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  االنقالب الديني يكمل
  حلقة االنقالب السياسي

 عطا القيمري

  
انطوت االنتخابات األخيرة على تغييرات، يف الساحة السياسية يف إسرائيل،   

مكانيهما يف احلكومة ويف  –الليكود والعمل  –تتجاوز جمرد تبادل احلزبين الكبيرين 
الئتالف احلكومي احلزب فألول مرة يف تاريخ إسرائيل، ال يشارك يف ا. املعارضة

املفدال، بعد أن تعاقب على احلكومات كافة، وشارك فيها جميعها  –القومي الديني 
ولعل هذا األمر ليس سوى مؤشر واحد إىل أن االنقالب السياسي الذي . على اإلطالق

/ ذكره املذيع التلفزيوين اخملضرم، حاييم يفين، مساء الثالث والعشرين من حزيران
اضي، قد اجتاح الساحة الدينية واألصولية بشكل ال يقل عما حدث يف يونيو امل

وسنحاول يف هذه املقالة أن نتلمّس مظاهر هذا التغيير . الصهيونية –الساحة احلزبية 
على صعيد تأثير األحزاب األصولية والدينية، والدور الذي قام به الدين واألحزاب 

  . تشكيل االئتالف احلكومي فيما بعداملمثلة له يف صوغ نتائج االنتخابات، ويف
لقد فقدت األحزاب الدينية بمجموعها يف االنتخابات األخيرة أربعة مقاعد يف   

الكنيست، إذ هبط عدد املقاعد من ثمانية عشر إىل اربعة عشر فحسب، فخسرت بذلك 
ها وقد بدا أن  ١."موقف احملور الذي كان لها ألعوام عديدة يف السياسة اإلسرائيلية"

تدفع فاتورة االغتراب الذي عاشته جتاه جزء كبير من اجلمهور، ولقاء تعنّتها يف 
أفكارها ومعاييرها وقوانينها الدينية على حياة الدولة، يف ظل االبتزاز املايل    فرض

من احلكومة عن طريق امليزانيات اخلاصة، ويف ظل التهرب من الواجبات القومية من 
حتصل عليه تاريخياً من اخلدمة يف صفوف اجليش، ويف  خالل إعفاء أتباعها الذي

ظل االبتزاز السياسي الذي جعل من حاخام عجوز يف بني براك، هو مناحم أليعيزر 
حتى لو مل يكن يحظى حزبه  –شاخ، يقرر من سيكون رئيس احلكومة يف إسرائيل 

للحكومة بأعلى األصوات، مثلما حدث قبل أربعة أعوام حين توج شاخ شمير رئيساً 
  .على الرغم من كون حزب العمل احلزب األكبر

                                                            
   باحث وصحايف من القدس  
  .٢٤/٦/١٩٩٢، "يديعوت أحرونوت"   ١
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لقد توّجت هذه النتائج وعياً أخذ يتبلور مع مرور األعوام، يستنكر اإلكراه 
األصولية،  –الديني واالبتزازين السياسي واملايل اللذين مارستهما األحزاب الدينية 

وقد وجد هذا املطلب . حتى بات مطلب فصل الدين عن الدولة مطلباً جماهيرياً عاماً 
صدى واسعاً له يف مؤتمر حزب العمل اخلامس الذي اتخذ قراراً بفصل الدين عن 

وقد اضطر زعيم العمل،    ٢.الدولة، ويف حمافل الرأي العام، وعلى رأسها الصحافة
شمعون بيرس، إىل أن يلطّف من وقع القرار الذي اتخذه املؤتمر يف هذا الشأن، بأن أكد 

   ٣".السياسة"، بل فصل الدين عن "الدولة"املؤتمر ليس فصل الدين عن أن ما طرحه 
لكن االنتخابات الداخلية املسبقة يف احلزب عادت لتتوج مقدِّم اقتراح الفصل إىل 

املؤتمر، النائب أبراهام بورغ، يف املكان الثالث يف قائمة احلزب بعد الزعيمين 
س مدى االستنكار الذي يعصف يف التاريخيين للحزب رابين وبيرس، وهو ما يعك

األصولية من إكراه وابتزاز  –أوساط جماهير غفيرة ملا تمثله األحزاب الدينية 
  .وطفيلية

