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 االجتماعي ندماجثين واالسرائيلي بني التنازع اإلاجليش اإل

 *د. وليد عبد احلي . أ
 

 : مقدمة
 

حد السمات املشرتكة بني أغلب اجملتمعات االستيطانية، وتكاد  أ   Ethnicity  يشكل التعدد اإلثين 
سرائيلي مكون  يف هذا اجلانب، فاجملتمع اإل   كثر وضوحاً والوال�ت املتحدة متثالن النموذج األ   " سرائيل "إ 

�هيك عن التناقض االسرتاتيجي مع    ، ىل أكثر من مئة دولة إ صوهلا التارخيية  أ ثنيات تنتمي يف  إ من  
 وهو اجملتمع الفلسطيين يف حالتنا هذه.   ؛ صلي اجملتمع األ 

و التضامن  أ وبناء التماسك    ، د هويتها من �حية ي حد معضالت بناء الدولة وحتد أ ثنية  وتشكل اإل 
يواجه يف    ، انية لتعريف املوسوعة الربيط   طبقاً   للدولة،   وية الثقافية اهل خرى، فتحديد  أ اجملتمعي من �حية  

. أما  ثين) إ (لكل تنوع    حالة الدولة االستيطانية مشكلة التنازع بني "اهلوية املشرتكة" واهلوية اخلصوصية 
و  أ   و عرقياً أ   كيفية التوفيق بني منظومات متباينة دينياً فتبدو املشكلة يف    ، يف حالة اجملتمع االستيطاين 

 1مناط حياهتا. أ يف منظوماهتا القيمية والفنية و   متباينة   و أ   لغو�ً 
نظرية   دوركهاميإوتشكل    Emile Durkheim  ميل 

 كثر تعبرياً النظرية اليت نرى أ�ا األ  2،اخلاصة بتقسيم العمل
ة بناء الدولة وبناء اجملتمع، حيث يقسم دوركهامي كلعن مش

االجتماعي  أالتضامن   الوالء  اآليل إو  التضامن  منطني:   ىل 
Mechanicalالتقليدية   ؛ الروابط  على  اللغة    ،القائم  مثل 

 
األردن    *  الريموك يف  السياسية يف جامعة  العلوم  قسم  أستاذ يف  واالستشرافية،  املستقبلية  الدراسات  خبري يف 

جملس أمناء    سابق يف   سابقاً، حاصل على درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وهو عضو 
وجامعة إربد األهلية، واملركز الوطين حلقوق اإلنسان وديوان املظامل، واجمللس األعلى  جامعة الزيتونة يف األردن،  

  كتاابً، يرتكز معظمها يف الدراسات املستقبلية من الناحيتني النظرية والتطبيقية، وُنشر له   37. ألَّف  لإلعالم 
حّكمة. حبثاً يف اجملالت العلمية    120حنو  

ُ
 امل

 هاميكر و دميل إ
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والدِّ  احلياة...والعرق  ومنط  واللون  والثقافة  العضوي إ ين  التضامن  وهناك  وهو   ؛ Organic  خل، 
ا عن  الناتج  الوظيفيالتضامن  استنتاجاته   . واملصلحي  Functional  لرتابط  يف  دوركهامي  ويرى 

كلما تراجع التضامن اآليل، وعليه تصبح مهمة الدولة هي   نه كلما تطور اجملتمع وظيفياً أالنهائية  
ما هي أدوات تطوير التضامن   تطوير التضامن العضوي على حساب اآليل، وهنا يثور التساؤل:

 العضوي؟
 

التجانس والتضامن،    إلجيادمن األدوات    تستخدم الدول عدداً   ،التساؤل   اجابة عن هذولإل
برز يف هذا اجملال، املؤسسات العسكرية، ولعل "إسرائيل" هي الدولة األ  ؛دواتألومن بني هذه ا

 ضاءة عليه.وهذا ما سنحاول اإل
 

 :: املنظور اإلسرائيلي لوظيفة اجليش يف التكامل االجتماعيوالً أ
 

 3ساس: أيقوم املنظور اإلسرائيلي يف هذا اجلانب على 
لكنه  و   ، فراد اجملتمع أ التضامن بني    لتعزيز منية على الدولة واجملتمع  تعزيز فكرة املخاطر األ  .1

ابإلضافة إىل أن جزءاً مهماً من النخبة  قلية العربية،  مشاعر الكراهية جتاه األ   ابملقابل   يعمق 
سرائيليني تراجعت  ن حدة الشعور ابخلطر اخلارجي من قبل اإل اإلسرائيلية متيل إىل أ الفكرية  

 ، وهو ما يضعف هذه اآللية. 2009  سنة منذ  

مجايل الناتج إىل  إنفاق العسكري  ارتفاع معدل اإل .2
"إسرائيل" يف  مستو�ت   ،احمللي  على  ينعكس 

خرى  نفاق على التعليم والصحة واخلدمات األاإل
بعدم التضامن من قبل هذه    شعوراً   يوِجدقليات الفقرية، وهو ما  مصدر شكوى األاليت هي  

 . قليات مع املؤسسة العسكرية األ
كادميية اإلسرائيلية حول دور املؤسسة العسكرية وااللتحاق ابجليش يف مثة نقاش يف الدوائر األ .3

عزز الشعور القومي ن اخلدمة العسكرية تأفهناك من يرى  .  ضعاف النزعة القومية إو  أتعزيز  
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ن االلتحاق ابجليش أليات يف اجملتمع، وهناك من يرى قنزعة احلساسية جتاه األ توِجدوابلتايل 
وابلتايل يعزز "االحرتام املتبادل" بني الثقافات الفرعية يف اجملتمع   ،ىل تطوير قيم مشرتكة إيقود  

