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تسييس األحزاب احلريدية وصهينتها

]حالة حركة شاس الدينية[

مقدمة
يهدف هذا املقال إلى رصد املشاركة السياسية للمتدينني اليهود 
)الحقًا: احلريدمي( في إسرائيل في السياسة اإلسرائيلية، ورصد 
وتأتي  وصهينته.  الديني  اخلطاب  تسييس  على  املشاركة  هذه  أثر 
أهمية هذا املوضوع من حضور الصراع الديني العلماني في املجتمع 
اإلسرائيلي حول قضايا مثل مكانة احلركة الصهيونية، هوية الدولة، 
وعالقة الدين بالدولة. وأشارت الكثير من األبحاث إلى الصراع بني 
التيارين احلريدي والصهيوني حول اخلالص اليهودي، قبل نشوء 
أوروبا  في  القومية  احلركات  صعود  من  كجزء  الصهيونية  احلركة 
اليهودية بعيدًا عن احللول  والتي بحثت عن حل سياسي للمسألة 
الثيولوجية الدينية ذات األبعاد املسيانية الغيبية التي تنتظر خالص 
اليهود بقدوم املسيا )املسيح املخلص( وجمع الشتات، وهي بنظر 

التاريخ،  وخارج  أرضية  وغير  سماوية  عملية  األرثوذكسي  التيار 
لهذا اعتبرت األرثوذكسية اليهودية احلركة الصهيونية مسيانية كاذبة 
وخطيئة كبيرة، ألنها حتاول اختزال الزمان اليهودي من خالل فعل 
أرضي وداخل التاريخ. قامت احلركة الصهيونية باختزال للتاريخ 
اليهودي في طرحها حال للمسألة اليهودية قبل قدوم املسيا وجمع 
وتاريخ  زم��ان  ق��دوم  بانتظار  اليهود  خالص  تنتظر  ولم  الشتات، 
مشروعها  ركائز  أحد  أن  الصهيونية  احلركة  اعتبرت  وقد  املسيا، 
عملية  ضمن  ال��ش��ت��ات  جمع  خ��الل  م��ن  املنفى  نفي  ه��و  ال��ف��ك��ري 
غيبي  ميتافيزيقي  بفعل  وليس  فلسطني،  في  استيطانية  كولونيالية 
كما تنظر له األرثوذكسية اليهودية خارج التاريخ، والتي اعتبرت 
حتى عودة اليهود الى فلسطني هي حالة منفى ألن الزمان لم يحن 

بعد جلمع الشتات والعودة إلى أرض صهيون.1
بني  العالقة  ينظم  أن  الدولة  قيام  بعد  غوريون  بن-  دافيد  ح��اول 
احلريدمي وبني الدولة، إذ اعتبر بن-غوريون أن استيعاب املجموعة 
احلريدية هو هدف استراتيجي للحركة الصهيونية، ذلك بأنه سينهي  )*( طالب دكتوراه- مدرسة العلوم السياسية، جامعة حيفا.
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من خالل ذلك أكبر معارض للحركة الصهيونية في صفوف اليهود 
الذين هددوا املشروع الصهيوني والهجرة إلى فلسطني، ومن جهة 
أخرى بدأ احلريدمي يتعاملون مع الدولة اجلديدة، التي استطاعت أن 
تبهر يهود العالم بقيامها، وبذلك أضعفت احلركة الصهيونية االدعاء 
الديني املسياني لليهود احلريدمي، حيث ان احلريدمي الذين تبعثرت 
مراكزهم في أوروبا في أعقاب الكارثة اليهودية وجدوا في الدولة 
اجلديدة مركزًا جديدًا لنشاطهم الديني، ولهذا استجابوا لتوجه الدولة 
وبن- غوريون لالندماج في الدولة اجلديدة، فمقابل هذا االندماج 
التعليم احلكومي  تعليم مستقل عن  منها:  امتيازات ووعود  منحوا 
من  وغيرها  للدولة  دستور  صياغة  عدم  دينية،  محاكم  الرسمي، 

االمتيازات.
أدى هذا التفاعل بني احلركة الصهونية من جهة وبني التيار الديني 
من جهة أخرى، والتفاعل بني املتدينني كمجموعة وبني الدولة كنظام 
احلديث،  اليهودي  التاريخ  في  مهمتني  صيرورتني  إل��ى  سياسي، 
الدين وتسييسه من جهة، وإلى تديني الصهيونية  فأدى إلى صهينة 
وتهويدها من جهة أخرى. وانبثق عن هذه العملية تيار ديني قومي 
الشعب  أن  يعتقد  ال  الذي  الدينية،  الصهيونية  تيار  وهو  متطرف، 
اليهودي يجهز لقدوم املخلص، بل هو ينفذ اخلالص بنفسه، ومتثل 
حركة غوش إميونيم ذروة هذه العملية الفكرية والسياسية. واحلقيقة 
الصهيوني  التيار  في  الفكرية  والتحوالت   1967 ح��رب  نتائج  أن 
الديني لم تعد ترى أهمية اختزال الزمن اليهودي فحسب، بل تعتقد 
قدوم  قبل  حتى  اخل��الص  بعملية  تقوم  وأنها  بنفيه  قامت  أنها  أيضًا 
وتسييس«  »تطبيع  عملية  فهي  الثانية  العملية  أما  املخلص.  املسيح 
مكثفة جرت في صفوف املجموعة الدينية احلريدية استمرت لعقود 
بعد قيام الدولة، كانت ذروتها في قيام حركة شاس احلركة الدينية 
ثيولوجيًا  أكثر سهولة  اندمجت بشكل  التي  الشرقية،  األرثوذكسية 
الدولة  في  اإلشكنازية  احلريدية  الدينية  التيارات  باقي  من  وواقعيًا 
اليهودية. في هذا املقال سيتم التطرق إلى التحول الثاني، أي تطبيع 
التيار احلريدي وحتديدًا املشاركة السياسية حلركة شاس، من خالل 
فهم الديناميكيات السياسية واالجتماعية التي أدت إلى اندماج احلركة 

في احلياة السياسية وتعميق هذا االندماج بعد ذلك.

