اإلاسلو .أعاصه هغحؿل ً
قٗبا ٦بُ٣ت الكٗىب في خحن أعاصه اإلاخضًىىن "قٗب الخىعاة"،
م٘ ٢ضوم اإلاؿُا ِ
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"قٗب الؿبذ" ،ولِـ قٗبا ٦بُ٣ت الكٗىب .وبهظا اإلاٗنى ٞان ٢بى ٫صولت حهىصًت باليؿبت ئليهم ئطا
٧اهذ ٖلماهُت أنٗب ٖليهم مً صولت ٖلماهُت ًُ٣مها "ألاُٚاع" .ئط ّ
ججؿض ألاولى ً ِ٣ٞ
ً
مباقغا
هُٟا
ً
ً
هًُ٣ا للضًً اليهىصي
وخُ٣ُ٣ا ليهىصًت الضولت ٦ما ًيبغي أن ج٩ىن .ال حك٩ل الضولت الٗلماهُت بك٩ل ٖام
ً
هًُ٣ا للضًً اليهىصي.
بغأحهم ،أما الضولت الٗلماهُت اليهىصًت ٞدك٩ل
ازخلٟذ ألامىع َبٗا ُٞما بٗض بضعظت ٦بحرة .وأنبدذ ألاخؼاب الضًيُت حٗمل وجىايل مً أظل
مىذ مًمىن حهىصي صًني لضو ٍلت وٟ٢ذ يض الجهىص اإلابظولت في ئ٢امتها ،وطل ٪في صاةغة حٛظي طاتها :ل٣ض
ّ
خخمذ خاظت ألاخؼاب الضًيُت ئلى الىٟىط الؿُاس ي َغح مهام ؾُاؾُت وزضماث للجمهىع بغوح
ّ
ً
ً
ؾُاؾُا في الضولت ،واقترٍ بالخالي الؿلى٥
بغهامجها .وجُلب َغح بغهامج ؾُاس ي والخأزحر بمىظبه هٟىطا
ٖلى أؾ اؽ الاهخماء ئلى الضولت الههُىهُت .جدىلذ هظه الضاةغة ٚحر اإلاٟغٚت ئلى ٖملُت نهُىت ألاخؼاب
الضًيُت في الخُاة الىاُٗ٢ت والؿُاؾُت الٗملُت في ئَاع الضولت في ٖملُت جضعٍجُت حكىبها أػماث ،ول٨نها
ً
أنال جُاع أ٢لُت بحن اإلاخضًىحن ّ
جبنى الههُىهُت مىظ
نحروعة مؿخمغة ،وهظه وظهتها .بالُب٘٧،ان هىال٪
البضاًت .و٢ض َّ
جىؾ٘ هظا الخُاع ب٣ىة في الضولت بٗض أن ٢امذ.
ً
ولظل ٪أًًا ئطا ُٖضها ئلى ٦الم بً ٚىعٍىن في ٢اهىن الٗىصة هجض أن هظه الهىٍت اليهىصًت بىٓغه هي التي
جُ٣م الضولت ،ولِـ الٗ٨ـ .وهي أؾاؽ ال٣اهىن ؤلاؾغاةُلي وأؾاؽ اإلاىاَىت ولِـ الٗ٨ـ٢" :اهىن
الٗىصة مً ٢ىاهحن اإلاهضع باليؿبت إلؾغاةُل .ئهه ًخًمً مهمت مغ٦ؼٍت لضولخىا ،مهمت ججمُ٘ الجالُاث
ً٣غع هظا ال٣اهىن أهه لِـ الضولت هي التي ّ
مً اإلاهجغّ .
ج٣غع ليهىص الخاعط خ٣هم باالؾخ٣غاع ٞيها ،وئهما
خ ٤اليهىصي بظل ٪مُبىٕ ُٞه بما هى حهىصي ،في خاّ ٫
٢غع باعاصجه أن ًىًم ئلى جىَحن البالص".
الخ ٤ؾابٖ ٤لى ال٣اهىن ئطا .ولِـ بام٩ان أي ٢اهىن ئؾغاةُلي أن ًلُٛه ،ال٣اهىن الخالي هى حٗبحر ًٖ
خ ٤اليهىصي في اإلاهجغ بما هى حهىصي أن ٌؿخىًَ في ٞلؿُحن .بٗض طل ٪جبضأ الكٗىطة ال٨المُت للخى٤ُٞ
ً
بحن هظا "الخ "٤ومبضأ اإلاؿاواةٞ .اإلاؿاواة بغأًه في الضولت ،ول ً٨هظا "الخ "٤ؾابٖ ٤لى الضولت (أزظا
بٗحن الاٖخباع أن الغظل ًخدضر ًٖ ٢اهىن حؿىه صولت هى عةِـ خ٩ىمتها وهى ًخدضر في بغإلااجها ،ال بض
مً اٖخباع هظا ال٨الم ً
هىٖا مً اإلاُخاٞ -حزً٣ا الؿُاؾُت أو السخغ والكٗىطة)" .هظا الخ ٤هى الظي بنى
الضولت ،وٍ٨مً مهضعه في الغابِ الخاعٍخي الظي لم ًى ُ٘٣بحن الكٗب والىًَ .و٢ض أ٢غ ٢اهىن الكٗىب
29
بهظا الخ ٤في الىا"....٘٢

29

بً ٚىعٍىن؛ اإلاهضع الؿاب ٤هٟؿه.