 . "Constructive Patriotism منوذج "الوطنية البناءة إجيادو 
  ، وتقارن دراسة ميدانية على عينة من اجلنود اإلسرائيليني السابقني ومن طالب املدارس العليا 

ابجليش بعد  يلتحقوا  مل  ا  ،ممن  مشاعر  بني  لدى إلالفروق  القوة  قيم  وتعزيز  ابخلطر  حساس 
  4الشرحيتني، وتصل للنتائج التالية:

 

مقارنة بني املدين  ، اجملتمع اإلسرائيليمين يف قياس مستوى القلق األ : 1جدول رقم  

 درجات) Likert Scale )6ابستخدام منوذج ليكرت    والعسكري
 

 
 

 5الفارق طالب مدارس عليا  جنود سابقني املوضوع 
لن يوجد الشعب اليهودي 

 بدون "إسرائيل"
3.9 4 0.1 

 0.3 3.8 3.5 ن نعيش بقوة السيفأ جيب 

نفاق الدفاعي  ختفيض اإل 
 اخلدماتلتحسني  

4.1 3.7 0.4 

الدولة الفلسطينية هتديد  
 لـ"إسرائيل" وجودي  

3.5 4 0.5 

لدي خماوف من حرب 
 خالل العامني القادمني

4.9 5 0.1 

صابيت يف إلدي خماوف من 
 " رهايب"إعمل 

3.9 4.5 0.6 

مستوى معاداة السامية يف  
 العامل خييفين

3.8 4.2 0.4 
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 ىل ما يلي: إ يف توجهه العام  1رقم ويشري اجلدول 
على منها لدى من خاضوا التجربة العسكرية،  أن مشاعر القلق بني من مل خيدموا يف اجليش  إ .1

مين" ال ىل "القلق األإ  ن دور االلتحاق ابجليش يف تعزيز التضامن استناداً وهو ما يوحي أب
مين لدى الشرحيتني  ن معدل الشعور ابلقلق األأيتسق مع هذه النتائج، لكن احلقيقة هي  

ن املعدل لدى املدنيني أعلى، وهي نتيجة خمتلفة عن بقية أ  على الرغم من  ،%50يتجاوز  
 دول العامل. 

ميل  أ كانوا    ، سبوع �م يف األ أ سنوات ومبعدل مخسة    3ن اجلنود الذين قضوا مع بعضهم  إ  .2
خرى خالل اخلدمة العسكرية، بينما تؤكد تصرحيات منسوبة  للتسامح مع الثقافات األ 

ن املخاطر "الداخلية يف اجملتمع" هي األخطر من  أ لضباط كبار يف املؤسسة العسكرية  
للدولة.  الوجودي  التهديد  عن  الناجتة  الوحدات    6تلك  بعض  رفض  األ أ ولعل  فراد  و 

يف   املشاركة  على  إ العسكريني  مؤشر  الغربية  الضفة  يف  االستيطانية  املواقع  بعض  خالء 
، كأحد مظاهر  شكالية العالقة بني املتدينني يف املؤسسة العسكرية والسلطة احلكومية إ 

 . التنازع اإلثين 
مة العسكرية  عدم جاذبية العمل يف اجليش للشباب: تشري التقارير اإلسرائيلية الرمسية أن اخلد .3

مصدر   تعد  مل  ابجليش  وااللتحاق 
مر  أجذب للشباب اإلسرائيلي، وهو  
أت يف  اجليش  دور  من  هيل يضعف 

الشباب ملزيد من االندماج يف   هؤالء 
الرمسية  التقارير  تبني من  فقد  اجملتمع، 

 7ما يلي: 
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 .مل يكملوا فرتات خدمتهم العسكرية من الرجال يف اجليش اإلسرائيلي %74.9 .أ

اخنفضت  8102-2011خالل السنوات  ن نسبة االلتحاق ابلوحدات القتالية بني الشبابأ .ب
 .%66ىل إ %20من 

على  عذار للحصولو غريها من األأ)اجلسدية والنفسية(  عذار الطبيةتزايد تقدمي األ .ج
وقد ارتفعت النسبة خالل  .كمال اخلدمة العسكريةإو أ ،عفاء من االلتحاق ابجليشإ

 بني العلمانيني. %89وبنسبة  ،بني املتدينني %79بنسبة  8181-8102الفرتة من 

ىل إ 8114 سنة %86تزايد نسبة عدم التسجيل لاللتحاق ابجليش، فقد ارتفعت من  .د
 .8181 سنة %08.9ىل إلتصل  8109 سنة %01مث  ،8106 سنة 86.9%

 
 :وانعكاسها يف اجليش اإلسرائيليثنية البنية اإلاثنياً: 

 

كما يتضح من   ،ثنياتثين من عدد كبري من اإلللتنوع اإل طبقا   يتشكل اجملتمع اإلسرائيلي
وطوائف  ،ونمسيحيو  ،مسلمون، و يهود؛ ثين التقسيم الديين، ويتصدر التقسيم اإل8اجلدول رقم 

 خل.إللون... وطبقا   ،دولة، وتنوع لغوي، وعرقي 011كثر من وجنسيات تعود أل ،متنوعة
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 8  2019  سنة ثنية يف "إسرائيل" إل: الرتكيبة ا 2  جدول رقم
 

 ثنيةصول اإلاأل
 النسبة املئوية الكلية يف اجملتمع/ 

 ثنيةإ مجايل كل إ النسبة من  
 74.3 : اليهود: أوالً 

 42 مواليد "إسرائيل" (هو أو والديه)