حركة »شاس«: جدلية الديني، اإلثني والطبقي
عبرت حركة شاس )احتاد السفاردمي- الشرقيني- حراس التوراة( 
مؤسستني،  على  احتجاج  عملية  عن  وتأسيسها  قيامها  خالل  من 

»أغ��ودات  حركة  في  املتمثلة  االشكنازية  الدينية  املؤسسة  األول��ى: 
االجتماعية  السياسية-  املؤسسة  هي  الثانية  واملؤسسة  يسرائيل«، 
الطائفي  االنتماء  بني  يجمع  الذي  احلركة  اسم  ويعبر  االشكنازية. 
)الشرقيون( والديني عن األسس االجتماعية- الدينية التي حاولت 
هذه احلركة االستناد إليها عند قيامها.2 ويعتقد البروفسور اإلسرائيلي 
شموئيل أيزنشتات أن شاس هي من نتاج البالد- أزرق وأبيض )مبعنى 
أنها لم تتأسس في اخلارج- املنفى باملفهوم الثيولوجي- السياسي- كما 
الهيمنة  برنامجًا ضد جبهتني، ضد  احلريدمي االشكناز(، وتعرض 
اليوتوبي  الثقافي  البرنامج  وض��د  جهة،  م��ن  االشكنازية  الدينية 

للصهيونية من جهة أخرى.3
خطت حركة شاس اخلطوة السياسية األولى في العام 1983، 
عندما شاركت في االنتخابات احمللية لبلديات القدس، بني براك 
وطبريا. وقد قام أعضاء حركة شاس من طالب املدارس الدينية 
بالتنافس والعمل في هذه االنتخابات، وشكلت هذه االنتخابات 
االنطالقة السياسية األولى ل� »شاس«.4 وبعدها عمقت احلركة 
سواء.5  حّد  على  والقطرية  احمللية  السياسة  في  مشاركتها  من 
وهكذا حتولت حركة شاس إلى احلركة السياسية الشرقية الوحيدة 
التي استطاعت أن تبقى فاعلة في السياسة اإلسرائيلية كل هذه 
الفترة. فقد ظهرت حركات شرقية كثيرة قبلها إال إنها اختفت 
لدى  احلال  كانت  كما  والتطور  والبقاء  االستمرار  تستطع  ولم 

حركة شاس.6

شاس: زمن إيلي شاي
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في الواقع، تعود اجلذور األولى حلركة شاس إلى محاولة قام بها 
زعيمها الروحي الراب عوفديا يوسيف7 في العام 1962 لتأسيس 
التوراة(  )مخلصو  هتوراه«  »نأماني  باسم  شرقية  دينية-  حركة 
وذلك على غرار النموذج االشكنازي »أغودات يسرائيل«، إال 
أن احلركة لم تستطع أن تشق طريقها كحركة جماهيرية شعبية تعبر 
عن جمهور الشرقيني في إسرائيل، ما أدى إلى اندماج احلريدمي 
الشرقيني في املؤسسة احلريدية االشكنازية »أغودات يسرائيل«. 
ويعود فشل محاولة الراب يوسيف في تأسيس احلركة في سنوات 
الستينيات إلى غياب الهوية الشرقية امللبورة في صفوف الشرقيني، 
إسرائيل   قيام  بعد  األول��ني  العقدين  خ��الل  الشرقيون  ح��اول  بل 
االندماج في الثقافة االشكنازية اليهودية املهيمنة، كما أنهم رأوا 
في احلركة الصهيونية االشتراكية )حزب مباي( في ذلك الوقت 
بترحليهم  الدولة وقام  أقام  الذي  لهم كونه احلزب  إطارًا طبيعيًا 
الدولة اجلديدة، كما ان  البالد، وعمل على استيعابهم في  إلى 
خللق  الصهر«  »بوتقة  سياسات  العقد  هذا  خالل  اتبعت  الدولة 
االشكنازية  اليهودية-  الثقافة  تشكل  حيث  اإلسرائيلي،  هوية 

الثقافة املهيمنة.
كان للقيادة في حركة شاس دور كبير في صعودها، فالي جانب 
الزعيم الروحي للحركة والشخصية املركزية فيها، احلاخام عوفاديا 
وهو  درع��ي،  آرييه  احلاخام  السياسي  زعيمها  جنم  صعد  يوسيف، 
العمر  مقتبل  في  كريزماتية   ،1959 مواليد  من  سياسية  شخصية 
السياسي، واستطاع درعي، خالل فترة قصيرة، ان يقود حركة شاس 
في عقد التسعينيات وأن يعزز من قوة احلركة حتى أنهى قيادته لها في 

العام 1999 على خلفية إدانته في احملكمة اإلسرائيلية.8
يعتقد الباحث اإلسرائيلي يوآف بيلد من قسم العلوم السياسية 
في جامعة تل أبيب أن صعود حركة شاس كانت له عالقة مبا يسميه 
بيلد  ويدعي  اإلسرائيلي،  املجتمع  في  الثقافي«  العمل  »تقسيم 
وخارجه  األخ��ض��ر«  »اخل��ط  داخ��ل  اإلسرائيلي  السيطرة  جهاز  أن 
اليهود،  االشكناز  من:  تتكون  رباعية  ثقافية  عمل  بتراتبية  يتميز 
الشرقيون، الفلسطينيون في إسرائيل والفلسطينيون في األراضي 
احملتلة، حيث أن كل مجموعة تتميز بصفات اجتماعية- اقتصادية 
وبصفات ثقافية- سياسية خاصة بها.9 ويشير بيلد إلى أن املجموعة 
في  تراتبية  أق��ل  االشكنازية  املجموعة  مع  مقارنة  بقيت  الشرقية 
والتعامل  إليها  النظر  مت  كما  االجتماعي.  االقتصادي-  التدريج 
معها على أنها مجموعة ذات ثقافة دونية، وقد استغلت شاس هذا 