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واإلا٣هىص "ب٣اهىن الكٗىب" أو ال٣اهىن الضولي هىا ،هى بالُب٘ وٖض بلٟىعّ ،
وجبني هظا الىٖض في
ن ٪الاهخضاب .أما ئطا ٧ان ٢غاع الخ٣ؿُم هى اإلا٣هىص با٢غاع ٢اهىن الكٗىب (ال٣اهىن الضولي) بهظا
الخٞ ،٤صخُذ أن ال٣غاع اإلاظ٧ىع ٌؿخسضم مهُلر "الضولت اليهىصًت" و"الضولت الٗغبُت" في ٞلؿُحن،
ول٨ىه ًإ٦ض ٖلى مىاَىت اإلاُ٣محن في ٧ل صولت ،ما صامىا لم ًخ٣ضمىا بُلب مىاَىت في الضولت ألازغي ألجها
ً
حٗبر ٖنهم وَىُا .وبمىظب ٢غاع الخ٣ؿُم ال ٞغ ١بحن مىاَىت الٗغبي واليهىصي في الضولت اليهىصًت .وحكخ٤
٦الهما مً ئ٢امتهم في اإلاىُ٣ت التي أُ٢مذ ٞيها الضولت ،ال بٟٗل "خٖ ٤ىصة" وال بٟٗل عابِ جاعٍخي ،صًني
ً
أو ٚحر صًني ...و٦ما هى مٗلىم ،لىلم ًخم حكغٍض الٗغب مً الضولت اليهىصًت َب٣ا لخُت الخهجحر وهضم جل٪
ّ
ال٣غي الٗغبُت التي ٧ان مً اإلاٟترى أن ج٩ىن في خضوص الضولت اليهىصًت بمىظب ٢غاع الخ٣ؿُم لك٩ل
الٗغب ما ً٣اعب 45باإلائت مً ؾ٩ان الضولت اليهىصًت .أما  ٠ُ٦جمذ مهالخت طل ٪الىا ٘٢الؿ٩اوي م٘
حٗغٍٟها ٦يهىصًت خحن ٢بلها الههُىهُىنٞ ،لم ججغ ختى مداولت للخبرًغ٧ .ان ٢غاع ئ٢امت الضولخحن اليهىصًت
ً
ً
ً
ً
ؾُاؾُا أًًا ،ول ً٨بٛغى
ئًضًىلىظُا أو ٨ٞغٍا 31.و٢ض اؾخٛلخه الُ٣اصة الههُىهُت
ؾُاؾُا ال
والٗغبُت
جد ٤ُ٣مكغوٖها ؤلاًضًىلىجي .وال ًم ً٨لههُىوي في ٖهغها ّ
جسُل صولت حهىصًت هه ٠ؾ٩اجها مً
الٟلؿُُيُحن٦ ،ما هو ٖليها ٢غاع الخ٣ؿُم ،و٢بله الخُاع الغةِس ي في الخغ٦ت الههُىهُت في خُىه.
وفي "وزُ٣ت الاؾخ٣ال "٫جدىاوب اإلاهُلخاث "صولت حهىصًت" و"صولت اليهىص" ٖضة مغاث .والىزُ٣ت ٦ما هى
مٗغو ،ٝلِؿذ بمشابت ٢اهىن ،ولم ًخم جبىيها ٣٦اهىن ،ول ً٨لها ُ٢مت مُٗاعٍت صؾخىعٍت في بيُت الضولت
ال٣اهىهُت ٦ما أؾلٟىا .وجبضأ الىزُ٣ت في الٟترة ألاولى بالجم٘ بحن الغابُت الضًيُت والخ٣ى ١الؿُاؾُت
ً
وال٣ىمُت ظمٗا ال ًىٟهم" :في أعى ئؾغاةُل ٢ام الكٗب اليهىصي ،وٞيها بلىع شخهِخه الغوخُت
ً
ً
ً
ً
والضًيُت والؿُاؾُت ،وٞيها ٖاف خُاة اهبٗار ؾُاصيٞ .يها أهخج هخاظا ز٣اُٞا وصًيُا وئوؿاهُا وأوعر
ُ
الٗالم ٦خاب ال٨خب ألابضي .وبٗض أن أب ِٗض الكٗب مً بالصه بال٣ىة خاٖ ٔٞلى ٖهضه لها في ٧ل بلضان
ّ
قخاجه ،ولم ًخى ًٖ ٠٢الهالة وألامل أن ٌٗىص اليها وأن ًجض ٞيها خغٍخه الؿُاؾُت".
وجخُغ" ١وزُ٣ت الاؾخ٣ال "٫ئلى وٖض بلٟىع وئلى ن ٪الاهخضاب ٧اٖترا ٝمً ٢بل ال٣اهىن الضولي بالغابِ
الخاعٍخي "بحن الكٗب اليهىصي وأعيه".
زم جخُغ ١الىزُ٣ت ئلى ٧اعزت حهىص أوعوبا وئلى خ ٤الٗىصة لليهىص ئلى صولت ئؾغاةُل .أما ال٣ٟغة التي
حؿخسضم لٛت ٢ىمُت خضًشت وَؿدىض ئليها ال٣ىمُىن اللُبرالُىن الٗلماهُىنٞ ،خأحي بٗض اؾخسضام الدجج
ً
ألازغي ٧اٞت ،بما ٞيها الضًيُت ،اإلاظ٧ىعة أٖاله" :اهه خ ٤الكٗب اليهىصي الُبُعي أن ً٩ىن مؿخ٣ال في
30
بمىظب ٢غاع الخ٣ؿُم ٧ان مً اإلاٟترى ان ج٩ىن ٦ 11111م أي  42باإلائت مً مؿاخت ٞلؿُحن ،ومؿاخت الضولت اليهىصًت بمىظبه ٦ 14911م ( 56مً مؿاخت
ٞلؿُحن  2باإلائت إلاىُ٣ت ال٣ضؽ ) .في مىُ٣ت الضو ٫الٗغبُت ا٢ام  725ألٖ ٠غبي و 11آال ٝحهىصي أما في مىاَ ٤الضولت اليهىصًت ٣ٞض أ٢ام في خُىه  498أل ٠حهىصي
و 417ألٖ ٠غبي (في ال٣ضؽ  115ألٖ ٠غبي و 111أل ٠حهىصي).
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صولخه الؿُاصًت ٦أي قٗب آزغ .ولظل ،٪اظخمٗىا هدً أًٖاء مجلـ الكٗب ،ممشلى الِكى ٝالٗبري
والخغ٦ت الههُىهُت ،في الُىم ألازحر لالهخضاب البرًُاوي ٖلى أعى ئؾغاةُل ،ومً قغُٖت خ٣ىا الُبُعي
والخاعٍخي ،وٖلى أؾاؽ ٢غاع الهُئت الٗامت لألمم اإلاخدضة ،وٗلً بهظا ًٖ ئ٢امت صولت حهىصًت في أعى
ئؾغاةُل ،هي صولت ئؾغاةُل".