 20 واالحتاد السوفيييت سابقاً روسيا 

 2.2 رومانيا 

 2.05 بولندا

 1.5 فرنسا 

 1.17 ملانيا والنمسا أ

 0.9 هنغار� والتشيك وسلوفاكيا 

 0.74 بريطانيا 

 0.65 ن بلغار� واليو�

 0.87 ورواب أبقية 

 6.17 املغرب

 2.8 اجلزائر وتونس 

 Beta Israel 2.2إثيوبيا 

 0.9 ليبيا 

 0.74 مصر

 0.47 فريقية بقية الدول اإل 

 2.5 العراق 

 2.3 يرانإ

 2.8 اليمن 

 1 تركيا

 0.7 اهلند وابكستان

 0.5 ولبنان  ةسوري
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 مبن فيهم فلسطينيو شرقي القدس. **

 0.27 بقية الدول اآلسيوية 

 2.8 سرتاليا ونيوزيلنداأمريكا الشمالية و أ

 1 رجنتني األ

 0.77 مريكا الالتينيةأبقية 

  : : يهود شرق/ غرباثنياً 

 34.7 شكنازمي أ

 43.2 سفاردمي

 6.1 هجني 

 2 مريكيون أسود  - فارقةأسود: سود 

 14 و من االحتاد السوفيييت)أ( روس

  : : التقسيمات الدينية بني اليهود اثلثاً 

 mHiloni 45 العلمانيون

 Masorti 35التقليديون 

 Dati 10املتدينون 

 Hardi 10 املتشددون

 حسب مكان والدته هو    "إسرائيل": يهود رابعاً 
 :(ال والديه)

 

 75.2 "إسرائيل"

 24.8 خارج "إسرائيل"

 21 †**:: الفلسطينيون خامساً 

 17.2 مسلمون 

 1.9 مسيحيون 

 1.6 دروز

 4.7 : آخرونسادساً 
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اجلدول   واإلأويوضح  القوانني  من  شبكة  تنظمه  االلتحاق ابجليش  تنم عن ن  اليت  جراءات 
وينطوي   ،مناط االلتحاق ابجليشأشكال من  أذ تسري  إة مع املؤسسة العسكرية،  ق"متايز" يف العال

سباب دينية  يطبق على اليهود مع استثناءات أل  لزاميإكل منها على استثناءات، فهناك التحاق  
استثناءات جندرية (الدروز والشركس)، وهناك التحاق طوعي يطبق على العرب مع استثناء    وأ

 منية العسكرية. جهزة األو األأ مثل سالح اجلو ؛ نة التحاقهم بوحدات معي

 

 9: ثين يف اجليش اإلسرائيليمظاهر التمييز اإلاثلثاً: 
 

البداية   التخطيط الصهيوين من  ىل جانب وظيفته  إ ىل جعل أحد وظائف اجليش  إ سعى 
تكراراً أ التقليدية   يكون  األ   ن  للصهر للنظرية  "بوتقة  خالل    Melting Pot "10  مريكية  من 

قطاعات   يف  املستوطنات،  و لتعليم،  ا املشاركة  املهين  و بناء  والتعليم  املهاجرين  ىل  إ استيعاب 
املقاتلني   لكافة  القتالية  العقيدة  تكريس  التحويل    إلجياد جانب  ابجتاه  مشرتكة  قيم  منظومة 

التشارك  لكن  العضوي،  الرتابط  حنو  اآليل  للرتابط  دا   التدرجيي  اإلثنيات  بني  خل  والتفاعل 
يقود   العسكرية  مقابل  املؤسسة  منظور  مع  إ من  املقارنة  من خالل  الذات  على  التعرف  ىل 

وتزد رى  خ األ   اإلثنية  بينهما،  التفاعل  املقارنة  أ د  ا وكيفية  بني  داللة  مهية  املقارنة  خالل  من 
  إىل جانب املقارنة   ثنيات ملعيار توزيع مواقع النفوذ والسلطة بني خمتلف اإل   ثنيات استناداً اإل 

  ، جيابية إ   أم ثنيات سلبية  ، وكل ذلك يتغذى على طبيعة العالقة التارخيية بني هذه اإل السلوكية 

  : : االلتحاق ابجليش اإلسرائيليسابعاً 
 أو صحية  دينيةسباب  عفاءات أللزامي ابستثناء بعض اإلإ اليهود
 لزامي للرجال فقطإ الدروز 

 لزامي للرجال فقطإ الشركس 

 العرب 
شريطة   اجلو  أطوعي  سالح  يشمل  ال  األأن  جهزة و 

 خبارية تاالس
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  للرتبية   املتحدة   األمم   ملنظمة واليت اعتربهتا دراسة سابقة  
 United Nations  ) اليونسكو (   والثقافة   والعلم 

Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO)   ًيف    مركز�ً   معيارا
اجملتمعات   نظرة  لبعضها  أ حتديد  الفرعية  الثقافات  و 

 11البعض. 
شكال التمييز  أ رز  أب   يف الوظيفة االندماجية للجيش، جند أن اإلسرائيلية  وعند نقل التجربة  

 يف املظاهر التالية:   تتجسد   ثنيات داخل اجليش اإلسرائيلي بني اإل 
 

      : الدِّينالتمييز على أساس  . 1
 

ن "اليهودية كدين" تقدم أ  ين يف اجليش اإلسرائيلييتبني من دراسات ميدانية حول دور الدِّ 
بطريقة يؤدي بعضها لالندماج وبعضها اآلخر يؤدي نتيجة عكسية، إذ يقدم   للجندي اإلسرائيلي

ولكنه يقدم اثنية له كتعبري عن "مفهوم   ،ثنية" من �حية إين للجندي بصفته تعبري عن "جمموعة  الدِّ 
  يوِجد نه  داة تنازعية ألأين  ول جيعل من الدِّ فاجلانب األ   ،خرىأ من �حية    "Theology  الهويت
 ل من التنازع هي:اشكأثالثة 

 سالم واملسيحية). (اإل يف اجملتمع د�نتنازع بني اليهودية وغريها من األ . أ
 وهو ما يتضح يف تعدد األحزاب الدينية اليهودية استناداً   ،تنازع بني الطوائف اليهودية ذاهتا .ب