األمر، وقامت بتفعيل سياسات هوية في صفوف الشرقيني، حيث 
رد  شكلت  احلركة  أن  بسبب  السياسي  شاس  صعود  »بيلد«  يفسر 
الثقافي الشرقي من طرف مؤسسات  فعل ضد االستهتار بالتراث 

املجتمع اإلسرائيلي.
مختلف  بشكل  املجمل،  في  أنفسهم،  الشرقيون  اليهود  يعرف 
عن اليهود االشكناز، وذلك على الرغم من أن األبحاث تشير إلى 
تقلص فجوات الهوية والتعريف الذاتي بني الطرفني لصالح الهوية 
الوطنية اجلامعة، إال أن الفجوة الطائفية بني الشرقيني واالشكناز ال 
تزال قائمة حتى في صفوف اجليل الثاني من الشرقيني واالشكناز، 

وإن بدرجات أقل من املاضي.10

جدول يوضح العالقة بني األصل وبني الهوية الدينية في املجتمع 
اليهودي )بالنسبة املئوية(

االشكنازالشرقيون

56حريدمي

1310متدينون

4721محافظون

3563علمانيون

100100املجمل

املصدر: بيرس وبن رفائيل، 2006، ص: 111.

إلى جانب الفجوة بني الهوية الثقافية واالجتماعية بني الشرقيني 
واالشكناز اليهود، يشير اجلدول أعاله إلى اختالف الهوية الدينية 
أنفسهم  يعرفون  إسرائيل  في  الشرقيني  فغالبية  املجموعتني،  بني 
غالبية  يعرف  بينما   )%47( الدينية  الهوية  حيث  من  كمحافظني 
اليهود االشكناز أنفسهم كعلمانيني )63%( مقابل 35% في صفوف 
التي حصرت  الشرقيني. بخالف احلركات احلريدية االشكنازية 
فإن  االشكناز،  احلريدمي  جمهور  في  وسياسيًا  جماهيريًا  نفسها 
حركة شاس الءمت خطابها مع الهوية الدينية احملافظة للشرقيني 
اليهود، فجاء عملها االجتماعي براغماتيًا، والسياسي راديكاليًا 
قضايا  في  اليمينية  الشرقيني  اليهود  مواقف  مع  انسجامًا  وذل��ك 
األس��اس طرحت شاس  اخلارجية واألم��ن. وعلى هذا  السياسة 
موقفًا اجتماعيا يساريًا وموقفًا سياسيًا ميينيًا، وموقفًا دينيًا حريديًا 
للشرقيني.  احملافظة  الدينية  الهوية  مخاطبة  في  حرجًا  ي��رى  ال 
واحلقيقة أن تشديد شاس على الهوية الشرقية لم يتم على أرض 
قاحلة، بل على أرض خصبة، فاليهود الشرقيون هم فئة اجتماعية 
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فقدت هويتها األصلية )مثل املغربية، اليمنية والعراقية وغيرها( 
وأصبحت تشدد على هويتها من خالل اجتاه تقليدي ومحافظ، 

مقابل املؤسسة االشكنازية. 
واحلقيقة أن نشأة شاس كحركة حريدية شرقية كانت مختلفة عن 
نشأة األحزاب احلريدية االشكنازية، وفي هذا الصدد يدعي بشارة:

».. حزبا شاس وأغودات يسرائيل في جذورهما ليسا صهيونيني، 
وهما ال يريان في إقامة الدولة اليهودية فرضًا دينيًا، بل كانا ينظران 
الى الدولة اليهودية على أنها دولة غير دينية، وكان حزب أغودات 
ب��ه��ا. وح���زب ش��اس ه��و ح��زب ح��دي��ث وخ��الف��ًا  يسرائيل ال يقبل 
حلزب أغودات يسرائيل لم يتورط في النقاش التاريخي بني اليهودية 
األرثوذكسية والصهيونية. وقد ولج السياسة بعد ان تبلورت العديد 
من احللول الوسط بني التيارين. كما أن األرثوذكسية الشرقية لم تكن 
أصاًل معادية للصهيونية، بل غالبًا ما كانت ودودة لها.... )بينما( 
حزب أغودات يسرائيل كان ينتمي الى تقليد كبير وجذري وعارض 
قيام دول إسرائيل على اعتبار أن قيامها مرتبط بقدوم املسيح وقيامها 
للنهاية  بفعل حركة سياسية علمانية كاحلركة الصهيونية هو تعجيل 

ومخالف لالرادة اإللهية«.11
أكثر من ذلك، اعتبر الباحثان سلطان طيفة وروني باوم أن شاس 
تبنت عمليًا البرنامج السياسي حلزب الليكود، وذلك بهدف جذب 
اليهود الشرقيني إلى صفوفها، وقام الباحثان بتسمية حركة شاس 
اقتراب  وقبل  لليهود(«.12  الدينية  ال��رأس  )قبعة  كيبا  مع  »ليكود 
شاس سياسيًا من برنامج الليكود فقد مثلت اجتماعيًا تلك الفئات 
أيضًا  الليكود  من  ظنها  خاب  التي  الشرقيني  اليهود  من  املتضررة 
الليبرالية.  االقتصادية  سياساته  بسبب  االجتماعية  الناحية  من 
السبعينيات  الليكود، في أواخر  الشرقيون حزب  اليهود  أيد  وقد 
حزب  م��ن  واقتصاديًا  اجتماعيًا  ت��ض��رروا  ألنهم  والثمانينيات، 
العمل.13 ثم استمروا بتأييد الليكود بسبب مواقفه السياسية وأقل 

بسبب مواقفه االجتماعية.