أما ال٣ٟغة التي ججم٘ بحن حهىصًت الضولت وصًم٣غاَُتها وٍخم الاؾدىاص ئليها للجم٘ بُنهما مً ظضًض في
الدكغَ٘ منها" :ج٩ىن ئؾغاةُل مٟخىخت للهجغة اليهىصًت ولجم٘ الكخاث ،وتهخم بخُىٍغ البالص لهالر
ً
ؾ٩اجها ظمُٗا ،وج٣ام ٖلى أؾـ الخغٍت والٗض ٫والؿالم بمىظب عؤٍا أهبُاء ئؾغاةُل .وجُ٣م مؿاواة
اظخماُٖت وؾُاؾُت بحن مىاَىيها ٧اٞت مً صون جمُحز في الضًً والٗىهغ والجيـ .وجًمً خغٍت الٗباصة
والًمحر واللٛت والخٗلُم والش٣اٞت ،وجداٖ ٔٞلى ألاما ً٦اإلا٣ضؾت لألصًان ٧اٞت ،وج٩ىن أمُىت إلاُشا١
الامم اإلاخدضة".
ول ً٨هظه ال٣ٟغة التي جبضو ٞيها ئؾغاةُل صولت ٢ىمُت حٗبر ًٖ خ ٤ج٣غٍغ اإلاهحر لكٗبها ،وجمىذ في الى٢ذ
طاجه اإلاؿاواة للؿ٩ان ٧اٞت ،ظاءث بٗض جأُ٦ض الخ٣ى ١الضًيُت ٦د٣ى ١ؾُاؾُت .وختى في هظه ال٣ٟغة
ًإ٦ض مإؾؿى الضولت الههُىهُت ٖلى الهجغة اليهىصًت التي ال بض أن جٟخذ مؿألت "مً هى اليهىصي؟" ٦ما
أؾلٟىا ،ئياٞت ئلى الخأُ٦ض ٖلى الخغٍت والٗض ٫واإلاؿاواة بمىظب عؤٍا الاهبُاء( .وبام٩ان أي لُبرالي
نهُىوي أن ًٟهل بالُب٘ بحن عؤٍت ألاهبُاء ألازالُ٢ت ؤلاوؿاهُت الٗامت وبحن بُ٣ت الخىعاة باٖخباع هخاظهم
ً
ً
ً
جغازا اوؿاهُا ٖاما ًسخل ًٖ ٠أؾٟاع الخىعاة ألازغي مشل الخ٩ىًٍ واإلالى ٥والً٣اة ،وهي التي ًمً٨
اٖخباعها قضًضة الخهىنُت لىاخُت ال٣بلُت اليهىصًت وجأُ٦ض حٗالُم الكغَٗت في الى٢ذ طاجه).
ً
وجأزحرا في جاعٍسها ،أهغون باعا ،٥ئلى
وٖىضما ًخُغ ١عةِـ اإلاد٨مت الٗلُا ؤلاؾغاةُلُت ألا٦ثر قهغة
مهُلر حهىصًت وصًم٣غاَُت في ال٣اهىن ً٣ىٖ" :٫لُىا أن هظ٦غ أن اإلا٩اهت اإلاُٗاعٍت التي مىدذ لُ٣م
الضولت ٦يهىصًت وصًم٣غاَُت هي م٩اهت مُٗاعٍت صؾخىعٍت ٞى٢-١اهىهُت .وؾىًُ ٝلغى أي حكغَ٘ ٖاصي
ً
صؾخىعٍا بد ٤مً خ٣ى ١الاوؿان ختى لى ٧ان هضٞه م٣بىال ،وختى لى لم ًخجاوػ اإلاضي اإلاُلىب
ًمـ
ئطا لم ًخالءم م٘ ُ٢م صولت ئؾغاةُل ٦ضولت حهىصًت وصًمى٢غاَُت 31".و بغأي باعا ٥بُا٢اجه الغوخُت
وال٨ٟغٍت ً٣غع اإلاجخم٘ مٗنى اليهىصًت والضًم٣غاَُت و ٠ُ٦جخم اإلاىاػهت بحن الُ٣مُخحن .وحٗمل اإلاد٨مت في

 31مدايغة اهغون باعاُٞ ٥اإلاإجمغ الٗالىي للٗلىم اليهىصًت  1آب  ،1997في:عون ماعظىلحن (مدغع) ،مدينات يضرائيل كمديناه يهوديت فديموقراطيت( ،ال٣ضؽ )1998
م.9 .
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ّ 32
وٍلخو ال٣اض ي باعا ٥بلِ ٛخه ما ًيبغي أن ً٩ىن ٖلُه
ئَاع الاظمإ اإلاجخمعي وحٗبر ًٖ هظا الاظمإ.
ِ
هظا ؤلاظمإ في جٟؿحر مٗنى حهىصًت الضولت ٦ما ًلي:
 .1صولت حهىصًت هي صولت الكٗب اليهىصي...صولت ًد ٤ل٩ل حهىصي أن حهاظغ ئليها ،وظم٘ الكخاث
اليهىصي هى مً ُ٢مها الاؾاؾُت.
 .2صولت حهىصًت هي صولت ًدكاب ٪جاعٍسها وٍىضمج في جاعٍش الكٗب اليهىصي ،لٛتها ٖبرًت وأُٖاصها
حٗ٨ـ اهبٗاثها ال٣ىمي.
 .3صولت حهىصًت هي صولت حٗخبر الاؾدُُان اليهىصي في خ٣ىلها ومضجها ٖلى عأؽ ؾلم أولىٍاتها.
ّ
ّ
وحك٩ل خال إلاك٩لت الكٗب
ج٨غؽ ط٦غي اليهىص الظًً طبدىا في اإلادغ٢ت
ِ
 .4صولت حهىصًت هي صولت ِ
33
اليهىصي الٟا٢ض الىًَ والاؾخ٣ال ٫وطل ٪بخجضًض الضولت اليهىصًت في أعى ئؾغاةُل.
 .5صولت حهىصًت هي صولت ّ
جىىي الش٣اٞت اليهىصًت والتربُت اليهىصًت وخب الكٗب اليهىصي.
34
 .6صولت حهىصًت هي جد ٤ُ٣جُل٘ ألاظُا ٫لخالم ئؾغاةُل.
35
 .7صولت حهىصًت هي صولت جدبنى ُ٢م الخغٍت والٗضالت والاؾخ٣امت والؿالم مً ئعر ئؾغاةُل.
 .8صولت حهىصًت هي صولت جنهل مً الخ٣الُض الضًيُت ،والخىعاة هي ال٨خاب الغةِس ي بحن ٦خبها ،وأهبُاء
ئؾغاةُل هم أؾاؽ أزالُ٢اتها.
 .9صولت حهىصًت هي صولت جًُل٘ ٞيها الكغَٗت اليهىصًت بضوع هام وج٣ىم ٞيها ٢ىاهحن الؼواط والُال١
بمىظب ٢اهىن الخىعاة.