 .وتصورات الهوتية  ثنية إلتنوعات ثقافية 
 .  اليهود والعلمانيني اليهود تنازع بني املتدينني  .ج

"تدينيأللنظر    والالفت نزعة   ن 
Theocratization"  تزايدت منذ   اجليش اإلسرائيلي

القرن  ي سبعين خالل    العشرينات  ربعة أمن 
 12جراءات:إ
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 . جراءات التنظيمية والقانونية اليت تيسر التحاق املتدينني يف اجليشتزايد اإل . أ
تزايد واضح يف عدد اجلنود املتدينني املعفيني من اخلدمة العسكرية يف الوحدات العسكرية   .ب

 .املختلفة 
اإلسرائيلية   .ج احلكومة  وضبط إاختاذ  تنظيم  يف  العسكريني  القادة  صالحيات  تقيد  جراءات 

 الوحدات العسكرية. داخلالقطاع الديين 

 يف اجملتمع. دينياً  تقييد تدخل القيادات العسكرية يف مهام "ملتبسة" . د

  2008- 1990ىل ارتفاع نسبة الضباط املتدينني اليهود خالل الفرتة  إ دت هذه السياسات  أ وقد  
وتصل نسبة الضباط املتدينني يف بعض الوحدات    201613،  سنة %  35ىل  إ % مث  26ىل  إ %  5.2من  

% 18و ،العسكريني مجايل إ % من  40أما النساء فنسبتهن اإلمجالية تصل إىل    14%. 50  إىل القتالية  
مام أوهو ما يفسح اجملال  وهي نسب تعارضها تيارات دينية يهودية،    15من الوحدات القتالية.

، مما يقلص من فرص النجاح يف الوظيفة  إليهاشر�  أبروز تدرجيي ومواِز ألمناط النزاعات الثالثة اليت  
أو التضامن االجتماعي   وظهور ما يسمى يف دراسات التكامل  ،التكاملية بسبب تنازع الوالءات

Integration،  اهلرمي التجزؤ  اجلماعات   Pyramidal segmentary،16  منوذج  تواجه  حيث 
 يف للثقافة الفرعية، و   وبني الوالء األدىن،  للثقافة اجلامعة   على ثنية مشكلة التنازع بني الوالء األاإل

  . يف اجملتمعات التقليدية   خصوصاً دىن  لوالئه األ  غالباً حالة التنازع بني الوالءين، فإن الفرد ينشد  
  ، (الطوائف واملذاهب الدينية مثل احلريدمي  نت نسبة املتدينني تتزايد بثقافاهتم الفرعية املتعددةاوملا ك

خل) تتزايد احتماالت التنازع بني الوالءات .إواليهود اليسوعيني..  ،والقرائني  ،والسمرة  ،واحلسيدمي
 دىن.األعلى واأل

نه كان خيصص وحدة يف اجليش  أب  ين يف اجليش اإلسرائيليلة الدِّ أومن الضروري التذكري يف مس
، تقتصر جنودها على 300و الوحدة  أ"  Sword Battalion  تسمى "كتيبة السيف  اإلسرائيلي

غرياأل من  اليهود  قليات  الدروزو   اجليش   ،1957فمنذ    .خصوصاً  يف  ينخرطون  الدروز  بدأ 
  نشاء وحدة عسكرية إ  متّ ،  1975  سنة ويف    .هبم كإثنية منفصلة   بعد قبول "إسرائيل"  اإلسرائيلي
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على بني شرائح  وهم األ  17،% من اجملتمع6.1منفصلة للدروز الذين يشكلون    "السيف"ابسم  
التحاقاً األ قياساً   قليات  القتالية 39ويعمل    ،لنسبتهم السكانية   ابجليش  الوحدات   ، % منهم يف 

، ويتوزع الباقي على و تقنية أ% يف وحدات فنية  17و  ،% ُخيتارون ملساقات "نوعية"18بينما  
من التحاق   وخالل ستني عاماً قطاعات أخرى مهنية وغريها.  

ال ضابط  إ ركان  مل يصل هليئة األ،  الدروز يف اجليش اإلسرائيلي
منهم األ  2015  سنة ويف    .واحد  رئيس  غادي  جاء  ركان 

بعد    وحلّ   ،Gadi Eisenkot  يزنكوتآ الوحدة  هذه 
غلبية ساس "االستجابة لرغبة األأعلى    عاماً ربعني  سيسها أبأت

مبا فيها وحدات النخبة ويف املراكز التقنية العليا، وهناك كذلك توجه    ، للعمل يف كل الوحدات
ويبدو أن حّل الوحدة الدرزية والتوجه حلل الوحدة البدوية مؤشر   18حلل الوحدة البدوية يف اجليش.

 على الرغبة يف تقليص الوحدات القائمة على اإلثنية الدينية.
 

     : يهودي غريبالتمييز على أساس ثنائية يهودي شرقي/  . 2
 

كثر  أ ىل إ بصفته جمتمع استيطاين الكيان اإلسرائيلي  تعود جذور اليهود يف   ، شر� يف البداية أ كما 
  دولة، ويالحظ أن الروس أو مهاجري االحتاد السوفيييت السابق هم األعلى نسبة سكانية   مئة من  

(السفاردمي أو    التقسيم على أساس يهود الشرق   يليهم يهود املغرب، أما إذا متّ   ، ) 2(انظر اجلدول رقم  
 . (األشكينازمي)، فإن اجملموعة األوىل هي األكرب   ويهود الغرب   ، املزراحي) 

  مهمة وللتعرف على انعكاس هذا األمر داخل املؤسسة العسكرية، نشري إىل مقارنة ذات داللة  
عن نظرة    الكاتب سابقاً يف هذه الدراسة،   هلا   ار اليت أش   ، ما توصلت له دراسة اليونسكو   على  تؤكد 