من  شاس  حركة  على  مرت  التي  والتطورات  الظروف  تشير 
حيث  ومن  والثيولوجي،  واالجتماعي  السياسي  خطابها  حيث 
الطبقي  اإلثني-  الديني-  إلى حضور جدلية  التاريخية،  جتربتها 
اعتدااًل  أكثر  ديني  خطاب  عن  احلركة  عبرت  فقد  احلركة،  في 
التعاطي  في  س��واء  ومؤسسته،  االشكنازي  احلريدي  التيار  من 
في  وكذلك  الصهيونية،  احلركة  مع  التعاطي  في  أم  الدولة  مع 
الداخلية، كما جاءت احلركة  املجتمعية  التحوالت  التعاطي مع 
على أرضية الصراع الطبقي بني الشرقيني وبني االشكناز، حيث 
املجاالت  كل  في  وطبقية  اقتصادية  دونية  من  الشرقيون  يعاني 
مقارنة مع اليهود االشكناز، كما متيز جمهور احلركة مبيزته اإلثنية، 
كون غالبية مؤيدي احلركة هم من الشرقيني اليهود، وواضح أن 
هناك تقاطعًا مباشرًا بني البعد اإلثني والبعد الطبقي في األساس 
السياسي للحركة، ف غالبية الشرقيني يندرجون أسفل االشكناز 
في التدريج االقتصادي- االجتماعي. وفي املبحث التالي سوف 

نركز على البعد السياسي وحتوالته في احلركة.
شاس  أن  إلى  كيمرلينغ  ب��اروخ  اإلسرائيلي  االجتماع  عالم  يشير 
وكقومية.  كتراث  كدين،  مشاهد،  ثالثة  في  اليهودية  تستعرض 
ويتركب جمهور مؤيدي احلركة من ثالث دوائر: احلريدية الشرقية، 
األساسية،  الدينية  ال��ف��روض  يقيمون  الذين  احملافظون  امل��ؤي��دون 
واملؤيدون العلمانيون الذين يرون فيها حركة اجتماعية مهمة. وعلى 
هذا األساس ال تطلب احلركة من مؤيديها أن يتحولوا إلى حريدمي 
)متدينني متزمتني( أو أن يقوموا بتغيير جذري في منط حياتهم وهو ما 
مييزها عن األحزاب احلريدية االشكنازية، ويجعل منها حركة دينية 

حريدية متميزة في التاريخ اليهودي عموما.14

صعود شاس وحتوالت خطابها السياسي
يشير الباحثان اإلسرائيليان بيلد وشفير إلى أن حركة شاس جذبت 
منذ البداية توجهات سياسية وميينية وليس فقط مثلت مركز جذب 

تشير الظروف والتطورات التي مرت على حركة شاس من حيث خطابها 
السياسي واالجتماعي والثيولوجي، ومن حيث جتربتها التاريخية، إلى حضور 
جدلية الديني- اإلثني- الطبقي في احلركة، فقد عبرت احلركة عن خطاب 
ديني أكثر اعتدااًل من التيار احلريدي االشكنازي ومؤسسته، سواء في التعاطي 
مع الدولة أم في التعاطي مع احلركة الصهيونية، وكذلك في التعاطي مع 
التحوالت املجتمعية الداخلية، كما جاءت احلركة على أرضية الصراع الطبقي 

بني الشرقيني وبني االشكناز،
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اجتماعي، ويدلالن على ذلك بادعاء الظهور املتوازي لكل من حركة 
شاس وحركة »كاخ« برئاسة مئير كهانا في النصف األول من عقد 
الثمانينيات، حيث توجهت احلركتان إلى جمهور اليهود الشرقيني 
املتدينني، وفي انتخابات الكنيست 1984 وهي املشاركة السياسية 
شاس  حركة  حصلت  البرملانية،  االنتخابات  في  للحركتني  األولى 
على أربعة مقاعد، بينما حصلت حركة »كاخ« على مقعد واحد، 
البرملاني حلركة شاس في هذه االنتخابات هو األكبر  التمثيل  وكان 
حلركة شرقية في تاريخ إسرائيل حتى ذلك الوقت.15 ويؤكد الباحثان 
أن إخراج حركة كاخ على القانون أدى إلى زيادة التمثيل االنتخابي 
حلركة شاس في الكنيست، حيث رأت القواعد االجتماعية الشرقية 
التي صوتت حلركة كاخ في حركة شاس عنوانًا سياسيًا لها. وهذا 
البداية ج��زءًا من  اعتبرت من  بأن حركة شاس  تأكيدًا  األم��ر يشكل 
اليمني اإلسرائيلي. ومما يؤكد على هذا التوجه، كما سنراه الحقًا، 
هو سلوكيات شاس االئتالفية في احلكومات اإلسرائيلية املختلفة، 
إذ كانت تخرج شاس من احلكومة في األساس احتجاجًا على قضايا 