وبالتايل، مل تأت نتائج االنتخابات التي قلصت حصة األحزاب الدينية لتظهر 
أن الشعب اإلسرائيلي أصبح على حين غرة أقل تديناً مما كان عليه فترة الكنيست 

فجمهور املتدينين يف إسرائيل، وال سيما اجلمهور األصويل، جمهور منغلق . لسابقةا
على نفسه، وهو يتكاثر طبيعياً بحيث يستطيع تغطية أي خلل قد يحدث يف التوازن 

لقد . الطائفي من خالل هجرة اليهود السوفيات، العلمانيين يف أغلبيتهم القصوى
لغ االستياء يف أوساط اجلمهور اإلسرائيلي من جاءت هذه النتائج لتشير إىل أي مدى ب

التي تمثلها األحزاب الدينية واألصولية، حتى بات التغيير " التبطّل والطفيلية"ظاهرة 
ومثلما صبّ . والتخلّص من هذه الظواهر يحتالن مكانة أوىل يف سلم أولويات الناخب

ه الليكود، صوتوا الناخبون أصواتهم ضد مظاهر الفساد والشلل السياسي الذي مثل
للقوى التي تطرح النقاء السياسي واجلماهيري شعاراً لها، وتظهر قدراً حمترماً من 

التي حصلت على ثمانية مقاعد دفعة " تسومت"الصدقية اجلماهيرية، مثل حركة 
واحدة، وذلك أساساً يف ضوء مواقف زعيمها إيتان من طريقة تغيير االنتخابات، وضد 

  .مع األصوليين، وملصلحة جتنيد طالب املدارس الدينية يف اجليش املساومات املالية

                                                            
: راجع أيضاً. ١٥/٦/١٩٩٢، "عال همشمار"، "كومة من دونهممطلوب ح"آفنر ريغف، : راجع   ٢

  .٣٠/٦/١٩٩٢، "جيروزاليم بوست"، "فصل متدرج للدين عن الدولة"فرانسيس ريداي، 
  .٢٢/١١/١٩٩١، "يديعوت أحرونوت"   ٣
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ويف أية حال، فإن هناك جملة من املظاهر التي يتخذها التغيير اجلاري يف 
األصولية، أهمها غياب حزب املفدال عن السلطة، ودخول حركة  –الساحة الدينية 

ظل احلظر الديني  شاس حكومة العمل من دون موافقة احلاخام شاخ على ذلك، بل يف
  .الشامل الذي فرضه على دخول هذه احلكومة

فحزب . أحدهما سياسي، واآلن طائفي: ولهذين املظهرين بعدان أساسيان
قد مر يف األعوام املاضية خالل حكم الليكود، وما أحدثه من دفع جلميع  املفدال

ورته كحزب مظاهر احلياة يف الدولة نحو اليمين، بمراحل من التغيير نقلته من ص
وسط يشكل لسان امليوان يف الساحة احلزبية إلسرائيل، إىل صورة حزب يميني واضح 

التطرف يقف يف معظم األحيان عن يمين حزب الليكود، ويقترب يف كثير من مواقفه 
وقد تبنى هذا احلزب، يف احلملة االنتخابية األخيرة، شعاراً حاسماً   ٤.من حزب هتحيا

األمر الذي وجد    ٥االنضمام إىل حكومة برئاسة الليكود فقط،يتعهد فيه للجمهور ب
  .نفسه معه خارج االئتالف احلكومي أول مرة يف تاريخ الدولة

وهكذا األمر تقريباً فيما يتعلق باألحزاب األصولية، وال سيما حزب ديغل 
 فقد أصرّ احلاخام شاخ على تغيير املعادلة السياسية. هتوراه بزعامة احلاخام شاخ

دوماً ملصلحة الليكود، حتى عندما مل يحصل األخير على ألعلى األصوات يف حملة 
متتابعة، هزت ثقة اجلمهور " بمناورات نتنة"االنتخابات السابقة، وقام بتتويج شمير 

بكامل الهيئة السياسية يف إسرائيل، ودفعته إىل أن يحمل بشدة على النفوذ الديني غير 
  .املبرر يف حياة الدولة