مثل هذه  اجملتمعات من خلفيات ثقافية متباينة لبعضها البعض نتيجة اخنراطها يف تفاعالت يومية، وتت 
  : املقارنة يف دراسة عن العالقة بني املزراحي وبني األشكناز من خالل دراسة لوحدتني عسكريتني مها 

وتصل الدراسة امليدانية والقائمة على املقابالت    "، Golani  والين "ج ووحدة النخبة    ، وحدة املظليني 
 19تتمثل يف اآليت:   النتائج عدد من    إىل 

 وتـكـزنـيآادي ـغ
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غلب ذوي الياقات البيضاء من األشكناز، بينما  أن أ يف الوظائف املهنية داخل اجليش، جند   . أ 
 لب ذوي الياقات الزرقاء من املزراحي أو اليهود املهاجرين من االحتاد السوفيييت. غ أ 

فمن  ؛  والين، مييزون بني بعضهم ابألمساء ج يف املقابالت واملقارنة بني وحدات املظليني ولواء   . ب 
 مثل بن عامي، فذلك يعين أنه مزراحي.   يف امسه "بن" يكن  

لوصف بعضهم البعض،    ومتداولة بشكل واضح   حمددة   يتداول العاملون يف الوحدتني ألفاظاً  . ج 
أو ألن منشأهم    ، من ابب النظرة الدونية   ، والين "ابلعرب" ج فاملظليون يصفون العاملني يف لواء  

والين املظليني أب�م  ج األصلي يف دول عربية، أو جتاوروا مع العرب، بينما يصف العاملون يف  
 . " Yellow  ر فْ "الصُّ 

املظليون عناصر   . د  أوصافاً ج عندما يصف  يستخدمون  فإ�م  نظرية    والين  متاماً  تعكس  سلوكية 
و العجز أو نقص الذكاء، بينما  مثل الفوضى أ   Image Perception–Miror ،20الصور املتقابلة  

أنفسهم أبوصاف ذات داللة عملية مثل اإلجناز، واالنضباط،   التميز يف  و النجاح،  و يصفون 
والين (امللقبون ابلعرب)  ج عناصر  و   األداء، وهو ما يعكس الشعور ابلتفوق على الطرف اآلخر. 

  ، والعكس صحيح. أنفسهم، يتم الوصف على أساس املقارنة مع املظليني   عن   عندما يتحدثون 
والين ميألون األماكن  ج ن أ أو يف نطاق مسات عامة مثل: "، ر فْ وتظهر املقارنة بني "عرب والصُّ 

عال  واملوسيقى بصوت  والغناء  فيها ابلضجيج  يتواجدون  املظليون ابهلدوء    ، اليت  يتمتع  بينما 
والرزانة، بل ويقارنون املوسيقى اليت يؤديها كل منهم ال على أساس املقارنة الطبيعية، بل على  

 والينجلواء  املظليني ةوحد
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ه تعبري ضمين عن  ن والين على أ ج ويتم تفسري ضجيج أفراد    . دىن أساس تكريس ثنائية األعلى واأل 
والين يف  ج ز ذلك مبشاركة ضباط ويتعز  ضدهم،   وعي اجلمعي لديهم على التمييز  احتجاج الال 

املظليني  أن  خصوصاً  ذلك،  عن  املظليني  ضباط  حيجم  بينما  جنودهم  مع  فر  (الصُّ   الغناء 
 غري إسرائيلية.   والين أغانٍ ج بينما يغين املزراحيون يف    ، يعتربو�ا إسرائيلية   نٍ ا شكناز) يغنون أغ األ 

من   . ه  لكل  اخلارجي  املظهر  يف  والين  ج التباين 
اللباس   يف  اخلارجي  املظهر  ويتمثل  واملظليني: 
والقبعة العسكرية واحلذاء وطريقة ارتداء اللباس،  
أوامر   خالل  من  يتم  ذلك  أن  إىل  التنبيه  مع 

باطية أتيت من السلطة العسكرية، وعليه فهو  ض ان 
ذاء  املظليني يف أ�م يرتدون القبعة احلمراء واحل   عند   اجباري وليس استجابة لذوق الفرد.   زيّ 

والين  ج ابملقابل يرتدي أفراد    للوحدات األخرى،   األمحر وجيعلون القميص فوق البنطال، خالفاً 
ويقصرون طول حزام السالح إىل   البنطال الساحل، 

على رؤية سالحه    أقصى درجة، بشكل جيعلك قادراً 
للتعليمات، مما   فوق رأسه، وهي سلوكيات خمالفة 

الال  من  قادم  مترد  "أنه  ا   يعين  خيتزن  وعي  لذي 
ابلدونية، نتيجة الصورة الذهنية العامة عن الذات وعن الصورة املتداولة من الطرف    إحساساً 

 اآلخر عنه". 
 

  ابجتاه ثقافة   "الثقافة املزراحية التقليدية احملافظة"   تكشف هذه الدراسة امليدانية أن حماولة تطوير و 
للرتاتبية املوجودة يف البنية الثقافية يف    ثل امتداداً تنم عن تراتبية ثقافية مت   ، "أشكنازية صفراء مستنرية" 

ن الثقافة املدنية والصور  إ ف   ، وعليه   . واليت يستشعرها اجلندي مبجرد خروجه من معسكره   ، اجملتمع املدين 
من العكس، مما    تغذي اهلوية الثقافية الذاتية بني العسكريني بدالً   21ثنيات الذهنية املتقابلة بني اإل 

 قل فاعلية. أ جيعل الوظيفة التكاملية االندماجية للجيش  
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 :. التمييز على أساس اللون3
 