سياسية تتعلق بالصراع مع الفلسطينيني.
 6 على   1988 ال��ع��ام  الكنيست  انتخابات  ف��ي  احل��رك��ة  حصلت 
مقاعد، وبذلك زادت متثيلها مبقعدين مقارنة مع االنتخابات السابقة، 
انتخابات 1992 حافظت احلركة على قوتها االنتخابية وبقي  وفي 
متثيلها كما هو في هذه االنتخابات أيضًا. بدأ التحول في قوة شاس 
طريقة  حسب  جرت  والتي   ،1996 العام  الكنيست  انتخابات  في 
االنتخابات اجلديدة، حيث قام الناخب بالتصويت ببطاقتني، األولى 
للبرملان والثانية لرئاسة احلكومة. وقد ساهمت هذه الطريقة في تعزيز 
قوة األحزاب الصغيرة واجلهوية على حساب احلزبني الكبيرين اللذين 
ركزا في االنتخابات على رئاسة احلكومة. هذا األمر مكن األحزاب 
إلى  وأسهل  مباشر  بشكل  التوجه  من  شاس  حركة  ومنها  اجلهوية 
جمهور اليهود الشرقيني، للتصويت لها للكنيست، بينما ركز الليكود 
على التصويت على رئاسة احلكومة، وبهذا الطريقة استطاع اليهود 
عن  عبرت  التي  جهة  من  ش��اس  حركة  طرفني،  إرض��اء  الشرقيون 
الذي  الطائفية واالجتماعية، والليكود، من جهة أخرى،  هويتهم 
عبر عن مواقفهم السياسية. »وألول مرة وجد املواطن اإلسرائيلي 
نفسه مضطرًا التخاذ قرارين والتعبير عنهما ببطاقتني... التعبير عن 
احلزبني  لرئاسة احلكومة من  التصويت  السياسي من خالل  املوقف 
الكبيرين التقليديني بحيث يحسم املواطن موقفه مع معسكر سياسي 
كبير أو ضده، بغض النظر عن الدوافع.. التعبير عن الهوية اجلماعية 

يتم  البرملان، بحيث  الفرد ويرغب في أن متثل في  إليها  ينتمي  التي 
متثيل مصالح هذه اجلماعة برملانيًا«، وهذا يتم من خالل التصويت 

لعضوية البرملان.16
إذن، وبسبب الطريقة اجلديدة فقد ارتفع متثيل حركة شاس البرملاني 
من ستة مقاعد إلى عشرة، وذلك على حساب الليكود، فقد صوت 
ومصاحلهم  اجلماعية  هويتهم  عن  كتعبير  لشاس  الشرقيون  اليهود 
عن  كتعبير  الليكود  مرشح  نتنياهو  لبنيامني  وصوتوا  االجتماعية، 
موقفهم السياسي من القضايا السياسية واألمنية. ويضيف الباحثان 
دورون وربكا ثالثة أسباب أخرى لنجاح حركة شاس في انتخابات 
للحركة  التابعة  االجتماعية  اخلدمات  شبكة  عمل  وهي:   ،1996
آرييه  بقيادة  احلركة  تتبعها  التي  االنتخابية  اإلستراتيجية  ونشاطها، 
درعي والتي تعتمد على تعزيز العالقة الروحية بني الناخبني وقيادة 
اليهود  جتاه  هوية  سياسات  اتباعها  فهو  الثالث  السبب  أما  احلركة، 

الشرقيني.17
وعززت شاس متثيلها بشكل كبير جدًا في انتخابات العام 1999، 
والتي جرت أيضًا حسب طريقة البطاقتني بحصولها على 17 مقعدًا، 
في  الهوية  سياسات  من  شاس  حركة  كثفت  االنتخابات  هذه  وفي 
صفوف اليهود الشرقيني، في أعقاب التحقيق واالتهامات التي طالت 
زعيم احلركة السياسي والكريزماتي آرييه درعي والذي حكم عليه 
في العام 1999 بأربع سنوات سجن بتهم فساد، وقد ادعت شاس 
أن مالحقة زعيمها السياسي جزء من املالحقة السياسية االشكنازية 
ضد اليهود الشرقيني، حيث أن جنم آرييه درعي الصاعد أدى بالنخب 
اإلشكنازية لتجرميه، بغرض إيقاف صعوده وصعود حركة شاس، 

كما وصفت ذلك احلركة.

جدول يبني املميزات االجتماعية الدميغرافية ملؤيدي شاس والليكود 
والعمل في العام 2003 )بالنسبة املئوية(

العملالليكودشاس
493918الشرقيون
122052االشكناز

8188الروس
634649النساء

482111ما دون جيل 30
82644جيل 55 فما فوق

162637ثقافة أكادميية
املصدر: ميخال شاليف وغال ليفي، 2004، ص:252.
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في انتخابات العام 2003، تراجعت حركة شاس عن متثيلها 
البرملاني من 17 مقعدًا إلى 11 مقعدًا، ويعود هذا التراجع إلى 
إلغاء طريقة االنتخابات اجلديدة والعودة  عوامل عديدة منها: 
إلى الطريقة القدمية )التصويت ببطاقة واحدة( ما أدى إلى عودة 
الليكود،  حزب  إلى  أخ��رى  واجتماعية  شرقية  يهودية  قواعد 
وميكن تفسير هذه العودة أيضًا من خالل العامل الثاني لتراجع 
احلركة، وهو أن االنتخابات أجريت في ذروة انتفاضة األقصى، 
هي  االجتماعية(  )وليست  والسياسية  األمنية  القضية  كانت  إذ 
اليهود  ص��وت  فقد  االنتخابات،  معركة  ف��ي  املركزية  القضية 
الشرقيون عموما حلزب الليكود برئاسة أريئيل شارون ألسباب 
اجتماعية  كحركة  شاس  وظهرت  اجتماعية،  وليست  سياسية 
باألساس. أما العامل األخير فكان التغيير القيادي، إذ خاضت 
وإمنا  درعي  آرييه  الكريزماتي  قائدها  بدون  االنتخابات  احلركة 
برئاسة ايلي يشاي، وكان يشاي أقل جاذبية من درعي بالنسبة 