ن موقف احلاخام شاخ اليميني هو الذي حرم العمل، طوال األعوام املاضية، إ
ولوال الصوت الوحيد الذي يميز كتلة الصدّ اليسارية التي . تأليف حكومة برئاسته

يف مقابل كتلة اليمين التي تضم الليكود ) صوتاً ٦١(تضم العمل وميرتس والعرب 
ن األصوليتين، يهدوف هتوراه وشاس وتسومت واملفدال وموليدت إىل جانب الكتلتي

، لكان من الصعب على شاس اجتياز احلاجز واالنتقال إىل ساحة العمل )صوتاً ٥٩(
لتأليف حكومة يسارية برئاسة رابين، وعضوية شوالميت ألوين وزيرةً للمعارف 

  .والثقافة
ديغل هتوراه وأغودات يسرائيل  –لقد بات موقف كل األحزاب األصولية كافة 

س وكتلة موريا للحاخام بيرتس الذي انشق عن شاس حتت تأثير احلاخام شاخ وشا
                                                            

  .٩/٦/١٩٩٢، "عال همشمار"   ٤
  .٥/٥/١٩٩٢، "يديعوت أحرونوت"   ٥
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. يمينياً على نحو واضح – ١٩٩٠مايو / الشهيرة يف أيار" املناورة النتنة"يف إطار 
وقد وصف احلاخام بنحاس مناحم ألتار، من أغودات يسرائيل، اليسار بأنه عدو 

خام عوفاديا يوسف، زعيم حركة شاس احلا ومل جتدِ كل حماوالت ٦.إسرائيل احلقيقي
وكان تصريح احلاخام . املعتدل سياسياً، لإلفالت من هذا الطوق منذ تأسيس حرمته

بأن الشرقيين ليسوا ناضجين بعدُ لتسلم القيادة "شاخ قبيل االنتخابات األخيرة 
عث ، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فشكل البا"السياسية أو الدينية يف الدولة

على تخلص حركة شاس من نفوذ احلاخام  –على األقل  –املبرَّر سياسياً وجماهيرياً 
ومل بردّ شاس رسمياً على هذا التصريح، واكتفة عوفاديا يوسف . شاخ مرة وإىل األبد

األشكناز ال يسارعون "فياملهرجان االحتفايل االنتخابي حلركته، بلذع شاخ بقوله إن 
ومع ذلك، مل يكن التحدي احلقيقي متمثالً يف خوض   ٧."إىل امتداح الشرقيين

االنتخابات من دون مباركة من احلاخام شاخ أو بتسويغ وبدعوة منه لليهود 
قبل االنتخابات تقول " ييتد نئمان"الشرقيين إىل التصويت حلركته، إذ كتبت صحيفة 

دي يف إن احلاخام شاخ مل يأمر الشرقيين بالتصويت حلركة شاس، بل تمثل التح
  .اخلروج عن طاعته وخرق األمر الديني الذي أصدره بحظر دخول حكومة رابين

الشرقي األصويل، إذ اجتاز امتحان التصويت  –وقد ترسخ هذا االنقالب الديني 
فقد راهن الكثيرون على أن يمتنع نواب شاس، يف اللحظة . على الثقة باحلكومة

له، هم وأبناؤهم وأحفادهم، من حرمان  األخيرة، من تأييد احلكومة ملا قد يتعرضون
وكذا عند . ونبذ من املؤسسة اللتوانية األشكنازية املهيمنة على الشارع األصويل

التصويت على مشاريع حجب الثقة التي تقدمت بها أحزاب املعارضة كافة، وعلى 
رأس هذه املشاريع مشروع يهدوت هتوراه الذي جاء على خلفية تعيين ألوين وزيرة 

  .معارف والثقافةلل
تنعي للشعب اإلسرائيلي موت ملك الشطرجن " معاريف"تبت صحيفة وقد ك

فتنبأت بذلك، مسبقاً، باالنقالب الذي سيأتي هذه املرة على ). ويدعى شاخ بالعبرية(
األمر الذي يجعل االنقالب السياسي لرابين يتعزّز    ٨يد الشرقيين الذين يحتقرهم شاخ،