أن    يشري قدر كافٍ  الدراسات اإلسرائيلية إىل  اليهود من أصول 40  حنومن  اجلنود  % من 
السود من أصول أمريكية، واجهوا معا�ة يف    قليلة جداً حيث هناك نسبة    إفريقية، اليهود  من 

التكيف مع اجملتمع اإلسرائيلي بعد اخلروج من اجليش، مما  
اإل الوظيفة  يف  الفشل  للجيش.يعين  ولتدليل   22دماجية 

على صعوبة صهر الوالء األدىن يف بوتقة الوالء األعلى،  
اإلسرائيلي وتكريس الشخصية العصابية لدى أفراد اجليش  

من األثيوبيني الذين ميثلون الشرحية األساسية للسود يف  
 23عرضة للظواهر التالية: اجليش، نشري إىل أن العسكريني األثيوبيني هم األكثر 

 . الطرد املهني من اخلدمة العسكرية . أ
 .اإلقدام على االنتحار بسالحه الذي زودته به وحدته العسكرية  .ب
 .التعرض للحجز والسجن يف السجون العسكرية. ج
 .اهلروب من الوحدات العسكرية . د

 حتصيل أدىن العالمات يف امتحا�ت الكفاءة العسكرية للرتقي واالنتقال لوحدات النخبة.  هـ.
 مثل: ضدهم كرية تنطوي على مظاهر متييز حادةإن هذه املمارسات هي انعكاس لبنية عس

األ  • أقل من  يشكل  ما معدله  اإل�ث  1ثيوبيون  التحاق  نسبة  وإن  اإلسرائيلي،  اجليش  % من 
إلحصاءات رابطة األثيوبيني    %، طبقاً 50  بنحو من التحاق الذكور    على األثيوبيات ابجليش أ 

 اليت ترى يف ذلك متييزاً ضّد رجاهلم.   اليهود 

إن ثلث اجلنود من أصول أثيوبية يرتكبون خمالفاهتم، خصوصاً التغيب عن معسكراهتم، هبدف   •
 احلصول على أموال تساعدهم يف مواجهة أوضاعهم املعيشية الصعبة. 
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،  2016  نة س ، وأول أثيويب حيمل رتبة عقيد كانت  2018  سنة ول طيار حريب من األثيوبيني كان  أ    •
الرغم من  الستين   على  بداية  بدأوا ابهلجرة إىل فلسطني احملتلة مع  األثيوبيني  القرن  ي أن  ات من 

 . العشرين ات القرن  ي ات وتسعين ي مع تزايد ملحوظ خالل مثانين   العشرين، 
يف رسالة للسلطات اإلسرائيلية بعدم العودة للخدمة    2016  سنة ثيوبيني هددوا  ن بعض اجلنود األ إ  •

تصرحيات مسؤولني عن ضرورة التزامهم بواجباهتم دون احلديث عن حقوقهم، وقد بلغت    يف ظلّ 
 . % 22.8ثيوبيني من العسكريني الذين مل يكملوا مدة خدمتهم  نسبة األ 

ن نسبة الضباط  أ   علماً   ، % 2.3كانت    2014ثيوبيني حىت  مجايل العسكريني األ إ نسبة الضباط من   •
ثيوبية بني الضباط ال تتجاوز  ثنية األ ن نسبة اإل أ %، أي  9.8مجايل اجليش اإلسرائيلي هي  إ يف  

 %. 23.46خرى  ثنيات األ من نسبة الضباط لإل 

تشرين  ول  أ القوانني اجلديدة اليت وضعت للتجنيد من قبل دائرة القوى البشرية لتطبيقها ابتداء من   •
تعتمد على القدرات    " Quality Score  النوعية نقاط  "   طلق عليها واليت يُ ،  2021  كتوبر األول/ أ 

اإل  التعليم، وهي قدرات  املعرفية والقدرات  الذكاء ومستوى  التكيف ومستو�ت  دارية وقدرات 
 (السفاردمي) بريبة اتمة.   ن و اليهود الشرقي   إليها شكنازمي)، وينظر  (األ   منحازة لليهود الغربيني 

قل من  أ ثيوبيني يشكلون  ن اليهود األ أ على الرغم من   •
أمميا متت    ال أن تقريراً إ   % من اجليش اإلسرائيلي، 1

مناقشته يف جلنة تصفية التمييز العنصري، كشف أن  
تشكل   بينهم  االنتحار  املنتحرين  10نسبة  من   %

تعرضهم للضغوط    ، العسكريني  أن  وهو دليل على 
  24مجالية. ضعاف نسبتهم اإل أ ن نسبة انتحارهم تعادل عشرة  إ عالية بشكل واضح، إذ    النفسية 

يف    2015ثيوبيني سنة  ولعل االضطراابت العرقية اليت نشبت بني البوليس اإلسرائيلي واليهود األ 
  من أصول أثيوبية، كانت مؤشراً   سرائيلياً إ ت ابعتقال األمن اإلسرائيلي جند�  أ واليت بد   ، تل أبيب 
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جملتمع اإلسرائيلي وسلطات الدولة، وهو ما دفع اإلثيوبيني إىل إنشاء  على الفجوة بني قطاع من ا 
 25. اجهة التمييز ضدهم و مجاعات ضغط هلم مل 

 

         : األقلية الروسية/ السوفييتية. 4
 

اإل أ تدل   االجتماع  علماء  دراسات  بنية  غلب  حتليل  يف  واضح  تباين  على  سرائيليني 
هاجروا   الذين  السوفييت  الروس/  فرتات إ وتوجهات  على  "إسرائيل"  انشاء    منذ   خمتلفة   ىل 

% من  20 حنو  ويشكلون حالياً   العشرين، ات من القرن  ي ات والتسعين ي ويف السبعين   ، "إسرائيل" 
هي   " سرائيليني و الروس اإل أ روسي و الشارع ال أ ن تعبري "القبيلة الروسية إ يهود "إسرائيل"، بل  