.11صولت حهىصًت هي صولت حٗخبر ُ٢م جىعاة ئؾغاةُل والترار اليهىصي وُ٢م الكغَٗت اليهىصًت مً بحن
36
ُ٢مها ألاؾاؾُت.
ه٩اص ال همحز أو هلخٔ ٖلماهُت ولُبرالُت ال٣اض ي الٗلماوي باعا ٥في هظه الخٗغٍٟاث .ولٖ ً٨لى الغٚم
مً طل ٪وٖلى الغٚم مً جأُ٦ضه ٖلى ؤلاظمإ ،ئال ان هىال ٪هؼٖت ٢ىٍت ً
ظضا في الؿُاؾت والً٣اء
ولضي أوؾاٍ واؾٗت مً الجمهىع لخٗغٍٟاث أ٦ثر نغامت ليهىصًت الضولت ٖلى خؿاب صًم٣غاَُتها.
وٍخجلى طل ٪بك٩ل زام في جبني ّ
ئظمإ ال
ًٖ
٦خٗبحر
باألٚلبُت
إلااوي
ر
الب
الخؿم
الٗلُا
اإلاد٨مت
اص
ه٣
ٍ
ٍ
ًد ٤للمد٨مت الٗلُا ئلٛاؤه بذجت الخٗضي ٖلى خ٣ى ١الاوؿان واإلاىاًَ .ولظلً ٪خسظ الهغإ ٖلى
 32اهغون باع ،٥اإلاهضع الؿاب ،٤م.11 .
33
الٗباعة الازحرة مأزىطة مً وزُ٣ت اؾخ٣ال ٫ئؾغاةُل.
34
الٗباعة م٣خبؿت مً وزُ٣ت الاؾخ٣ال ٫اًًا.
35
اإلا٣هىص بك٩ل زام الخلمىص وٚحره مً أؾـ الكغَٗت والً٣اء الٗبري.
36
اهغون باعا ،٥اإلاهضع الؿاب ٤هٟؿه ،م.11 .
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ػٍاصة ميؿىب حهىصًت الضولت ٖلى خؿاب صًم٣غاَُتها ٗ٦ملُت حٗبئت مىهجُت يض اإلاد٨مت الٗلُا
باٖخباعها جمشل أ٢لُت هسبىٍت جٟغى عأحها ٖلى ألاٚلبُت البرإلااهُت.
ّ
ّ
ّ
وبالُب٘ هىال ٪في اإلاد٨مت الٗلُا طاتها مً مشل وٍمشل آعاء أ٢غب ئلى هظه الجزٖت .ومً مىٓغحها،
ً
ال٣اض ي الؿاب ٤في اإلاد٨مت الٗلُا وأؾخاط ال٣اهىن الٗبري في الجامٗت الٗبرًت ؾاب٣ا ومإل ٠أهم
ال٨خب في الكغَٗت وال٣اهىن الٗبري .وحٗغٍٟه للضولت اليهىصًت أ٦ثر نغامت مً باعا٦ ٥ما أهه ًضٖى ئلى
خؿم مؿألت الُ٣م اليهىصًت والضًم٣غاَُت للمجخم٘ٞ .اإلظمإ ولِـ الُ٣م التي جخبىاها أو ّ
جٟؿغها
اإلاد٨مت الٗلُا بغأًه هى أؾاؽ الخٗلُماث ٧اٞت طاث الُاب٘ الضؾخىعي .ولظلً ٪
أًًا ًإ٦ض ئًلىن
ً
ٖلى الُاب٘ الخام إلؾغاةُل ٦يهىصًت وصًم٣غاَُت ،زالٞا إلاا ًضُٖه اللُبرالُىن ،و٦أن ئؾغاةُل
حهىصًت ٦ما أن ٞغوؿا ٞغوؿُت ،أو ٦ما ان بغٍُاهُا بغٍُاهُت" .هظا الخٗغٍ ٠زام بالجهاػ الً٣اتي
ً
حٗغٍٟا
في صولت ئؾغاةُل ولِـ له قبُه أو مشُل في أي ظهاػ ً٢اتي صًم٣غاَي في الٗالم .لم هجض
لُ٣م أمحرُ٦ت وصًم٣غاَُت ،وال لُ٣م صولت ٞغوؿُت وصًم٣غاَُت ،أو ٦ىضًت وصًم٣غاَُتٟٞ .ي صؾاجحر
جل ٪الضوً ٫خم الخضًض ًٖ صًم٣غاَُت ’جخى ١ئلى الخغٍت’ ال ًٖ ُ٢م ٞغوؿُت أو ٦ىضًت أو ٚحرها.
وهظا لِـ خا ٫صولت ئؾغاةُل خُض أن اإلاٟهىم ’حهىصًت’ ٌٗبر ًٖ ظىهغ الضولت طاجه" 37.وَكضص ئًلىن
٣٦اى بالُب٘ في زالٞه م٘ باعاٖ ٥لى مضي اخخُاط اإلاد٨مت لل٣اهىن الٗبري والكغَٗت اليهىصًت ٖىض
وظىص سٛغة ٢اهىهُت بك٩ل زام ً
متهما باع ٥باهه اؾدبضُ٢ ٫م الكغَٗت بُ٣م أزغي ٖلماهُت جمى٘
وظىص سٛغاث وبالخالي بخجاوػ قانون أصط القضاء من العام  ،2890والظي ًٟغى ٖلى اإلاد٨مت
بك٩ل واضر ونغٍذ أن حؿخسضم ُ٢م الكغَٗت اليهىصًت في خا ٫وظىص سٛغة ٢اهىهُت ،أي خحن ال
38
ًىٞغ ال٣اهىن ؤلاؾغاةُلي ال٣اةم ئظابت ًٖ ئق٩اً٢ ٫اتي.
دولة قانون
ل٣ض ٧اهذ حهىصًت الضولت هي ألاصاة التي ظٗلذ بام٩ان الضولت أن ّ
حؿً ال٣ىاهحن الغامُت ئلى
مهاصعة أعاض ي الٗغب باٖخباع أن الاؾدُُان اليهىصي واؾدُٗاب الهجغة هي ُ٢م أؾاؾُت في أؾاؽ
الهالر الٗام لضولت ّ
حٗغ ٝهٟؿها ٦ضولت حهىصًت وج٣ىم ٖلى ٢اهىن الٗىصة واؾدُٗاب الهجغة اليهىصًت.
