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בין הזדהות , י לשחרורבין דיכו: המאבק המזרחי בישראל, שטרית שלום סמי
  .   עמודים388, 2004 ,אביב- לת ,עם עובד, 1948-2003לאלטרנטיבה 

  

מעבר בבשני העשורים האחרונים מתייחד  העוסק בפוליטיקה העדתית המזרחית השיח

 , ממשית כתופעהלראייתה ,'סיטואציונית, 'קצרת טווח, נזילה,  זמניתכתופעה מראייתה

בהם שמתי הכרעה שונים והנוגעת בצ ,ומתמשכת ממוסדת,  נוכחות קבועהבעלת

המאבק , ספרו של סמי שלום שטרית.  הנוכחיתבעתמוצאת עצמה החברה הישראלית 
 לגישתו של ,הפוליטיקה העדתית המזרחית. הוא חלק ממגמה זו, בישראלהמזרחי 

 כי אם חולפת אינה תופעה ,מאנשי הזרם הביקורתי בסוציולוגיה הישראלית, שטרית

 ,שוב היהודי המתחדש בארץ ישראלי היה שלעל נוכחות רציפה בהיסטוריגורם ב

 אינה רק , שטריתטוען ,הפוליטיקה העדתית המזרחית. יםהחברתייעדיה  במהפכניתו

- פעולה חברתית מטרתה לצאת ל.ומובלעתי של שימור תרבותי פרטיקולרי פוליטיקה

חברה יהודית להקים   כוונת מייסדיה אשר חברהשלמעמדית אוניברסלית לתיקונה 

 בכך היא.  ביחסם אל היהודים המזרחיים לא התממשה– שוויונית וצודקת, חדשה

 , זאתלמרות . של מפלגות עדתיות אחרותהעדתיתהפוליטיקה גם מן נבדלת במידה רבה 

 מוגזם לתאר את שביליה של המערכת הפוליטית הישראלית ה זאין , בשל כךואולי

 התארגנויות עדתיות פוליטיות מזרחיות שביקשו לקדם  בשלדיהן של לא מעטכזרועים

 את משוכת לעבורן נאך לרוב כשלו בניסיו,  שילובם השוויוני של היהודים המזרחייםאת
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 השמונים עד לשנות כך היה. אחוזי החסימה האלקטורלית במערכות הבחירות הכלליות

 ובהמשך ,'שראלתנועת מסורת י'מפלגת , )1981 (י"של תמ עם הופעתה, במאה שעברה

 עדתית-המפלגה החרדית, )1984(' התאחדות הספרדים שומרי תורה העולמית'של 

  . ס"תנועת שכ ,הידועה יותר בכינויה הפופולרי

 נראה היה כי התארגנויות עדתיות פוליטיות סופן ס" שתנועת להופעתה של עד

 שיזםמציה לגיטי-נגד מהלכי דהמבוססות במאבק שרידות סיזיפי , ם בשוליילהתקיים

.  בנוסח התנועות הציוניות השמאליות או הימניות,אינטגרטיבי-אולוגי האידהמרכז

 הכלליותלמרות שהצליחה לעבור את המשוכה האלקטורלית בבחירות , י"תמ

מה . )1984 (כשלה בבחירות הארציות העוקבות, )1981 (בהן השתתפהשהראשונות 

 שקדמו של תנועות עדתיות פוליטיות פעילותן באותם גורמים שפגמוהיו בכוחה  שפגם

 אידאולוגיהקושי לנסח ו קשיים ארגוניים ,פיצולים פנימיים, לגיטימציה-מהלכי דה: לה

 – פוליטיתפרקטיקה ל אך קשה להופכו ,ברורה הנשענת על אותו דבר שידוע מה הוא

ת ו י ת ד ע הראשונה במערכת ) והחרדית( המפלגה העדתית היא ס"תנועת ש 1.ה

בעיקר בשנות , גדלהישראלית שלא רק צלחה את אחוזי החסימה אלא אף  ההפוליטית

 בנוכחותה 2.עוצמה ומשפיע בחברה הישראלית- מפלגתי רבלגוף  והייתה,התשעים

 כי גם מפלגה עדתית יכולה להתבסס ס"הרציפה בשני העשורים האחרונים הוכיחה ש

 של ציבור בוחרים אלקטורלילגייס מאגר ; במקרה זה,  דתי–אולוגי י חזון אידעל

להקים שורה של מוסדות המבטאים ; ובפעולותיה מקור להזדהות המוצאים במסריה

  . אים אותה לפועליאת השקפת עולמה ומוצ

                                                           
 שליווה את צעדיה , הפרסומאי דוד פוגל,מעניינתזווית אוטוביוגרפית  קושי זה עומד מעל    1

אמא שלי חשבה שלא ייצא ממני כלום אז החלטתי להיות ,  פוגלדוד. י"יים הראשונים של תמדהממס
  .  39-44' עמ, 1989אביב -לת, פרסומאי

, פחות ממפלגת השלטון לשעבר באותה עת שני נציגים ומנתה מנדטים 17 ס"השיגה ש  כוחהבשיא    2
ס "המהפכה של ש': כתב העיתונאי אריה דיין את הדברים הבאים) 1999(זו  זמן נקודתב. הליכוד

את תהליכי השינוי ס להוביל "במישור החברתי ובמישור התרבותי תוסיף ש. עתידה להימשך
התחזקותה מבחינה חברתית תגרום להמשך התחזקותה . שהתפתחו בשני העשורים האחרונים