للجمهور الشرقي.18
استطالعات  أخطأت  العام 2006،  الكنيست  انتخابات  في 
الرأي العام اإلسرائيلية بالنسبة لقوة شاس، حيث تنبأت باستمرار 
تراجع احلركة إلى تسعة مقاعد أو حفاظها على متثيلها بحصولها 
على أحد عشر مقعدًا في الكنيست، إال أن شاس حصلت على 
12 مقعدًا، وحتولت إلى احلزب الثالث من حيث التمثيل البرملاني 
حصلت   2009 العام  الكنيست  انتخابات  وفي  إسرائيل.  في 
حيث  من  اخلامس  احل��زب  إلى  وحتولت  مقعدًا   11 على  شاس 
الليكود،  كادميا،  أح��زاب  )بعد  الكنيست  في  البرملاني  التمثيل 

إسرائيل بيتنا والعمل(.

جدول يوضح نتائج حركة شاس في انتخابات الكنيست مقارنة مع 
األحزاب احلريدية اإلشكنازية والليكود

الليكوداحلريدمي اإلشكناز شاس
19844241
19886740
19926432
199610432
199917519
200311538
200612612
200911527

http://www.knesset.gov.il/description/heb/heb_mimshal_res.htm :املصدر

السياسية في حركة  قيادته  العقد األخير من  في  يشاي  إيلي  عزز 
شاس، وأصبح قائدًا أوحد في احلركة من خالل حصوله على ثقة 
كاملة من احلاخام عوفاديا يوسيف، إال أن يشاي أخذ شاس إلى ميني 
اخلارطة السياسية أكثر مما فعل آرييه درعي، وميكن القول إن فترة ايلي 
يشاي كانت الفترة التي أصبحت فيها حركة شاس حركة ميينية قومية 
املفدال. وكانت شاس عمومًا  القومية ومنها  الدينية  مثل األحزاب 
العقد  في  التاريخية  الصيرورة  ه��ذه  من  يهدفان  خصوصًا  ويشاي 
األخير إلى تفادي التراجع الذي كان متوقعًا للحركة في العقد األول 
الى  والعودة  املباشرة  االنتخابات  طريقة  فإلغاء  الثالثة.  األلفية  من 
الطريقة القدمية، وعودة املصوتني من اليهود الشرقيني إلى الليكود 
ألسباب سياسية أدى باحلركة إلى تبني خط سياسي أمني راديكالي 
ميينية  يشاي حركة  ومييني وقومي، وبهذا أصبحت شاس في عهد 

واتخذت حركة شاس في فترة يشاي مواقف ميينية قومية واضحة ليس 
فقط على صعيد حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ولكن أيضًا اتخذت 
مواقف ميينية قومية من قضايا الفلسطينيني في إسرائيل، كان آخرها 
مبادرة ايلي يشاي إلى سن قانون نزع املواطنة عن كل مواطن إسرائيلي 
)طبعًا يقصد عربي( يدان بأعمال أمنية. وهو بذلك يعبر بشكل واضح 
عن موقع احلركة اليميني وعن منافسته لليكود وحلزب »إسرائيل بيتنا« 
في اخلطاب الصهيوني القومي، وكذلك األمر موقف احلركة من موضوع 

يهودية الدولة،
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قومية. أما السبب الثاني فله عالقة بانتفاضة األقصى وحتول املجتمع 
تبني  إلى  باحلركة  أدى  وهذا  السياسية،  اخلارطة  ميني  إلى  اليهودي 
مواقف ميينية، بعد أن كان االنطباع أن احلركة كانت معتدلة في مسألة 
الفلسطيني- اإلسرائيلي في عهد آرييه درعي. أما السبب  الصراع 
الثالث فهو ظهور »إسرائيل بيتنا« برئاسة أفيغدور ليبرمان وصعوده 
السياسي بسبب تبنيه مواقف راديكالية في قضايا الصراع عمومًا وفي 
الفلسطينية على وجه اخلصوص. ففي بحث  العربية  األقلية  قضية 
أجري عن امليزات الثقافية ملصوتي شاس في العام 2003، تبني أن 
جمهور شاس صعد من كرهه للعرب مقارنة مع انتخابات 1999، 
ال بل إن جمهور احلركة كان أكثر قطاع يكره العرب من بني مصوتي 
بيلد  الباحثان  ويؤكد  األخ��رى.19  والصهيونية  اليهودية  األح��زاب 
وشفير، في السياق نفسه، أن شاس تتبنى اخلطاب اإلثني- القومي 
العرب،  املواطنني  تعاملها مع  للمواطنة اإلسرائيلية وخصوصًا في 
وهي ليست كما يعتقد كثيرون نوعًا من احلنني للتراث الشرقي القدمي 

أو العزة الطائفية فقط.20
واتخذت حركة شاس في فترة يشاي مواقف ميينية قومية واضحة 
ليس فقط على صعيد حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ولكن 
في  الفلسطينيني  قضايا  م��ن  قومية  ميينية  م��واق��ف  ات��خ��ذت  أي��ض��ًا 
إسرائيل، كان آخرها مبادرة ايلي يشاي إلى سن قانون نزع املواطنة 
عن كل مواطن إسرائيلي )طبعًا يقصد عربي( يدان بأعمال أمنية. 
وعن  اليميني  احلركة  موقع  عن  واض��ح  بشكل  يعبر  بذلك  وه��و 
الصهيوني  اخلطاب  في  بيتنا«  »إسرائيل  وحلزب  لليكود  منافسته 
القومي، وكذلك األمر موقف احلركة من موضوع يهودية الدولة، 
وال تطرح احلركة مفهوم يهودية الدولة من خالل نقاشها مع التيار 
العلماني اليهودي حول جوهر مفهوم يهودية الدولة، بل تطرحه 
كضد للهوية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيني الفردية واجلماعية 
في إسرائيل. وهذا يدل على أن تعاطي حركة شاس مع يهودية 

ثيولوجي،  أكثر من تعاط ديني  الدولة هو تعاط قومي صهيوني 
على األقل في هذه املرحلة. 