  .الطائفي ضد احلاخام شاخ ونفوذه اليميني –ي بقوة االنقالب الدين
نائباً يف الكنيست، وذلك  ٨٤كان يف وسع رابين أن يؤلف حكومة تستند إىل 

بضم يهدوت هتوراه وتسومت، وربما املفدال، مل أنه خفف قليالً من صيغة اخلطوط 
                                                            

  .١/٦/١٩٩٢، "حداشوت"   ٦
  .١٨/٦/١٩٩٢، "أحرونوتيديعوت "   ٧
  .١٤/٦/١٩٩٢، "معاريف"   ٨
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فدال األساسية للحكومة، أو احتفظ بحقيبة املعارف والثقافة احلساسة ألحد أعضاء امل
. بدل منحها لقائدة النضال اإلسرائيلي التاريخية ضد اإلكراه الديني، شوالميت ألوين

لكنه بهذا يكون قد وضع األسس املتينة خلياته ذاته، ولعودة الليكود حمموالً على 
واألهم، أنه لو فعل ذلك ملا بقي شيء من الشعارات التي . عربة الدين أو التسوية

حلملة االنتخابية بشأن حماربة الفساد واالبتزاز السياسي، طرحها حزب العمل يف ا
وضد اإلكراه الديني والقوانين الدينية، وضد تقديم التنازالت على صعيد القوانين 

الدينية واألموال اخلاصة لألحزاب الدينية األصولية العتبارات ائتالفية، على حساب 
ساواة بين املواطنين من خالل وماذا عن شعارات امل. املعايير الوطنية واملوضوعية

إعادة النظر يف إعفاء طالب املدارس الدينية من اخلدمة العسكرية؟ واحلقيقة أنه ما 
كان حلزب العمل أن ينتصر يف االنتخابات لوال هذه املراجعة الشاملة جلميع أوجه 

ق فما كان حلزب العمل أن يطبّ . احلياة العامة يف إسرائيل، واتخاذ موقف حازم منها
احلد األدنى من شعاراته التي رفعها يف احلملة االنتخابية، وعلى رأسها تغيير سلم 

األولويات الوطنية، ومنح احلكم الذاتي خالل تسعة شهور، وجتميج بناء املستوطنات 
السياسي، وغيرها من الشعارات، لو مل يحرّر  السياسية، ومكافحة الفساد واالبتزاز

احلزبين اليمينيين املتطرفين سياسيًا، تسومت واملفدال،  يديه من قيود االئتالف مع
وبالتايل، فقد كان اجلدال . واحلزبين املتطرفين دينياً، ديغل هتوراه وأغودات يسرائيل

بشأن حقيبة املعارف والثقافة ومنحها أللوين حتطيماً لنير الفيتو الديني على 
  .األحزاب الدينية املتطرفةاحلكومة، وكسرا حللقة اخلضوع لالبتزاز السياسي من 

لقد كان االنقالب الذي قاده احلاخام عوفاديا يوسف ضد نفوذ احلاخام شاخ 
الغربية التي يمثلها، عميقاً إىل درجة مل تفلح معها التهديدات  –واملؤسسة األشكنازية 

فقد بات من الطبيعي يف الشارع . بالنبذ أو ممارسات التحقير يف حق النواب من شاس
  ٩".الدَنَس"ويل أن يالحق األشكناز نواب شاس ويطردونهم من الكنيس بدعوى األص

، الناطقة "ييتد نئمان"أما احلملة اإلعالمية الشعواء التي خاضتها وتخوضها صحيفة 
بلسان احلاخام شاخ، فقد ارتدت على أعقابها بإصدار شاس لصحيفة خاصة به تنطق 

على هجمات شاخ بتتويجها احلاخام ، والتي ردت )جذور" (شوراشيم"باسمه هي 

                                                            
  .١٥/٧/١٩٩٢، "يديعوت أحرونوت"   ٩
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العبقري "، ووصفته بـ"كبير قادة اجلمهور الديني يف البلد ويف العامل"عوفاديا يوسف 
  ١٠".بين العظماء

ويف سياق التمرد الذي خاضه احلاخام يوسف للتحرر من نير احلاخام شاخ، 
كثر صهيونية أعلن أنه يعتزم إجراء تغييرات يف حزب شاس ليغدو حزباً أقل أصولية وأ