 שבמרכזם תעמוד קרוב לוודאי –השינויים הצפויים במפה הפוליטית החילונית . מבחינה פוליטית
יה  אר.' יחזקו אותה עוד ועוד–עממי -היעלמותו של הליכוד בתור כוח פוליטי בעל מסר חברתי

למותר לציין כי נבואה זו לא . 354' עמ, 1999ירושלים , ס"סיפורה של תנועת ש: המעיין המתגבר, דיין
ס בשיא כוחה "אולם יש בה להעיד על העוצמה שהקרינה ש, הגשימה את עצמה ואף להפך

ששולבה בתהליך התמסדותה , דמות של פוליטיקת זהויות חילונית תגובת הנגד לבשה. האלקטורלי
ס "בדימויה של ש. בכוחה האלקטורלי שניבעו בה הובילו לכרסום הבקיעים . ס כארגון כוח"של ש

', ס בעיתונות הישראלית"ש, 'חרדיים בחברה הישראלית דנים שרה הלמן ואנדרה לוי-בקהלים הלא
אתגר : ס"ש, ]עורך[פלד : להלן (2001אביב -תל, אתגר הישראליות: ס"ש, )עורך(יואב פלד : בתוך

שלה אחראית לא מעט החשיפה , נראה כי חזות העוצמה, אגב. 390-424' עמ, )יותהישראל
ס בבואה אל הציבור הרחב ובהציגה את עצמה כגורם "הזינה את תעמולתה של ש, התקשורתית

   .פוליטי ממשי וכבד משקל החורג מהזיכרון הקולקטיבי על תנועות עדתיות שקדמו לה
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, איש חינוך וחוקר, משורר,  מבקש סמי שלום שטרית בישראלהמזרחיהמאבק בספרו 

תית של של הפוליטיקה העדאת יעדיה התפתחותה ואת , מקורותיהלתאר ולנתח את 

 מדינת הקמתה של עם, 1948- מקיף את השנים ממחקרו . בישראלהיהודים המזרחיים 

תקופת הבחירות הכלליות , 2003 ועדישראל והעלייה הגדולה מארצות האסלאם 

שטרית עומד על . זהו מחקר עדכני שלו גם נגיעה סוציולוגית אקטואלית. האחרונות

 ,מבקשו , של הפוליטיקה העדתיתותהבהתפתחההתארגנויות המשמשות נקודות ציון 

בו כשלו לכאורה ש במקום ס" הצליחה תנועת שמדוע לענות על השאלה ,בין היתר

   .להתנועות ומפלגות עדתיות שקדמו 

אסכולות  על ה– בסוציולוגיה של החברה הישראלית  העוסקים המרכזייםהזרמים

ר מתמשך של כישלון בהתארגנויות העדתיות הפוליטיות סיפו רואים – 3 שלהשונותה

מוצגות לא אחת  ,ס" ובעיקר ש,י"תמעל רקע זה . ארגוני- ופרקטיאולוגייאיד, רעיוני

לדיון  נקודת מוצא שונה מציבשטרית ספרו של  4.'תופעה' כ,כחידה יוצאת דופן

שאלת הכישלון או ההצלחה לדון בבמקום  .בפוליטיקה העדתית המזרחית

 מעט מחוקרי ולא , ברורה למדילההתשובה  ש, העדתיתהפוליטיקההאלקטורלית של 

 מידת האפקטיביות של הפעולה העדתית  הוא שואל על5,החברה הישראלית עסקו בה

-  חומותיה של הדהאל הפוליטית התנפץ העדתיתחלק לא קטן מהפעילות . הפוליטית

אשכנזי -הממסד הציוני'כנה מ ששטריתלגיטימציה והחסימה האלקטורלית מצד מה 

 ,פוליטיתו של פעילות חברתית שרשרת קיימת יש לזכור כי עדיין בכל זאת. 'ההגמוני

אנשי , אקדמאים, עסקנים, בוריםיצבמהותה מצד  חלקה מאורגנת וחלקה תודעתית

, לחלופין. העדתיאי השוויון הפוליטי ביניהם מתבסס על  שהקשר, אנשי דת ועוד, חינוך

פוליטית לקידום מה העדתית לות ה הפעי מידת האפקטיביות שלעל יש לשאול ,אם כן

זו שאלה ב .שאלת הצדק החברתי – שנראה בעיני שטרית כעומד בבסיס הבעיה העדתית

 ובקידומה היוםמקום מרכזי בהצבתה על סדר מזרחית הפוליטית -פעילות העדתית ליש

  . במערכת הפוליטית

 שרשרת הפעילות בדבר המנחה את שטרית היא טענתו הנרטיבית הפרספקטיבה

ת ת, 'כתנועה אחת,  כרצף תנועתי אחדוהדתיתהפוליטית , החברתית, העדתית ע ו נ

ח ר ז מ ה ק  ב א מ כי אם ,  מדובר בהכרח בתנועות שונותאיןשטרית טוען כי . 'יה

                                                           
הערות על , 'שמואל הירש ואורי כהן, ראוון ביקורתי בהן ה עדכנית של האסכולות ולדילהצג    3

  , )2000 (10כרך , עיונים בתקומת ישראל', הסוציולוגיה הישראלית בראי מישוב למדינה
 13 כרך ,שם', העדתיות היהודית בישראל כתופעה ממשית מתמשכת', סמוחהסמי ; 317-352' עמ

      .413-425' עמ, )2003(
, ס"המהפכה הדתית של ש: בשם השם, ריקי טסלר; אתגר הישראליות: ס"ש, )עורך(פלד  ,למשל    4