وميكن حتديد درجة اندماج    . اإلسرائيلية يف األدبيات    شارة هلم عند اإل   تداوالً كثر  التعبريات األ 
  عرض نتائج البحوث اإلسرائيلية ملوضوع آليات سرائيلي من خالل  هذه اجملموعة يف اجملتمع اإل 

 26: على النحو التايل االندماج املدنية والعسكرية  
اإل إ  . أ  الشعيب  الذهن  يف  صورهتم  أب�م ن  شغب،    سرائيلي  خمدرات،  و مثريو  مدمنو  و جتار 

 وأن ثقافتهم تغلب عليها قيم القوة واالستبداد.   ، ابجلنس   كثر اجتاراً األ و كحول،  

ال  . ب  مضطربة  اليهودية  الدينية  ابملؤسسة  يف  سيّ   عالقاهتم  تشكك  املؤسسة  هذه  أن  ما 
طالبوا بوقف    ) Yitzhak Peretz  سحق برييتز إ ثل  (م   ن بعض احلاخامات إ يهوديتهم، بل  

مهات  أ غلبهم من  أ وأن    ، ليسوا يهوداً   Halachic  للشريعة اليهودية   م طبقاً � هجرهتم أل 
يهود�  يهود�ً أ ن  أ أو    ، بشكل خاص   ت غري  ليس  الوالدين  و   حد  عام،  مل  أ� بشكل  م 

ربعة  أ أي بعد أكثر من    السوفييتية، ىل "إسرائيل" إال بعد ا�يار امرباطوريتهم  إ يهاجروا  
 نشاء "إسرائيل". إ على    د عقو 

يشكك املستوطنون يف الضفة الغربية يف والئهم للصهيونية، ويربز ذلك بشكل واضح يف   . ج 
 املستوطنات اليت يسيطر عليها املتدينون اليهود. 

)، بل  و سفاردمي أ شكنازمي  أ (   كرب ي من الشرحيتني األ أ ىل  إ نسبتهم    الروس اليهود   يرفض  . د 
 . "الروس" ة ذاهتم بـ ىل تسمي إ مييلون  
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ن  أل   بشكل واضح نظراً   تفظون هلم بصورة سلبية حي   1948ن عرب فلسطني احملتلة سنة  إ  . ه 
ووظائف وخدمات خمتلفة على حساب ما يتم تقدميه    راضٍ أ احلكومة اإلسرائيلية تعطيهم  

 كثر معارضة لقيام دولة فلسطينية. م األ أ� للعرب، كما  

أل  . و  السفاردمي  األ "األ   ا صبحو أ �م  يكرههم  ويكرههم  قلية  اإلسرائيلي،  اجملتمع  يف  كرب" 
  شكنازية ن نسبة عالية من اليهود الروس مؤهلون وبدأوا يزامحون النخبة األ شكناز أل األ 
يرى أن اليهود الروس هم من سيقرر مستقبل  اإلسرائيليني  بل إن بعض الباحثني    ، ملسيطرة ا 

 "إسرائيل". 

بلغتهم  . ز  تعلقهم  اليومية   استمرار  حياهتم  يف  الروسي   ، "الروسية"  اجملتمع  مع    ، وتواصلهم 
 المهم. إع دبياهتم ووسائل  أ وتكريس ثقافتهم يف  

بض  . ح  حجم  آ شعورهم  ابإل لة  مقارنة  مرباطوية  "إسرائيل" 
فيها،  عاشوا  االحتاد    اليت  بصورة  متشبثني  جعلهم  مما 
بل   األ إ السوفيييت،  اإلسرائيلي  الرئيس  مش ن  ون  ع سبق 

واصفاً   Shimon Peres  برييز  يف    قال  الروس  اليهود 
"إسرائيل" أ�م "ما زالوا ينظرون لنهر االردن كأنه فولغا  

 آخر". 

العنصر الروسي   حزاابً أ نشاؤهم  إ  . ط    "إسرائيل (   "قبلية"   حزاابً أ �ا  أ وك   ، سياسية يغلب عليها 
، بل ويطالبون  نتسبون ألحزاب يغلب عليها الروس % منهم ي 86أن  وغريه)، كما    " بيتنا 

محر  لقتلى اجليش األ   احتفاالت إسرائيلية يف ذكرى احلرب العاملية الثانية متجيداً بتكريس  
 جل "محاية اليهود من هتلر". أ الذين ماتوا من  

 

سبق   واستناداً  اجملتمع    ، ملا  يف  دجمهم  يف  اجليش  مهمة  تعقيداً أ تصبح  مع  سيّ   ال   كثر  ما 
العالية،  السكانية  اليت تستحق    نسبتهم  املالحظة  التحاقهم  لكن  نسبة  ارتفاع  التنبه هلا هي 

اإل  من  بغريهم  مقارنة  ابخلدمة  ابجليش  االلتحاق  عن  للعزوف  معظمها  يف  متيل  اليت  ثنيات 

 مشعون برييز
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التح أ كما    ، العسكرية  نسبة  تشري  إذ  الدراسة،  هذه  بداية  يف  من  ا شر�  بغريهم  مقارنة  قهم 
أكرب هلم، ولكن الصورة    أتهيل %، وهو ما يوفر للجيش فرصة  10  بـ   على أ �ا  أ ىل  إ ثنيات  اإل 

اإلسرائيلي  اجلمهور  لدى  هلم  "أسرلتهم   السابقة  عملية  من    " Israelization  جتعل  أعقد 
 غريهم. 