وهي ٚاًت جبرع ألاصواث ،ختى لى جىاً٢ذ م٘ خ٣ى ١اإلاىاَىحن ٚحر اليهىص ،ومً يمنها خ٣ى ١اإلالُ٨ت٦ .ما
أن حهىصًت الضولت ٦هض ٝوأؾاؽ ُ٢امها ظٗل ئؾغاةُل جغ ٌٞجُبُ ٤خٖ ٤ىصة الالظئحن ،م٘ أجها
 37مىاخم الىن ،في عون مغٚىلحن (مدغع) ،م.17 .
38
اإلاهضع هٟؿه م.19 .
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ً
وا٣ٞذ عؾمُا ٖلى ٢غاع الخ٣ؿُم وئ٢امت صولت حهىصًت مً اإلاٟترى أن ما ً٣اعب هه ٠ؾ٩اجها مً
الٗغب ،وطل٢ ٪بل أن حٗمل ٖلى جهجحرهم مً خضوصها ،زم اخخال ٫أعى الضولت الٟلؿُُيُت اًًا.
و٧اهذ حهىصًت الضولت أؾاؽ ؾً ٢اهىن الى٧الت اليهىصًت واإلاىٓمت الههُىهُت الٗاإلاُت ؾىت  1952والظي
ًمىذ هظًً الخىُٓمحن اليهىصًحن الضولُحن م٩اهت زانت ئياٞت ئلى الـ"٢حرن ُُ٢مذ"( ،الهىضو ١ال٣ىمي
اليهىصي) ،و"٢حرن هِؿىص" وٚحرها ،وٍمىدهاٖ ،لى الغٚم أجها مإؾؿاث ٚحر عؾمُت ،م٩اهت ٢اهىهُت في
ّ
مجاالث جمل ٪الاعى والاؾدُُان واؾدُٗاب الهجغة ،وهي اإلاهماث التي حٗبر ًٖ حهىصًت الضولت بامخُاػ.
ّ
ً
أؾاؾا لجملت مً الدكغَٗاث الٗىهغٍتٞ ،بما أن ئؾغاةُل
وما ػا ٫الخٟاّ ٖلى حهىصًت الضولت ٌك٩ل
ّ
صولت ٢اهىن٦ 39ما بكغ عةِـ خ٩ىمتها أعٍئُل قاعون الىاؽ في زُابه في مإجمغ الٗ٣بت طاجه الظي أ٦ض
ُٞه بىف التزام أمحر٧ا بأمً ئؾغاةُل ٦ضولت حهىصًت٣ٞ .ض أ٢غ البرإلاان ؤلاؾغاةُلي ًىم  18خؼٍغانً/ىهُى،
 2113بال٣غاءة ألاولى ا٢تراح ٢اهىن "اإلاىاَىت والضزى ٫الى ئؾغاةُل (مإ٢ذ)  41".2113وٍىو ال٣اهىن
بك٩ل ٖام ٖلى مى٘ اإلاىاَىت أو ؤلا٢امت في ئؾغاةُل صازل الخِ الازًغ ًٖ أي مً "٢اَني الًٟت
الٛغبُت وُ٢إ ٚؼة" ،وٍىو ٖلى طل ٪البىض ألاو ٫مً ال٣اهىن وبالخغ ٝالىاخض "ب ٌٛالىٓغ ٖما ًىو
ٖلُه أي ٢اهىن آزغ" .أي أن ا٢تراح ال٣اهىن الجضًض والؿاعي اإلاٟٗى ٫إلاضة ؾىت ًيؿ ٠ظمُ٘ ٢ىاهحن
اإلاىاَىت ؤلاؾغاةُلُت التي ؾب٣خه في ما ًخٗل ٤بؿ٩ان الًٟت الٛغبُت وُ٢إ ٚؼة.
و٢ض باصعث الخ٩ىمت ؤلاؾغاةُلُت ئلى ج٣ضًم هظا ال٣اهىن لل٨ىِؿذ .وألجها "صولت ٢اهىن"ٞ ،هي ال ًم ً٨أن
ج٨خٟي باألهٓمت الهاصعة ًٖ وػٍغ الضازلُت الؿاب ٤ئًلي ٌكاي ًىم  12أًاع/ماًى  2112والتي مىٗذ بأمغ
مىه ،ومً صون ٢اهىنٖ ،ملُت لم قمل الٗاةالثّ ،
وظمضث مٗالجت َلباث لم قمل الٗاةالث في وػاعة
ً
الضازلُت ؤلاؾغاةُلُت في خا٧ ٫ىن أخض الؼوظحن ٞلؿُُيُا أو ٞلؿُُيُت مً الًٟت الٛغبُت وُ٢إ ٚؼة
ً
ً
ختى لى أ٢ام الؼوظان ؾىٍت مىظ ؾىىاث وأهجبا أَٟاال.
ّ
وَٗ٣ض الاؾخئىا ٝاإلاإظل واإلاخٗثر ئلى اإلاد٨مت الٗلُا يض أوامغ وػٍغ الضازلُت
وال٣اهىن ًمى٘ أي لبـِ ،
ً
ً
ئًاهاٞ ،اإلاد٨مت الٗلُا ٚحر اللُبرالُت أنال في ما ًخٗل ٤بً٣اًا الًٟت والُ٣إ ،ال جلغي ٢اهىها بؿهىلت
ً
ئلٛاء أهٓمت وػٍغ ئًاها ،بسانت وأن اإلاد٨مت الٗلُا ؤلاؾغاةُلُت جىاظه هجمت ًمُيُت صًيُت قاملت في
البرإلاان وٖلى مؿخىي الغأي الٗام بذجت جضزلها "اإلابالُٞ ٜه" في ٖملُت الدكغَ٘ وؾً ال٣ىاهحن.

٢ 39ا ٫قاعون طل ٪في ؾُا ١جأُ٦ضه ٖلى يغوعة ئ الت ما أؾماه مؿخىَىاث ٚحر ٢اهىهُت ً
جمُحزا لها ًٖ مؿخىَىاث ٢اهىهُت بمىظب ال٣اهىن ؤلاؾغاةُلي.