   .  2003ירושלים 
עדתיות , הרצוג: להלן (1986אביב -תל, דימוי מול מציאות: עדתיות פוליטית, הרצוגחנה  ,למשל    5

   ).פוליטית
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ה ר ו ט ק ו ר ט ס תב ח א אולם תכליתה אחת ,  שוניםומקומיים ביטויים רגעיים שלה  

. בתרבותה ובכלכלתה,  החתירה לשילובם השוויוני של המזרחיים בחברה הישראלית–

המדובר ברצף של פעילות . היא תנועת הצדק החברתי תנועת המאבק המזרחי, לדעתו

 בסיטואציה הקונפליקטואלית בין כהחמרהההולכת ומתגברת נוכח מה שהוא מאתר 

 הפערים בין שבה ,מדית בעיקר בזירה המעניכריםביטוייה של ההחמרה . העדות

. שלישי לעלייה הגדולה מארצות האסלאםהשני וה לדור משועתקיםמזרחים לאשכנזים 

 לבין , הציונות האשכנזיתםהנמנים ע', מנחשלים' העדתי בין השסע, לגרסת שטרית

, הפערים החברתיים, יתר על כן.  מתאחהאינו, קרי המזרחים בישראל, 'מנוחשלים'

 יותר ויותר מזרחים מוצאים עצמם.  הולכים ומעמיקיםוהתרבותייםהכלכליים 

 6. וכלכליים יכולת נגישות שוויונית למשאבים חברתייםללא ,קומים פריפריאלייםבמי

נמשכת הדרתה של תרבות המוצא של המזרחים מהתרבות השלטת עקב הדגש , בנוסף

  .על הזיכרון הקולקטיבי הספוג בנרטיב הציוני האשכנזי

ל  אינה עשויה מקשה אחת בגישתה א, מסביר שטרית, המזרחיהמאבק תנועת אולם

פעילות מצד אחד . מאתר שני וקטורים של פעילותהוא כאן ו ,יהודית-השאלה העדתית

הוא אותה שומנגד פעילות , קנאית לעניין המזרחי החברתי, רדיקליתהוא רואה כאותה ש

ציוני מדכא -באותו ממסד אשכנזילא אחת לשיטתו משתלבת  אשרו ,'מתונה'מציג כ

אנו לחשוב כי התנועות המתונות עשויים ית  דשטראליבא.   ונעשית חלק ממנו,ומנצל

התערותן בצמתים ממשליים הודות ל ,מאבק המזרחיב אפקטיבי ממד הן בעלות

פוליטיות ואותן תנועות ודמויות עדתיות ש ,ההון הסמליכאילו  ;השפעהובנקודות 

 הנעשית לרוב , אפקטיבי יותר מהפעילות הרדיקלית,הפוליטייםצוברות במוקדי הכוח 

 אולם נמוגה ,המוצאת את מקומה באמצעי התקשורת לזמן מה' תופעה'כצפה ום בשוליי

בספרו שטרית מבליט  ,אל מול טענה מעין זו. תקשורתי-הציבוריכשפוחת בה העניין 

  . עדתית-  של הפעילות הרדיקלית הפוליטיתהאפקטיביות את דווקא

ץנ' שטרית על תיאוריית מסתמך השקפתו לקידום ע ה ע  ו נ המלא  כשמה או ,'ע

ם מ' י ט ק פ א ה ל  ד םו י י ל ק י ד ר םה י י פ ג א ה   ')Radical Flank Effects .(

 של הפעולה הפוליטית הרדיקלית בתנועות מקומהתיאוריה זו מבקשת להסביר את 

 ונתפסות לא , בשולי התנועה החברתיתתדירשנראה לכאורה כי מצויות הן , חברתיות

מקום חשוב  תה מוענקבמסגר 7. של התנועהלמטרותיהאחת כתורמות בצורה שלילית 

                                                           
 גישתו ראו סודותיעל . 'יקורתיתב'ממייסדי האסכולה המכונה ,  זו מקורה בשלמה סבירסקירטוריקה    6

   . 1981חיפה , לא נחשלים אלא מנוחשלים, בחיבורו המוקדם
 בין תנועת זכויות האזרח היא בהשוואה,  בספרשטרית של התיאוריה המנחה את מקורותיה    7

לבין תנועת המאבק המזרחי ,  וזכויותשוויון לרכוש ריתבהצות אמריקנים באר-המסייעת לאפרו
 נגזרות לא מכאן. של החברה הישראלית' שחורים'הותו של שטרית הם פרשנב' מזרחים'ה . בישראל

 ,עדתיים בישראל-החברתייםפערים הרקע ב המצויות 'פוליטיקת הצבעים הגזעית'רק הנחות כגון 
 יותר מרמיזה כי העלאתם של קיימת  זותיאורטית-היסטורית-אנלוגיה סוציולוגיתב. אלא יותר מכך
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 של ן תורמת לטלטולהרדיקליתהפעולה . הנעתואם להובלת המאבק כי  ללאו דווקא