يتبنى مؤيدو شاس مواقف ميينية جتاه الفلسطينيني، وميكن اعتبار 
مواقف  من  سابقًا،  ذكرنا  كما  تطرفًا،  أكثر  شاس  مؤيدي  مواقف 
أية  تفكيك  شاس  مصوتي  من   %70 ع��ارض  فقد  الليكود،  حزب 
الليكود.  مصوتي  من   %40 مقابل  سالم  اتفاق  إطار  في  مستوطنة 
مقابل  فلسطينية  دول��ة  إقامة  شاس  مصوتي  من   %74 يعارض  كما 
75% من مصوتي شاس  يعارض  كما  الليكود.  49% من مصوتي 
تسليم أراض للفلسطينيني في إطار اتفاق سالم بني الطرفني مقابل 

39% من مصوتي الليكود.21
حتولت حركة شاس منذ تأسيسها إلى حزب سلطة، فقد شاركت 
منذ تأسيسها في غالبية حكومات إسرائيل، ما عدا حكومة شارون 
2003- 2006، وذلك بسبب انضمام حزب شينوي العلماني 
إلى احلكومة، وفي حكومة شمعون بيريس التي شكلها بعد اغتيال 
إسحق رابني في العام 1995، وذلك بسبب توجهاتها السياسية 
فيها.  العلماني  »ميرتس«  ح��زب  ووج��ود  السلمية  العملية  من 
)الليكود(،  ميني  إسرائيل،  حكومات  لغالبية  شاس  مشاركة  إن 
أو مشاركتها حلكومات وحدة  )كادميا(  )العمل(، ووسط  يسار 
أنه  إال  للحركة،  الكبيرة  السياسية  البراغماتية  على  تدل  وطنية 
في الوقت نفسه، ال بد من التأكيد أن احلركة كانت حتافظ لنفسها 
على خط رجعة سياسي بالنسبة لبقائها في احلكومة، وذلك عندما 
تتعارض بشكل واضح مع  قراراتها  أو  ان سياسة احلكومة  ترى 
توجهاتها اليمينية أو باألحرى مع التوجهات السياسية لقواعدها 
االجتماعية. فقد خرجت احلركة من االئتالف احلكومي برئاسة 
إسحق رابني في العام 1993 بسبب قيام رابني بتوقيع اتفاق أوسلو 
إيهود  حكومة  من  وانسحبت  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مع 
الدائم  العام 2000 بسبب ذهابه للتفاوض على احلل  باراك في 

صعودها  في  أســاســًا  اعتمدت  احلركة  أن  وبسبب  األســاس  هــذا  وعلى 
على اليهود الشرقيني، فإنها استعملت وبكثافة سياسات الهوية في صفوف 
الشرقيني لتعميق الهوية الشرقية، كما أنها انزاحت في مواقفها السياسية 
إلى ميني اخلارطة السياسية، وذلك استجابة للثقافة السياسية السائدة في 
صفوف الشرقيني في قضايا السياسة اخلارجية واألمن، والتي كان يعبر عنها 
دائما حزب الليكود، وعلى هذا األساس كان يحظى منذ أواخر السبعينيات 

بغالبية أصوات الشرقيني اليهود.
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مع الفلسطينيني واستعداده لقبول تسوية ال تقبل بها حركة شاس 
وقواعدها. غير أن حركة شاس في املجمل حركة سلطة وليست 
حاجتها  من  السلطة  في  لبقائها  احلاجة  وتنبع  معارضة،  حركة 
الضرورية إلى امليزانيات لدعم شبكتها التعليمية الكبيرة، ودعم 
الوقت  املختلفة. وفي  الدينية ومؤسساتها االجتماعية  مدارسها 
العلمانية  األح��زاب  توجهات  أم��ام  الوقوف  إل��ى  حاجتها  نفسه 
االجتماعية  لقواعدها  املمنوحة  وامل��ي��زان��ي��ات  الهبات  لتقليص 

جدول يبني مشاركة شاس في احلكومات اإلسرائيلية

مالحظاتفترة احلكومةاحلزب احلاكماحلكومة

جنبًا إلى جنب مع حزب يسرائيل بيتينو الروسي العلماني برئاسة ليبرمان2009-الليكود- بنيامني نتنياهواحلكومة ال�32

جنبًا إلى جنب مع حزب يسرائيل بيتينو. أكملت احلركة  الفترة احلكومية 2006-2009كدميا- ايهود اوملرتاحلكومة ال�3
جميعها.

احلركة كانت في املعارضة2003-2006الليكود- اريئيل شاروناحلكومة ال�30

شاركت في كامل الفترة احلكومية ما عدا عشرين يومًا2001-2003الليكود- شاروناحلكومة ال�29

وكانت 1999-2001العمل- ايهود باراكاحلكومة ال�28  ،2000/7/11 حتى  احلكومة  في  احلركة  عضوية  استمرت 
شريكة في احلكومة جنبًا إلى جنب مع حزب ميرتس.