ػ
40
جدى ٫في هظه الازىاء ئلى ٢اهىن صاةم في الٗام .2117
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وَؿمذ ال٣اهىن الجضًض في بىضه الشالض باالؾخصىاءاث الخالُت )1 :مً خ ٤وػٍغ الضازلُت ،بدؿب الٓغ،ٝ
ً
أن ًمىذ أخض ؾ٩ان هظه اإلاىاَ ٤ئطها باال٢امت في ئؾغاةُل أو الخىاظض ٞيها مً أظل الٗمل أو الٗالط الُبي
لٟترة مدضوصة ،أو لهض ٝمإ٢ذ آزغ لٟترة مترا٦مت ال جؼٍض ًٖ زالزت أقهغ )2 .مً خ ٤وػٍغ الضازلُت أن
ً
ًمىذ مىاَىت أو ئطها باإل٢امت ألخض ؾ٩ان هظه اإلاىاَ ٤اطا ا٢خى٘ أهه ًخمازل م٘ صولت ئؾغاةُل وأهضاٞها ،أو
أهه أو أخض أبىاء ٖاةلخه ٢ض ٢امىا بٗمل ٗٞلي لخٗؼٍؼ ألامً أو الا٢خهاص أو هض ٝهام آزغ للضولت ،أو اطا ٧ان
مىذ اإلاىاَىت أو خ ٤ؤلا٢امت طا أهمُت زانت باليؿبت ئلى الضولت 41"....أي أن ال٣اهىن ًمىذ الىػٍغ َّ
الخ ٤أن
ٌؿدشني خاالث الٗالط الُبي ويغوعاث جىَحن الٗمالء.
لم ً ً٨الىي٘ ظىت باليؿبت ئلى لم قمل الٗاةالث الٟلؿُُيُت في الضازل ٢بل ؾً ال٣اهىنٞ .الٗضًض مً
اليؿاء الٟلؿُُيُاث والغظا ٫الٟلؿُُيُحن أ٢امىا م٘ أػواظهم أو ػوظاتهم صازل الخِ الازًغ مً صون
ً
هىٍت أو ئ٢امت ،ومً صون حسجُل ألاَٟا ٫ألن ٖملُت لم الكمل ومىذ ؤلا٢امت ٢اهىهُا ٢ض حؿخٛغ ١زمـ
ً
أو ؾذ ؾىىاث ،و٢ض ال جخم اَال٢ا.
أما مبرع الخ٩ىمت لؿً ال٣اهىن ٞهى ّ
مبرع أمنيٞ .الهىٍت ؤلاؾغاةُلُت أو خ ٤ؤلا٢امت اإلامىىح ٢ض
ّ
الخجىٞ ٫يها
ٌؿخٛل مً ٢بل مىٟظي ٖملُاث اهخداعٍت مً أظل صزى ٫ئؾغاةُل بك٩ل ٢اهىوي أو مً أظل
بدغٍت .ومً الىاضر أن مً خٓىا بلم قمل ٖاةالتهم لم ًىٟظوا ٖملُاث ٞضاةُت ،وأن ٚالبُت مً هٟظوا
ٖملُاث لم ًدٓىا بٗملُت لم قمل ،ولم ًغجبُىا بٗال٢ت ػواط م٘ أخض مً الضازل .وال جدخمل أؾخاطة
ظامُٗت ٢ىمُت ًمُيُت مخُغٞت مخل عوث ظاٞحزون مشل هظا الخلىن والىٟا ١في اإلاى .٠٢وجإ٦ض أجها جإٍض
ً
ً
ئًضًىلىظُا" ،وئهما مً مىُل ٤ئًضًىلىجي
قغُٖا ال مً مىُل ٤يغوعجه ألامىُت "اإلاداًضة
ال٣اهىن وحٗخبره
نهُىوي مبضتي هى خ ٤ئؾغاةُل أن جداٖ ٔٞلى أٚلبُت حهىصًت" :ال مبرع بغأَي لدؿىَ ٜال٣اهىن بمٟاهُم
مداًضة ’امىُت’ٞ ،خبرًغه مإؾـ ٖلى ٧ىهه ظؼء مً الجهض للمدآٞت ٖلى ئؾغاةُل ٦ضولت ًماعؽ ٞيها
الكٗب اليهىصي خ٣ه في ج٣غٍغ اإلاهحر ٖلى زلُٟت الكغوٍ التي حؿىص في اإلاىُ٣ت في هظا الؼمً .وٍمى٘ ان
جمحز الضولت اليهىصًت بحن مىاَىيها٦ ،ما ًمى٘ أن ّ
ّ
جمحز الضولت ألؾباب ٚحر قغُٖت بحن الغاٚبحن أن ًُ٣ىىا
ٞيها ختى لى لم ً ً٨لهم خ ٤في طل .٪ول ً٨مً ٌٗخ٣ض أن مً اإلابرع أن ج٩ىن صولت حهىصًتٞ ،مً اإلاٟترى
ّ
أن ً٣بل خ٣ها بل واظبها أن جداٖ ٔٞلى الكغوٍ التي جم٨نها مً الاؾخمغاع في الىظىصَ ،اإلاا ال جمـ
41

اإلا٣هىص بهظه الخٗغٍٟاث والخدضًضاث اإلاُىلت مىذ الىػٍغ نالخُت مىذ ؤلا٢امت للمخٗاوهحن م٘ الاخخال ٫ؤلاؾغاةُلي مً الٟلؿُُيُحن.
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بد٣ى ١آلازغًٍ صازلها وزاعظها 42".وج٣ترح ٚاٞحزون بالُب٘ أن ًلم اإلاىاَىىن الٟلؿُُيُىن قملهم ئطا
أعاصوا الؼواط مً ٞلؿُُيُاث ٚحر مىاَىاث ،أو الٗ٨ـ ،في الضولت الٟلؿُُيُت!!

وجخلخو الًُ٣ت بالُب٘ بمى٘ ػٍاصة ٖضص اإلاىاَىحن الٗغب في الضازل ،واإلاىيىٕ صًمىٚغافي مخٗل ٤بيهىصًت
ً
أمىُا ٖلى الغٚم أن ّ
مؿىٚاث ال٣اهىن التي َغخذ٧ ،اهذ أمىُت .و٢ض اٖخمضث الدجت
الضولت ،ولِـ قأها
ألامىُت ٖلى خالت ٞغصًت واخضة ال ٚحر وهي ٖملُت مُٗم "ماحؿا" في خُٟا ًىم  13آطاع/ماعؽ  ،2113والتي
هٟظها قاب ًُ٣م في الًٟت الٛغبُت ول٨ىه ًدمل هىٍت ئؾغاةُلُت بٟٗل ٧ىن والضجه مىاَىت ئؾغاةُلُت.