הטלטול תורם במישרין .  עצמההחברתיתשל הפעולה ות יללכהמערכת החברתית ה

עמו באות שלחידוד המסר ו ,האלסביבה מתארגנות תנועות שלהצפת הבעיה החברתית 

מתאר שטרית , הרדיקליותהתנועות .  הציבור הרחברדיקליות אל- תנועות חברתיות לא

מי שמנענע את העץ כ משלהדרך על  הן, )Haines( הרברט היינס ,בעקבות מנסח השיטה

 נהנים מפירות הם – מכוחוו מזמנו,  משקיע ממרצושהוא בזמן . סביבוואחרים נאספים

דמויות או מלקטים הם ההבעוד , הרדיקליתהמנענע הוא הרדיקל או התנועה . תופעול

  . התנועות המתונות

התפתחותה של הפוליטיקה  תיאורב של היינס התיאוריהשטרית מיישם את 

. המימי היישוב טרם העצמאות ועד ימינו אל, 'תנועת המאבק המזרחי'כלומר , העדתית

. פוליטית מתונה לפעילות רדיקלית-מזהה מעבר מפעילות עדתיתהוא כרונולוגי בממד ה

 .ים רדיקלילצד ים תקופה התקיימו כוחות והתארגנויות מתונבכלכי  –סינכרוני בממד ה

 יותר עם העמקת הפערים והתגברות המודעות ים ואפקטיבייםמשמעותי נעשו האחרונים

  .  המזרחיםבקרבלבעיית הצדק החברתי 

 בתנועת 'הפנתרים השחורים' נרחב בניתוחו למקומה של תנועת מקוםה צמק שטרית

בוחר באופן סמלי לעטר את חזית הספר בתצלום של פעיליה ואף  ,המאבק המזרחי

לא רק נקודת מפנה בולטת בתנועת מאתר בהופעתה  הוא. בעיצומה של פעולת מחאה

אלא במידה רבה מקור לאישוש תיאוריית ,  מקו מתון לקו רדיקלי יותר,המזרחיהמאבק 

סרים נושא המ, המאורגן,  הפנתרים השחורים ומאבקם הקשהללא. נענוע העץ

 ספק אם ,טוען שטרית,  בישראל של ראשית שנות השבעיםשובר הטבואים, החתרניים

תחילת שנות ב פחות או יותר מאורגןיתה הופכת לכוח יהתודעה העדתית הפוליטית ה

 לדמויות יםהיו הופכ, מאיר שטרית ומשה קצב,  כדוד לויאישים ספק אם ;השמונים

 המחסוםיתה מדלגת בנקל על י הי" אם תמספק; פלגות השלטון מרכזיות במפוליטיות

 הופכים בסוף שנות התשעים היו ס" ספק אם מסרי המחאה העדתית של ש;האלקטורלי

הפנתרים השחורים לא :  לאמור.עדתית הזו-לתוספת כוח משמעותית למפלגה החרדית

אבל לטענת ,  מאיר באותה עתגולדה כלשונה של ראש ממשלת ישראל ,'נחמדים'היו 

  . אפקט מניע כעת היה לקול הרדיקלי – ללא כל ספק ,אבו אחד הם שברושטרית ט

בה ש ,ס" של הפנתרים השחורים מציע שטרית את תנועת שלמקרה נגדית כדוגמה

אני מבקש להרחיב  8. כניסוחו במקום אחר,'טרגדיה מזרחית' רבה במידההוא רואה 

                                                                                                                                   
ם או יאולוגיאידאינם מקורותיה ש רק לא  ומתרבותןות מוצאםהמזרחים לישראל וניתוקם מארצ

 הפעילות הציונית או מןערבי - נסיבות הסכסוך הציוניעקב המזרחיםעל היא נכפתה  אלא ,מסורתיים
: להלן (2003אביב -תל, דת ואתניות, לאומיות: היהודים הערבים, שנהביהודה  ,השוו. אקטיביתה

   . 147-206' עמ, )היהודים הערבים, שנהב
אתגר : ס"ש, )עורך(פלד : בתוך', בין חרדיות למזרחיות: 17מלכוד ', שטריתסמי שלום     8