 

                                : 1948  . فلسطينيو 5
 

وضعهم كأصحاب   لتحليل  حباجة  لسنا 
األ أ وك   ، رض األ  للتمييز قلية هي    ، كثر عرضة 

نود   ما  لالستيطان،  التارخيي  النقيض  وهم 
هو  اإل  له  من  أ شارة  قسمهم  االحتالل  ن 

اإلسرائيلي  ابجليش  االلتحاق  ىل  إ   حيث 
وهم املسلمون واملسيحيون مع جواز تطوعهم، والقسم    ؛ ول غري ملزمني ابخلدمة قسمني: األ 

  اجليش اإلسرائيلي   وتقدر نسبة العرب العاملني يف .  وهم الدروز والشركس   ؛ الثاين ملزمون هبا 
املسيحيني)، مع حظر التحاقهم  الدروز والبدو، وعدد حمدود من    (أغلبهم من   % من العرب 1

 27بوحدات معينة مثل سالح اجلو واالستخبارات العسكرية. 
غري معين هبذه    يعين بشكل مباشر أن اجليش اإلسرائيلي   " يهودية الدولة " إن طرح فكرة  

بل يتضمن استبعاد وعزل هذه    ، لتحقيق التكامل واالندماج االجتماعي الشرحية يف جهوده  
 % من السكان. 21�ا تشكل  أ   على الرغم من الفئة  

بسبب تعاطفه مع    " لدولة اإلسرائيلية ـ"ا اليهود يف والء العريب ل   الشك لدى   ة نظر وتغلب  
بعد معركة    ، وهو ما اتضح بشكل حاد مته ووالئه أل   ، جمتمعه الفلسطيين يف خمتلف املناطق 

يف توصيف ازدواجية  خصوصاً  ذه ظاهرة تستحق التنبه هلا  وه   ، 2021سنة  سيف القدس يف  
ن يفك والءه من دولته اليت  أ   يف العامل كله   اليهودي   طالب ت   ـ"إسرائيل" ف   املعايري الصهيونية، 
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ن يهجر والءه لشعبه ووطنه ليتحول  أ ريد من الفلسطيين  ت بينما  ،  يقيم فيها ليتوجه لـ"إسرائيل" 
 28. إىل املنفى و يغادر  أ ىل والء من يستعمره  إ 

ذلك يعين أن وظيفة التكامل االجتماعي للجيش منعدمة مع هذه الشرحية متاماً، بل يتجه  
 اجليش إىل عزهلا نظراً للتناقض االسرتاتيجي معها.  

 

 : العسكرية . الشرائح األخرى يف برامج االندماج  6
 

 29جيب التوقف عندمها:   مثة شرحيتان ممن يلتحقون ابجليش اإلسرائيلي 
يهود اخلارج: حيث يتم التحاق يهود اخلارج ابجليش عرب برامج حمدودة تستهدف ربطهم  أ.  
 وتشجيع عودهتم هلا مثل:   ـ"إسرائيل" ب 
وىل مث غادروا  األ   "إسرائيل" بر�مج "املتطوعني القدامى" ممن كانوا قد شاركوا يف حروب   •

 . Mahal  للخارج 
 . Sar EIبر�مج "خدمة "إسرائيل""، لربط يهود اخلارج ابجملتمع اإلسرائيلي   •
 Garinج لتسهيل العمل مع اجليش ممن يعيش والديه يف اخلار   ، "بذور الصابرا"  بر�مج  •

Tzabar . 
التوضيح" أ "التعريف    برامج  • للت   ، و  لفرتات قصرية  تدريب عسكري  عريف ابحلياة  وهو 

 . Marvaالعسكرية  
 . Lev LaChayalبرامج الربط ابلثقافة اإلسرائيلية   •
اباللتحاق ابجليش    السماح لليهود الشاذين جنسياً   متّ ،  1983يف سنة    : الشاذون جنسياً   ب. 

، 1993مر كذلك حىت سنة  و االستخبارية، وبقي األأ مع حظر عملهم يف الوحدات احلساسة  
ساتذة اجلامعيني ممن حد األأثر نقاش حاد يف الكنيست قاده  إرفع احلظر التام على    حني متّ 

و ممن لديهم أتطبيق االلتحاق ابجلندية على الصم    2006يف سنة   خدموا يف اجليش. كما متّ 
 30.صعوبة يف السمع
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 : اخلالصة
 

يف وظيفته للتكامل االجتماعي مل يتمكن من جلم تداعيات   ميكن القول أبن اجليش اإلسرائيلي
ن بعض مظاهر أالتمييز داخل اجملتمع املدين على مشاعر التمييز داخل الثكنات العسكرية، كما  

 ي بشكل صامت بعض مظاهر التمييز يف اجملتمع.غذِّ التمييز داخل اجليش تُ 
اخللفيات الثقافية واالجتماعية) متأصلة يف   ين، القومية، اللون،(الدِّ   ن جوانب التمييز املركزية إ

وجيشه    ن آليات الدمج االجتماعي يف اجملتمع اليهودي اإلسرائيليأويبدو    اجملتمع اإلسرائيلي،
التحول ل الدولة" يشكل خروجاً أخصوصاً    ،"بوتقة صهر"ـعاجزة عن  على   ن بر�مج "يهودية 

 . طار آليات عوملة كاسحة إنساين يف إو منظور واملتجه حن ،التطور املدين يف اجملتمعات املعاصرة
وعمق التجزؤ اهلرمي يف   س الرتاتبية االجتماعية يف بنية اجملتمع اإلسرائيلين تكلُّ أويبدو لنا  

مام تشققات قد متتد إذا  أاجملال    نويفتحا  ،تعدد الوالءاتو   الصور املتقابلة ثنية يغذ�ن  البنية اإل
ضغط   مع  دويل  أقليمي  إترافقت  زمنية كافية أ و  لفرتة  حادة  اقتصادية  أزمات  اجليش  إ  ،و  ىل 

 نفسه.   اإلسرائيلي
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