ً
ً
وَؿىض الٗىهغٍىن مىٟ٢هم قٗبىٍا أًًا باإلابرع الٗىهغي اإلاٗغو ٝواإلاؿمىٕ ب٨ثرة في الضو ٫اإلاخ٣ضمت
ً
ً
وؿبُا ُ٢اؾا بمدُُها ،واإلاٗاعيت للهجغة الىاٞضةٞ .الٗغب بغأحهم ًغٚبىن بالؿ ً٨في ئؾغاةُل مً صون أي
والء أو التزام ججاهها وٍإمىجها ألؾباب ا٢خهاصًت ،أو بٛغى الخهىٖ ٫لى زضماث ٚحر ٢اةمت لضحهم مشل
ً
الخضماث الُبُت اإلاجاهُت وٚحرها .والخ٣ُ٣ت أن هظا الىمِ مً الؿلى ٥لِـ ٞلؿُُيُا ،واهما هى همِ
الهجغة مً البلضان أو اإلاىاَ ٤ال٣ٟحرة ئلى اإلاىاَ ٤ألا٦ثر ٚنى ،بما في طل ٪الهجغة مً ئؾغاةُل ئلى صو٫
ً
ً
ّ
َ
َ
اإلاؿخٗمغاث ؾاب٣ا ئلى الضو٫
اإلاؿخٗمغة .ول ً٨هظا
اإلاؿخٗمغاث او
أٚنى .وٚالبا ما جض٣ٞذ الهجغة مً
ِ
ّ
ً
الىمِ لم ًً ً٨
وٚالبا ما جم اهخ٣ا٫
٢اةما في اإلاىاَ ٤اإلادخلت ،و٢لما اهخ٣ل ػوظان للِٗل في اؾغاةُل.
ً
مىاَىحن ٖغب ئلى ٚؼة أو الًٟت بٗض الؼواط .ول ً٨الٓاهغة قهضث جىامُا م٘ وكىء خالت ؤلاٚال ١الجؼتي
والخام للمىاَ ٤الٟلؿُُيُت اإلادخلت ٖام  1967بٗض خغب الخلُج الشاهُت في الىه ٠ألاو ٫مً
الدؿُٗيُاث ،وبٗض وكىء خالت ٖضم الىيىح بسهىم خغٍت الخغ٦ت ئلى م٩ان الٗمل ومهضع الغػ ١في
ئؾغاةُل.
ً ً
ً
ال ظضًض هىا اَال٢ا .الجضًض هى ؾً ٢اهىن ًمى٘ مىٗا باجا خغ٦ت الخى٣ل البكغٍت هظه ختى في خالت الؼواط
وئ٢امت ٖاةلت .والجضًض في ٢هغ خغٍت الخغ٦ت أو خغٍت ازخُاع الؼوط أو الؼوظت ٖلى مً جغٚب الضولت
بىظىصه ٦اؾخصىاء.

 42عوث ٚاٞحزون ،جىخُض الٗاةالث في صولخحنً ،ضٌٗىث اخغوهىث  5آب  .2113مً الهٗب ان ٌٗثر اإلاغء ٖلى مى ٠٢مؿخُ٣م ا٦ثر اٖىظاظا وجلىهاٞ ،االؾخاطة جبرع اإلاـ
ً
بد ٤ؾ٩ان البالص الانلُحن اإلاىاَىحن في الضولت اليهىصًت ان ًتزوظىا مً أبىاء الؿ٩ان الانلُحن وبىاتهم أًًا وبالكغوٍ هٟؿها التي جٟغى ٖلى ٚحرهم مً اإلاىاَىحن .اجهم
ً
ال ًُالبىن ب٣اهىن ٖىصة مشل ألاٚلبُت اليهىصًت بل أال ًمحز يضهم في ما ًخٗل ٤ب٣ىاهحن ؤلا٢امت في البالص بٗض الؼواط .ول ً٨أؾخاطة ال٣اهىن اللُبرالُت الِؿاعٍت ؾاب٣ا جبرع
الخمُحز بذجت الخٟاّ ٖلى حهىصًت الضولت.
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وال حؿخُُ٘ ئؾغاةُل بالُب٘ أن جًبِ بك٩ل اؾخٗماعي مىاَ ٤مدخلت وجدخ ٟٔبها ٦هامل ٣ٞحر
وجمى٘ هظه الخغ٦ت مً اإلادُِ ال٣ٟحر ئلى اإلاغ٦ؼ الٛني بذجج ٖىهغٍت في الى٢ذ طاجه .ه٣ى ٫هظا ختى مً
صون أن هدخاط للٗىصة ئلى الغوابِ الخاعٍسُت والٗاةالث وعوابِ ال٣غابت ال٣اةمت بحن اإلاىاَىحن الٗغب في
الضازل وؾ٩ان الًٟت الٛغبُت وُ٢إ ٚؼة والالظئحن الٟلؿُُيُحن في لبىان وؾىعٍا .هظه الغوابِ التي
ُٗ٢تها زُىٍ الهضهت ٖام .49

ّ
ل٣ض صلذ الخغ٦ت الدكغَُٗت اإلادمىمت في البرإلاان ؤلاؾغاةُلي مىظ حكغًٍ ألاو/٫أ٦خىبغ ٖ 2111لى عٚبت
ئؾغاةُلُت ٚحر ملجىمت ،وال ختى بضوا ٘ٞالك٩لُاث والخٟاّ ٖلى "الؿمٗت الضًم٣غاَُت" ،بٛغى جأُ٦ض
حهىصًت الضولت وَابٗها اليهىصي وأٚلبُتها اليهىصًت بال٣اهىن .و٢ض ّ
صولذ الضبلىماؾُت ؤلاؾغاةُلُت مىيىٕ
حهىصًت الضولت بُلبها أن حٗتر ٝالىالًاث اإلاخدضة وأن ٌٗتر ٝالٟلؿُُيُىن باؾغاةُل ٦ضولت حهىصًت ،وأن
ج٨دؿب هظه الٗباعة قغُٖت صولُت باالجٟاُ٢اث وألاٖغا ٝالضولُت الؿاةضة وبالخالي في ال٣اهىن الضولي.
واإلاىيىٕ مىيىٕ ه٣اف ونغإ هام ًخٗل ٤بد ٤الٗىصة ٦ما ًخٗل ٤باإلاىاَىحن الٗغب في الضازل ،وٍخٗل٤
ئياٞت لهظا ٧له ،بالٗال٢ت بحن الضًً والضولت في ئؾغاةُل .وججغي مداولت حكغَُٗت خشِشت إلُٖاء مٗنى
ومًمىن ٢اهىوي صازلي ليهىصًت الضولت ول٩ىجها صولت الكٗب اليهىصي.