  .22' עמ, הישראליות



180  I  ליאון נסים  

ותו אל מקרה זה אנו שכן באמצעות התייחס, ס"מעט על ניתוחו של שטרית את מקרה ש

פוליטי שבו הוא מפתח את -יכולים לחשוף את מגבלות גישתו ואת ההקשר הסוציו

  . נרטיב תנועת המאבק המזרחי

 לא רק מפני שהיא, תה נקודת מפנה מרכזית בפוליטיקה העדתיתי היס"ש, אכן

אלא אף הפכה למפלגה רבת עוצמה הנשענת על ציבור ,  מעוזי השלטוןאלחדרה 

  היא סוג של טרגדיה, שטריתשלתפיסתו ל ,ס"ש, כאמוראולם . יחסיתמגובש בוחרים 

 את הונה האלקטורלי הנכבד  היא לא תרגמהשכן, פוליטית וחברתית בקרב המזרחים

 לא עמדה בחזית המאבק לסגירת ס"ש. מעמדי-ל שינוי המצב החברתיע להשפעה

 את בנתה ס"ש – חידהיואין הוא  –  טוען שטרית,הפךל. הפערים בחברה הישראלית

אינטרס ה. ומתוך מצג שווא של חזות רדיקלית פערהדגשת הכוחה דווקא על 

ולהשתמש בו , עדתי- הפער החברתיעל לשמור  היהס"ברור של ש האלקטורליה

 של מעמד בינוני נמוך מבין רחבלפיתוחה של אסטרטגיית תלות בינה לבין ציבור 

ה נוהגים להציג ומנהיגי,  אחרתטוענים ס"ש פעילי.  זיקה למסורת הדתיתבעל ,המזרחים

 ורואיםצמצום הפגיעה בשכבות הנמוכות שתרמו לכמי ,  עצמם כמגיני החלשיםאת

 . אין זו אלא רטוריקה ריקה לדעתו של שטרית.עצמם כמנהיגיה של תנועה חברתית

תה שותפה קואליציונית י היהיא: 'מבחן התוצאה'מוכחת ב ס"זהותה האמיתית של ש

 תפיסה קפיטליסטית דורסנית וקידמו את שלטון ההון בחברה על ידי שהונחו ותממשלב

 שהפקיד בידיהם בשנות התשעים ,פגעו בציבור הבוחרים המזרחיהן  בכך .הישראלית

, המסורת,  לא עניינו הפערים החברתיים כי אם הדת, טוען שטרית,ס"את ש. רביםקולות 

את הצלחותיה האלקטורליות אין . ריהבניית עוצמתם האישית של בכי – מכך יותרו

 עדתיות תנועות,  הוא ניכרעדייןאשר יצרו וש כי אם לאפקט ,זכותה לזקוף ליכולה ס"ש

 להזדהות עם סללו את הדרך ללגיטימציהתנועות אלה  . אחרותמזרחיות רדיקליות

 הנהנה מזיעת אפם של אלקטורליא מעין טפיל הי , לשיטתו,ס"ש. מפלגה עדתית

   9. או תנועת האוהליםהשחורים בנוסח הפנתרים ,ם רדיקלייםיברתיים מזרחפעילים ח

זווית ב בעיקר ,שלו התזה גבולותיה של מגדיר אתשל שטרית זה  ניתוח

.  היהודים המזרחיםאצלוהפוליטית  הנוגעת להבנת הפעולה החברתית ,הפוליטולוגית

 נפרד בלתי עקרה אינה אלא חלקפוליטית  כפעולה תרבותית  מתארמה ששטרית

.  להץעוגן של זהות תרבותית אצל לא מעט מזרחים בישראל ומחומהחיפוש אחר 

                                                           
 על הלגיטימציה לאלטרנטיבה המפלגתית המזרחית נבנתהאשר , ס"ש' כותב שטרית כי , למשל,כך    9

אך גם , חדשה הזאת הגלום ביכולת הפוליטית המזרחית ההפוטנציאלזיהתה את , י"שסללה תמ
ולכן פנתה אל המזרחים במסרים .  בתוך המחנה הציוני החילוניהאידיאולוגיתהבינה את מוגבלותו 

היא הציעה להם את האידיאולוגיה היחידה שעליה יכלו לומר שעדיין היא .  ולבןשחורחדים של 
 בהסברהן שלנו היתרו: ס"ממנהיגי ש, כפי שמעיד הרב יצחק כהן,  הדת היהודית הספרדית–שלהם 

, שטרית .'כשהאמת פשוטה לא צריך להתפתל. קל מאוד מדברר אמת. הוא בבהירות של המסרים
  . 258' עמ, המאבק המזרחי בישראל
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 של הפוליטיקה העדתית אצל המניעים האלקטורליים כי מגלה לנו ס" ששלקיומה 

 הנוגעות למיצוב ,על שאלות של שוויון עדתי או חברתי  בהכרחיםנשענ םהמזרחים אינ

 היהודיםו למקומן הראוי של תרבויות  א, בישראלהמזרחיםמעמדי של -הכלכלי

 תרבותית זהותאנו מוצאים כי שאלות של . המזרחים בזהות הקולקטיבית הישראלית

,  העדתית אצל המזרחיםהפוליטיקה הן מניעות אתשל שמירת המסורת הדתית אף ו

 תופסת,  מתברר,מסורתיתהיהודית ה שמרנותה .ים אפקטיביאלה מניעיםוככל הנראה 

  לשעברהפוליטימנהיגה ,  כשאריה דרעי10.אצל לא מעט יהודים מזרחיםמקום בולט 

 טקסט –' אני מאשים'וידיאו ואודיו ב קלטות פנה אל ציבור המזרחים מעל ,ס"של ש

בתחינה כי יצביעו עבור  ו– 11'סלט של אסוציאציות' כ מתארושטריתש , מזרחירדיקלי

רק טענות היו בפיו לא , 1999- למרות הרשעתו בפלילים ערב הבחירות הכלליות בס"ש

הממסד 'כנה מ ששטרית מי הניסיון מצד על כי אם גם , הכלכלי של המזרחיםקיפוחם על

 המסורתית הדתית של הזהות למחוק את ,'האליטות' ובשפתו של דרעי ,'האשכנזי ציוני

  : דרעי את הדברים הבאיםכותבבמקום אחר . היהודים המזרחים

,  ניצבים מפירי ברית–ובמורשת הדורות  במסורת אבות הדבקים ולעומת

דרך גוזזי הפיאות בראשית , באשכנז מהרפורמים –מנתקי השלשלת 

ובתווך מצויים [...] ועד למובילי המהפכה החילונית עתה , שנות המדינה

 מאמינים. 'בקצה השמים'האוחזים , אחים אהובים ויקרים, רבים וטובים

[...] אחינו הם . ברה ואיתנה, הבאמונה זכה ותמ, בבורא עולם בכל ליבם

ירד , עבורם ולמענם[...]  מורשת הדורות מקבלי תורה מסיני נוחליעם 

, מדוע[...] "  ההר אל העםמן" רבינו עובדיה יוסף ל"הראשרוענו מרן 

  12. האמונה יהיה ללהבהשזיקכדי ? לשם מה

מסר התורם  כי אם העובדה שמדובר ב,ה אינו חשוב כאן לענייננו של טענות אלטיבן

 כשומרי , המזרחים בקרבלותיהופעופעיליה על  ס"ש ועמו ,לזיהויו של אריה דרעי

 הרדיקליות של אריה ,זומבחינה .  אלא של הדתיות, לא של העדתיות המזרחיתהחומות

 אומר ', סוציאליסטיתתנועה אנו אין'. מעמדית-דרעי אינה בהכרח רדיקליות חברתית

                                                           
 ,האישית, הישראלית,  כחלק מהגדרת זהותם היהודיתהמזרחים הדת אצל היהודים חשיבותה של על    10