الفترة احلكومية كّلها.1996-1999الليكود- نتنياهواحلكومة ال�27

احلركة كانت في املعارضة1995-1996العمل- شمعون بيريساحلكومة ال�26

بقيت عضوًا في احلكومة حتى ايلول 1992.1993-1995العمل- إسحق رابنياحلكومة ال�25

بقيت الفترة احلكومية كّلها.1990-1992الليكود- إسحق شميراحلكومة ال�24

بقيت الفترة احلكومية كّلها.1988-1990حكومة وحدة وطنيةاحلكومة ال�23

بقيت الفترة احلكومية كّلها.1986-1988حكومة وحدة وطنيةاحلكومة ال�22

بقيت الفترة احلكومية كّلها.1984-1986حكومة وحدة وطنيةاحلكومة ال�21

http://www.knesset.gov.il/faction/heb/FactionGovernment.asp :املصدر

األمر  حالة  خلرق  علمانية  محاوالت  أم��ام  والوقوف  والدينية، 
الواقع السائد في عالقة الدين بالدولة الذي أرساه بن- غوريون 
منذ قيام الدولة. وحتى عندما انسحبت احلركة من حكومة رابني 
بسبب توقيع اتفاق أوسلو فإنها لم تنضم إلى املعارضة في سعيها 
إلسقاط احلكومة، إذ تعهد احلاخام يوسيف وآرييه درعي بدعم 
رابني في  استمرار  مقابل  إسقاطها  اخل��ارج، وعدم  احلكومة من 

متويل املؤسسات التعليمية والدينية التابعة للحركة.22

نقاش وخالصة
احلريدي  اخلطاب  تسييس  مسار  ذروة  عن  ش��اس  حركة  عبرت 
إلى  ب��األس��اس  احل��رك��ة  توجهت  ال��ي��ه��ودي.  املجتمع  ف��ي  وصهينته 
جمهور اليهود الشرقيني الذي يحملون هوية دينية محافظة، أي هوية 
دينية ما بني هويات العلمانية واحلريدية التي متيز جمهور االشكناز. 

املؤسستني  وبذلك فإن شاس جاءت مستغلة حالة االحتجاج على 
االشكنازيتني احلريدية والعلمانية في الوقت نفسه.

في  أس��اس��ًا  اعتمدت  احل��رك��ة  أن  األس���اس وبسبب  ه��ذا  وع��ل��ى 
صعودها على اليهود الشرقيني، فإنها استعملت وبكثافة سياسات 
الهوية في صفوف الشرقيني لتعميق الهوية الشرقية، كما أنها انزاحت 
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في مواقفها السياسية إلى ميني اخلارطة السياسية، وذلك استجابة 
للثقافة السياسية السائدة في صفوف الشرقيني في قضايا السياسة 
الليكود،  ح��زب  دائما  عنها  يعبر  ك��ان  والتي  واألم���ن،  اخلارجية 
بغالبية  السبعينيات  أواخ��ر  منذ  يحظى  ك��ان  األس��اس  ه��ذا  وعلى 
باألساس  لليكود  صوتوا  فالشرقيون  اليهود.  الشرقيني  أص��وات 
للسيطرة  األس��اس  املعارض  ولكونه  جهة،  من  السياسية  ملواقفه 
الصهيوني.  االشتراكي  العمل  حزب  في  متثلت  التي  االشكنازية 
إلى  مطلق  بشكل  حريدية  حركة  من  تتحول  شاس  ب��دأت  وهكذا 
حركة اجتماعية- سياسية تدمج ما بني اليمني في السياسة واليسار 

في القضايا االجتماعية. 
تزال  فال  دينية،  حركة  كونها  عن  تخلت  أنها  ذل��ك  يعني  ال 
قائمة وتزدهر وهي أحد أسباب حتول  التوراتية  الدينية  املدارس 
شاس إلى حركة حكم وسلطة وليس حركة معارضة ألنها تعتبر 
وقوية  مزدهرة  مدارسها  بقاء  سبيل  في  مهمة  السلطة  في  بقاءها 
أساسيني:  جمهورين  إل��ى  بخطابها  ش��اس  تتوجه  اق��ت��ص��ادي��ًا. 
الشرخ  استحضار  خالل  من  وذل��ك  املتزمت،  الديني  اجلمهور 
الشرقي  اليهودي  اجلمهور  وإلى  إسرائيل،  في  العلماني  الديني 
الشرقيني  ب��ني  الطبقي  ال��ش��رخ  اس��ت��ح��ض��ار  خ���الل  م��ن  احمل��اف��ظ 
في  أيضًا  تركز  بدأت  احلركة  أن  أنه مؤخرًا جند  إال  واالشكناز، 
توجهاتها جلمهورها على الشرخ القومي العربي اليهودي كجزء 
من إستراتيجية احلفاظ على قواعدها االجتماعية، وقد تعمق هذا 

التوجه في العقد األخير.
مرت حركة شاس خالل العقود األخيرة بتحوالت سياسية كبيرة، 
تدل على صهينة التيار احلريدي وتسييسه في إسرائيل، وهي عملية 
وإن بدأت بعد حرب حزيران 1967، غير أن جتربة حركة شاس تدل 
على أن حتولها كان أكبر من باقي التيارات احلريدية، إذ إنها حتولت 
توجهات  ذات  اجتماعية  حركة  إلى  كالسيكية  حريدية  حركة  من 
سياسية قومية صهيونية، على الرغم من موقفها الثيولوجي الثابت 
من املشروع الصهيوني، إال أن هذا اجلانب من طرح احلركة أصبح 
خافتًا وغائبًا إلى جانب طرحها االجتماعي والسياسي واستعمالها 
تأثير  دراس��ة  إل��ى  حاجة  هناك  وتبقى  الهوية.  لسياسات  املكثف 
ثيولوجيا في  الصهيوني وتهويده  العملية على تدين اخلطاب  هذه 
املقابل، حيث نعتقد أن لعملية صهينة التيار احلريدي تأثيرًا مقاباًل 
أدى إلى تدين اخلطاب الصهيوني القومي، ولكن هذا بحاجة إلى 

دراسة أخرى.
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