ً
ل٣ض ُّ ٢ضم لل٨ىِؿذ الخامؿت ٖكغ ( )2113-1999زمؿت ٖكغ ً
٢اهىها ٖىهغٍا ٌؿعى ئما ئلى
ِ
ج٨شُ ٠حٗغٍ ٠صولت اليهىص أو حهىصًت الضولت ،وٍٟغى ٖلى اإلاىاًَ الٗغبي ٢ؿم الىالء ليهىصًتها ،أو ًجبر
ُ
الىاةب لِـ ٖ ِ٣ٞلى الىالء للضولت و٢ىاهُنها وئهما لغمىػها وٖلمها وليكُضها الىَني٦ .ما ا٢ترخذ ٢ىاهحن
جدهً ٢ ٌٞاهىن خ ٤الٗىصة للٟلؿُُىحن ،وأزغي ّ
جدضص مىاَىت الٗغب في الضازل .مغ ٚالبُت
أؾاؽ
ّ ع
هظه ال٣ىاهحن  ِ٣ٞبال٣غاءة الخمهُضًت واجسظ َا ً
ً
ً
وئٖالمُا ًُٟض في قهغة الىاةب الظي َغخه
ئٖالهُا
بٗا
ؾُاؾُا .ول ً٨الجزٖت واضخت جمام الىيىح ،ئجها خىى الخأُ٦ض ٖلى حهىصًت الضولت لِـ  ِ٣ٞيض خ٤
الالظئحن بالٗىصة ئلى وَنهم ،وئهما ً
أًًا يض أي مداولت إلخغاط الههُىهُت بخىؾُ٘ مٟهىم اإلاىاَىت
والخ٣ى ١ئلى صعظت اإلاجاهغة باإلاىا ٠٢الٗىهغٍت.
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ً
أخيرا

ً
ّ
واإلاىظه ظؼةُا ٖلى ألا٢ل يض ٦هاها الظي
في زًم الى٣اف ٖلى جصخُذ ٢اهىن أؾاؽ ال٨ىِؿذ
أخغط في خُىه ألاخؼاب الههُىهُت بمشابغجه في جٟؿحر حهىصًت الضولت ٦ى ٌُ٣للضًم٣غاَُت ٢ا ٫مئحر ٦هاها:
"ولضث الههُىهُت ل٩ي جُ٣م صولت حهىصًت ،ولظل ٪مغة بٗض أزغي ّ
ج٨غع هظا اإلاىيىٕ (اإلاىجُ )٠في الىزُ٣ت
اإلاؿُ٨ىت ،وزُ٣ت الاؾخ٣ال٢’ :٫ام الكٗب اليهىصي’ وفي النهاًت وٗلً ًٖ ئ٢امت صولت حهىصًت في أعى
ئؾغاةُل .أحها اليهىص ،ما ال٣هض ،ما هى جٟؿحر صولت حهىصًت؟ ًجُب ٧ل َٟل :صولت حهىصًت هي صولت ٞيها
أٚلبُت حهىصًت ِ٣ٞ ،أٚلبُت حهىصًت جًمً لىا الاؾخ٣ال ٫والؿُاصة ،أٚلبُت حهىصًت  ِ٣ٞجًمً لىا أن
ه٩ىن أصخاب هظا اإلا٩ان ،وأن ّ
ه٣غع مهحر قٗبىا .ئطا لم ج ً٨هىال ٪أٚلبُت حهىصًت لً ج٩ىن صولت حهىصًت،
وئطا لم ج ً٨صولت حهىصًت لً ج٩ىن نهُىهُت .ول ً٨الضًم٣غاَُت ج٣ى ٫الٗ٨ـ .باليؿبت ئلى الضًم٣غاَُت ال
ًىظض حهىص وٖغب ،وال ٚحر حهىص ،باليؿبت ئلى الضًمى٢غاَُت ًىظض هاؽ  ،ِ٣ٞبكغ .وال حهمها حهىص أو أُٚاع.
ئطا ًىظض جىا ،ٌ٢هىال ٪خغب بحن هظه اإلاٟاهُمٖ .اعى الٗغب ؾىت ٢ 1947غاع الخ٣ؿُم .إلااطا؟ ألجهم
ّأًضوا الضًم٣غاَُت٢ ،الىا :هىال ٪أٚلبُت ٖغبُت ٞلُخم الخؿم بدؿب ألاٚلبُت .زا ٝاليهىص الههُىهُىن
مً الضًم٣غاَُت وازخاعوا ج٣ؿُم البالص ،ل٩ي ًُ٣مىا صولت طاث أٚلبُت حهىصًت".
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لم ً ً٨الٗغب في خُىه صًم٣غاَُحن ،ول ً٨مُلبهم ٧ان أ٦ثر صًمى٢غاَُت بال ق ٪مً اإلاُلب الههُىوي
الاؾخٗماعي .ولِـ ؤلاق٩ا ٫الظي ٌٗبر ٖىه ٦هاها في خضًشت بهظه البؿاَتٞ .هىالٞ ٪غ ١باليؿبت ئلى اليهىص
ً
مجخمٗا بمىظب الكغَٗت اليهىصًت وبحن أن ًضاع هظا اإلاجخم٘ هٟؿه بك٩ل صًم٣غاَي
بحن أن ًضًغ أمشاله
ولى مً ٢بل نهاًىت .ول ً٨زاعط خضوص هظا اإلاجخم٘ الضوامت التي ٌٗبر ٖنها ٦هاها بؿُُت للٛاًت ،وهي حٗني
ً
أن الضولت اليهىصًت ئطا أعاصث اإلادآٞت ٖلى حهىصًتها ججض هٟؿها في خالت جىا ٌ٢مؿخمغ ،أوال م٘ ؾ٩ان
ً
البالص ألانلُحن ،الالظئحن منهم وٚحر الالظئحن ،وزاهُا م٘ الضًم٣غاَُت والُ٣م ال٩ىهُت.

 43زُاب مئحر ٦هاها ،في ال٣غاءة الاولى لل٣اهىن جصخُذ ٢اهىن أؾاؽ ال٨ىِؿذ ع٢م  12وجصخُذ ٢اهىن الٗ٣ىباث ع٢م  24مً ًىم الشالزاء الخاؾ٘ مً جمىػً/ىلُى .1985
بغوجى٧ى ٫ال٨ىِؿذ.
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