אין אלה דברים בעלמא כי אם נגיעה . גיה ובעיקר האנתרופולוהסוציולוגיהכבר עמדה לא מעט 
, למשל,  ראו. הנוגע לאופק הזהות של לא מעט יהודים מזרחים בישראל ומחוצה לה,קיומיברובד 

  , 2002אביב -תל, יורק ומה שביניהן-ניו, אביב-תל: מסע ישראלי, התייחסותו של משה שוקד
  .  153-164' עמ

  .254' עמ ,המאבק המזרחי בישראל, שטרית    11
  .8-10' עמ, א"תשסירושלים ,  שאגת אריה לחיזוק וקירוב הלבבותספר    12
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הרדיקליות של דרעי מתחברת  13.' שלנו הוא התורהליזםהסוציא' ,לנאמניואריה דרעי 

אולוגית ופוליטית על התרבות בותית נוספת של מחאה וביקורת אידאל מסורת תר

יש שיכנו רדיקליות . אורתודוקסיה החרדית-האולטראזו של  –הישראלית החילונית 

מקום  יש –  מושג פטרוני כשלעצמו– זו ' כוזבתתודעה'אולם ל', תודעה כוזבת'דתית זו 

ת בדיוקן מרכזי ו ה ז תה י ל א ר ש י ה  חלקים רחבים מהיהודים המזרחיים של  

  . בישראל

 צירוף נדיר של תוצר' אינה אלא ס" ששטרית כי טענתו של את גם לקבל קשה

עומק תיאולוגי יש  לתנועה זו כינראה  14.'תרבותיות ולאומיות, נסיבות חברתיות

 מאשר תמונת דיוקנו של העסקן יותר היא ס"ש.  להמייחסששטרית  ממה והיסטורי יותר

ובמה שהוא רב עובדיה יוסף ב במידה רבה לוז דמותה טמון .הפוליטי המנהיג אותה

 המזרחים היהודיםהדתית של אורתודוקסיה לעצב מחדש את המתמשך  ניסיון – מסמל

עדתית -חברתית- דתיתתנועה של  פרויקט , זומבחינה. י החילון המודרנינוכח אתגר

 ניצבת על שתי ס"ש. רגל המחאה העדתית, אחתניצב רק על רגל אינו  ס"שועת תנכ

בהתייחס  – בהכרח ולא כלכלי – תרבותיהאחת היא הקריאה לשוויון רגלה . רגליים

למקומה של הקהילייה החרדית המזרחית בחברה החרדית הכללית ובחברה ובתרבות 

- כתרבות דתיתהמזרחיתת  מתיימרת להציג את התרבוס" ש,מבחינה זו. הישראלית

טלטלה בתרבות הדתית המזרחית ס היא קריאתה ל" של ש השניההרגל. מסורתית

הניסיון ו אתגרי החילון המודרני אורתודוקסי נוכח- אולטראהבקנה מיד ולעיצובה

 המסורתית לבין תרבות הטקסט  האורליתתרבותה המתרחב בין הפערלהשלים את 

   15.הרבנית

ת המחאה  פוליטיקה שלסוציולוגי הבעינייטיקה העדתית והפול ס"בחינתה של ש

הלוכדת את מניפתה של תופעה זו , צרה קריאה  אם כןהיא  הרדיקליתמזרחיתהעדתית 

ס "אי אפשר להגדיר את שכך ש. וכולאת אותה במיטת סדום תיאורטית ואמפירית

, של עצמההיא נושאת עומק תיאולוגי והיסטורי מ. פוליטית בלבד-דתית-כתנועה עדתית

אורתודוקסיה היהודית לא פחות -הנכרך בהתפתחותה של האורתודוקסיה והאולטרא

                                                           
הכנס התקיים בבנייני האומה . מחקרבו השתתפתי במסגרת הכנה לעבודת ש נאמרו בכנס הדברים   13

    . שלושה ימים לפני כניסתו של אריה דרעי לכלא, 31.8.2000-בבירושלים 
   .263' עמ, המאבק המזרחי בישראל, שטרית    14
את התייחסויותיהם של הסוציולוג מנחם פרידמן וההיסטוריון חיים , למשל, ראו בהקשר זה    15

, מנחם פרידמן. אורתודוקסיזציה אצל יוצאי מזרח ומרכז אירופה-יק לתהליך האולטרא'סולובייצ
: בתוך',  עיון בפולמוס השיעורים–כיצד ניצחה האות הכתובה את המסורת החיה : מסורת שאבדה'
  , 2003אביב -תל, תחומיים בעולם החוק היהודי-עיונים בין: מסע אל ההלכה, )עורך(מיחי ברהולץ ע
 Hayim Soloveitchik, ‘Rupture & Reconstruction: The Transformation of; 196-218' עמ

Contemporary Orthodoxy’, Tradition, Vol. 28, No. 4 (1994), pp. 64-130   
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 כתופעה ס" של שמקורותיה 16.מאשר בהתפתחותה של תנועת המאבק המזרחי