كما أعلن أنه يعتزم توسيع . وأكثر طائفية، مع التركيز على املشكالت االجتماعية
جملس حكماء التوراة لتقليص نفوذ احلاخام شاخ فيه؛ إذ إن اجمللس يضم حالياً 

إثنان منهم من تالمذة شاخ املطيعين، وتتجه النية إىل أن يصبح عدد : أربعة أعضاء
  ١١.عضواً ١٢أو  ١١أعضاء اجمللس 

 وقد شجع الرأي العام اإلسرائيلي احلاخام عوفاديا يوسف على توجهه
موت "يف افتتاحية لها حتت عنوان " حداشوت"فقد كتبت صحيفة . االستقاليل

وأضافت . تقول إن الوصاية األشكنازية على املتدينين الشرقيين قد ماتت "الوصاية
حتت هيمنة "يين املتدينيين كانوا، إن هذا االنقالب يشكل بُشرى ألن اليهود الشرق

  ١٢."احلاخام شاخ، معزولين عن اجملتمع ويتهربون من اخلدمة يف اجليش
: على خطوات عوفاديا يوسف، فقال" معاريف"وعقّب معلّق دائم يف صحيفة 

لقد فهم بالتدريج أن عدد كتب الفقه التي يكتبها ال يغير شيئاً، ألنه لن يكون من كبار "
إن يوسف : "وخلص إلىا لقول." دام هناك من يحتكر الكبر ويحتكر التوراةالتوراة، ما 

  ١٣."قد جتاوز الدوامة، وأصبح أخيراً مالك نفسه
، معقباً على تصريح شاخ "جيروزامل ريبورت"وكتب احملرر املسؤول عن جملة 

إن أكثر ما يبعث على االكتئاب بشأن احلكومة املقبلة، هو أن : "ضد الشرقيين، يقول
." حلاخام شاخ هو الذي سيقرر، على األرجح، من سيكون رئيس احلكومة اجلديدا

 نتوخ وإنْ مل. لقد حمل شاخ مسدساً فوق رؤوسنا ملدة طويلة: "وهتف بالناس قائالً
  ١٤."احلذر فإن أصبعه قد تضغط على الزناد، ومن األفضل أن جنرده من سالحه اآلن

يوسف، ضد احلاخام شاخ، فشل هذا  لقد كان املظهر األهم يف انقالب احلاخام
فبعد أن فشل . األخيرة يف إمالء أيب شرط من شروطه على االئتالف احلكومي اجلديد

                                                            
  .٢٠/٩/١٩٩٢، "هآرتس"   ١٠
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  .١٩٩٢يونيو /حزيران



  ٢٤٢، ص )١٩٩٢ فيص( ١١، العدد ٣المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
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يف تتويج زعيم اليمين رئيساً للحكومة فشل يف إبعاد ميرتس عن االئتالف 
كما أنه فشل يف منع شاس من   ١٦.أو ألوين عن حقيبة املعارف والثقافة  ١٥احلكومي،
النبذ الديني والتشهير السياسي  –ئتالف، وفشل يف حمالته الشعواء دخول اال

الصحايف برجاالت شاس، وإصدار الفتاوي الدينية من كبار التوراة، وغيرها من 
حلمل رجال شاس على التراجع عن قرار زعيمهم احلاخام يوسف  –مظاهر املقاطعة 

وقال أحد . تلو اآلخر بمواصل تأييد احلكومة، وإسقاط مشاريع حجب الثقة الواحد
إننا سنصوّت جميعنا للحكومة، ولن يكون هناك أية : "الكبار يف شاس، يف حينه

وأخيراً، فإنه فشل حتى يف منع شريكه يف يهدوت هتوراه،   ١٧."أُخرى 'مناورة نتنة'
أغودات يسرائيل، من اتخاذ قرار يقضي باالمتناع من التصويت ضد احلكومة يف 

  ١٨.يةمقابل تسهيالت حكوم
جتريد احلاخام شاخ من "لقد أكمل عوفاديا يوسف ما بدأه الناخب من 

  .، فأكمل بذلك حلقة االنقالب السياسي بانقالب آخر ديني مكمِّل ومتمِّم له"سالحه
  ١٩٩٢سبتمبر / أواخر أيلول
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