, כאן ועכשיו הישראליאל מעבר ל חורגים, דתית-ודאי כתופעה תרבותית, פוליטית

 חרגה ס" אם ש17. הישראליתוויהההאת בהכרח  אינם חופפים כתופעה דתיתוגבולותיה 

 סוגיות  את המאבק על פימתבנית נוף תנועת המאבק המזרחי נראה כי יש להגדיר

  .  היהודים המזרחיםציבור בקרב דוגמת הדת והמסורת הדתית ,נוספות

הרובד . שעמדתי עליהם בקצרה,  של שטרית מצויים שני רבדים בולטים לעיןבספרו

 הבנה עמוקה יותר מבקשתתכליתו התיאורטית  שסטהאחד הוא קיומו של הספר כטק

 מחקר היותוהרובד השני הוא .  הפעולה הרדיקלית בתנועות חברתיותםמקו לש

 התפתחותה של הפוליטיקה העדתית  הבנת ומרחיב אתמעדכן, היסטורי המוסיף

  בעיקרה נוגעתה של שטרית בשני רבדים אלתרומתו. המזרחית בחברה הישראלית

  זומלאכה מחקריתב . העדתית בישראלהפוליטיקה עליה חדשה יראלהצבת זווית 

 של שטרית מציב שאלה וחיבור 18. הרצוגחנה בתחילת שנות השמונים  בשיטתיותהחלה

 העדתיות הפוליטית בחברה ה שלסוציולוגיואמפירי עדכני על ה תיאורטי ומבטאחרת 

 שכתבטקסט פוליטי זועם  זהאין . הרובד הפוליטי –  קיים רובד נוסףבספר . הישראלית

 בסוגיית הפערים ברורותמי שידוע כאיש מחשבה ומעשה שלו עמדות ציבוריות 

  שלו והתשתיתהרטוריקה,  לשונו של שטרית19.החברתיים והעדתיים בחברה הישראלית

הנבדלת מתזות מקבילות לה , וברורה גישה ביקורתית גלויה מציבות לספרוהתיאורטית 

כוונתי בעיקר לרובד סמוי . נגישה והלא עמוסה תיאורטיתבשאלת המחקר ובלשון ה

 ונקשר אל מגמה המוצאת את מקומה בשנים ס" ניתוח המקרה של שבעתהמתגלה 

אנשי ו אמנים, משוררים, סופרים, אקדמאיםמהם , בקרב אנשי רוח מזרחיםהאחרונות 

בשנים רסמו ופ ש חיבורים עיוניים ומסאייםת אל שורמצטרף של שטרית ספרו. משפט

 המבקשים לנתח את הבעיה העדתית בחברה הישראלית ולעמוד על רכיביה ,האחרונות

' ביקורתית 'במונח 20.'ביקורתית'מבט המכונה ה מנקודת המזרחיתהשונים של הזהות 

י הנוגע לשסע העדתי והתגובה  להבליט את הצד הקונפליקטואלכוונתי לגישה המבקשת

ית יחסי הכוח והתנאים זרחית ולהסבירה כתלוציה בזהות המקונסטרוק-לערוך דה, לו

  . ההיסטוריים המולידים את המיקום הפריפריאלי של לא מעט מהציבורים המזרחיים

 יותר' המזרחיות' היא אלה  מחקריםיםמתמודדעמה שהשאלות המרכזיות  אחת 

האם מדובר בקטגוריה ממשית או ?  אותה מזרחיותמורכבתממה : 'יםיהמזרח 'מאשר

קרי כזו , האם מדובר בזהות ניגודית? כיצד הובנתה? היא מכילהילו תכנים א? חלולה

                                                           
  .  30-60' עמ, )2000 (2' חוב, כיוונים חדשים', ניתוח היסטורי: ס והציונות"ש, 'וביץנרי הור, ראו    16
  .2004אביב -תל, ההשתלטות הליטאית על בני התורה ממרוקו: ס דליטא"ש, יעקב לופו, ראו    17
  . עדתיות פוליטית, הרצוג    18
  . 1999אביב -תל, המהפכה האשכנזית מתה, סמי שלום שטרית, למשל    19
, עיון ביקורתי מחודש: מזרחים בישראל, )עורכים(האלר - ופנינה מוצפישנהביהודה , חנן חבר ,למשל    20

  .2002אביב -ירושלים ותל
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בהם שהכלים התיאורטיים ? כלשהי' מערביות' בידי ההפוכההצומחת מתוך הבנייתה 

הער , ביקורתיות במחקר הסוציולוגי העדכניתבססים על גישות מ ים החוקריםמשתמש

המגמה לשזור את , למשל, היא כזו . הזהותסוציולוגייתשל התיאורטית להתפתחותה 

 מבקש כאן להיכנס לעומקן ניאי 21.קולוניאלית בניתוח הזהות המזרחית- הגישה הפוסט

עמה שאחת השאלות המרכזיות ש העובדהכי אם להצביע על , של אותן תיאוריות

.  בהבנייתה של הזהות המזרחיתהדתמתמודדת אותה קבוצת מחקרים היא מקומה של 

 כגון ,גדולים' ישים'לפרק את אותם  מחקרים אלה  חותריםיביתקונסטרוקט- בתפיסה דה

. הפוליטייםוהמעמדיים ,  הלאומייםההיסטורייםתנאים ב את הגדרותיהם תלותול ,'הדת'

  אינה הדתכי, )Evans-Pritchard(ארד 'פריצ- אוואנסאדוארד  האנתרופולוגל תו שקביע

יש לדת מידה , ה קולקטיבית מתוך תופעשנוצרה מרגע' שכן ,תופעת לוואי של החברה

 ניתן להסבירן באמצעות התייחסות שלאוהיא משגשגת בדרכים שונות , של אוטונומיה

 תופעות חברתיות ודתיות שלאלא רק במונחים , למבנה החברתי אשר הוליד אותה

, ה מבטם של מחקרים אלמנקודת היא עקרה 22',בשיטה שהיא כולה משל עצמה, אחרות

 ,שתמש שבה מ– )Asad(טלאל אסד האנתרופולוג ענתו של כט, דת. אין בה ממש

 היסטורי תוצר'היא  –  יהודה שנהב בנתחו את הבנייתה של הדתיות המזרחית,למשל

,  תופעה חברתית היא'הדת'מש יותר ,לים אחרותי במ23.'של תהליכים דיסקורסיביים

השם ות את מוסדלאמונות ול, פרקטיקותלהיא תלויית הכוחות ההיסטוריים המעניקים 

תמורות נוכח הכל העת משתנה  , ככל תופעה חברתית,'הדת'שמכאן . 'דת 'הכולל

ת היא תופעה תלוי, לפי גישה זו', תהד'.  והכלכליתהתרבותית, מציאות החברתיתב

ה תופעה בהיות. 'דת'הנקשרות אל אמונה ופולחן כסדרה של פעולות  –הגדרה חברתית 

חות את המציאות הדתית האובייקטיבית ויותר היא משקפת פ, ת הגדרה חברתיתתלוי

טענה זו מוצאת מקום רלוונטי בבחינת דתיותם של . את המציאות הדתית של המגדירים

היהודים המזרחים כתופעה שממשותה מיוצגת בתיאוריהם של חוקרים מוטים תרבותית 

 ,המוצאים בתיאור המסורת הדתית של היהודים המזרחים מקום לצירופם, ופוליטית

   24.לקולקטיב הציוני, למשל

כי אם להציגו כחלק מהניסיון ,  של מהלך זהכאן בטיבולהעמיק  איני מבקש

ניסיון . מן ההקשר הדתי המסורתי' מזרחיות'פוליטי לחלץ את המונח - האינטלקטואלי

 ,דתיתחלק מניסיון לנסח אופציה של זהות מזרחית שאינה כי אם , זה אינו רק אנליטי

' מזרחים החדשים'שיח זה עוסק גם ב. חדשהמזרחי השיח הק לא מעט עוס בושניסיון 

 אותם ש–' האדם החדש',  וגם מערבי אחר מונח תרבותי חילונימושג שבו מהדהד –

                                                           
  . 2001אביב -תל, תרבותית- לקראת מחשבה רב: זיכרונות אסורים, אלה שוחט, למשל    21
  .68' עמ, 1965/1998ירושלים , תורות של דת פרימיטיבית, רד'פריצ-אוואנס' אדוארד א    22
   .76' עמ, היהודים הערבים, שנהב    23
  .73-120' עמ, שם    24
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הנקודה החשובה כאן . ס" תופעת שעם המזרחי המאבקמנגיד שטרית בניתוח תנועת 

ת לבין הפעולות  מובנה בין התופעות המזרחיות הדתיועימות ליצורהיא הניסיון 

הגדרת ל על קידומה של המסורת הדתית כבסיס מתבססות שאינן ,הפוליטיות העדתיות

 הדתית דווקא כבלם וכווסת המסורתולצייר את הדת ואת , הזהות המזרחית

עיד על טיבו משהוא משיותר ,  מהלך מענייןזהו 25.המחאה המזרחיתשל אפקטיביות ה

 מעיד על טיבו הפוליטי כניסיון הוא, אן אליו אני נכנס כשאין, האנליטי והאמפירי

 רפלקטיביתילווה בצורה  ש ספרו של שטרית הוא חלק ממהלך,לדידי. מהפכני של ממש

,  לא רק שלא מתה, אם כן,המהפכה המזרחית. את העדתיות הפוליטית בשנים הבאות

קומה מ  בירור אל, פנימההמרכזיות שחלו בה היא פנייה במידה רבה אחת התפניות אלא

: לים אחרותיבמ. של הדת ותצורותיה של הדת בתרבות המזרחית ובפעולה החברתית

 ההופכת מתנועה של ,המזרחיםלפנינו אחת הדיאלקטיקות של התנועה החרדית אצל 

  .    של המזרחיםובפוליטיקההחזרה בתשובה לאחד מסוכני החילון המרכזיים בתרבות 

ך עדכני ובהיר להתפתחותה של ספרו של סמי שלום שטרית יכול לשמש מדרי

הספר פורש סקירה היסטורית נגישה ובהירה . הפוליטיקה העדתית בחברה הישראלית

של התפתחות הפוליטיקה העדתית בחברה הישראלית גם בפניו של מי שאינו מצוי 

אשר , על הקורא להביא בחשבון את הרבדים השונים בספר, עם זאת. בשיח העיוני

 הנרטיב המחקרי והציבורי המלווה אותו ברמות התיאורטית וכן את, ציינתי לעיל

 הניסיון לנסח –במאמר זה התמקדתי בחשיפת אחד הרבדים הללו . והאמפירית גם יחד

מול אחד מביטוייה הבולטים של , אופציית זהות חילונית מזרחית מתוך עימות

יון במקרה מע, כמו כן. ס"המקרה של תנועת ש, הפוליטיקה העדתית בחברה הישראלית

יבה הפוליטולוגית אשר ס אנו יכולים ללמוד על מגבלותיה של הפרספקט"של תנועת ש

  . אמונים עליה במחקר היהדות המזרחית בישראלשטרית וחוקרים אחרים

                                                           
  .310 'עמ,  המאבק המזרחי בישראל,שטרית    25




