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تغلغل الأ�صولية الدينية يف اجلي�س 

الإ�صرائيلي

اأوًل: خطر الأ�سولية اليهودية:

من �مللحوظ �أن معظم �لدر��صات و�الأبحاث تركزت حول خطر �الأ�صولية �الإ�صالمية 

�أن  مع  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  يف   2001 �صبتمب  �أيلول/   11 �أحد�ث  بعد  خ�صو�صاً 

درجة خطر �الأ�صولية �ليهودية و�صل �إىل �غتيال رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إ�صحق ر�بني 

�صنة 1995، من قبل �أ�صويل متدين.

�ل�رشق  يف  �لعنف  جذور  �أن   :]David Hearst[ هري�صت  ديفيد  ويدعي 

�لغرب  جتاهل  �أن  ويعتب  �ملتطرفة”،  �ليهودية  “لالأ�صولية  تعود  �الأو�صط 

حاربو�  طاملا  �لغربيني  و�أن  خا�صة  �ملزدوجة،  للمعايري  ممار�صة  هو  ملخاطرها 

�الأ�صولية �الإ�صالمية و�عتبوها عدو�ً حّل حمل �ل�صيوعية، ويحذر هري�صت من 

�أن خطر �الأ�صولية �ليهودية ال يقت�رش على �مل�رشح �لد�خلي يف �لدولة �لعبية، 

ت�صتطيع  �صامل  دمار  �أ�صلحة  متلك  �إ�رش�ئيل  الأن  �لعامل،  �إىل  يتجاوزها  و�إمنا 

.
1
�إي�صالها �إىل �أي بقعة يف �لعامل

نابع  فهو  لالأ�صولية،  متاماً  مال�صق  و�لتع�صب  �لتطريف  �لفكر  �أن  �لو��صح  ومن 

�لفكري،  و�لتخلف  بها  يوؤمنون  �لتي  و�الأ�صاطري  �خلر�فات  نتيجة  �الأ�صوليني  من 

�أ�صاليب عنيفة و�إرهابية لتحقيق رغباتهم وممار�صة متييز متطرف  جعلتهم ينتهجون 

�أّي  وعرقلة  �لفل�صطينيني،  مع  ت�صويات  �أّي  �أو  �صلمية  حلول  �أّي  ومنع  �الأغيار،  �صّد 

ر�بني �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  و�غتيل  معهم،  مفاو�صات  �أو  �صالم”   “عملية 
، لتوقيعه �تفاقية �أو�صلو 

2
�صنة 1995، على يد متدين �أ�صويل ينتمي لالأ�صولية �مل�صيحانية

،25 �لعدد  اإ�رسائيلية،  ق�شايا  و�الإقليمية،”  �ملحلية  و�إ�صقاطاتها  �ليهودية  �لدينية  “�الأ�صولية  علي،  نهاد   
1 

�آذ�ر/ مار�ص 2007، �ص 12.

�آخر  �ليهود و�لذي �صيقودهم يف  �عتقادهم” ملك  “ح�صب  �ليهودي، وهو  �ملخلّ�ص  “�مل�صيح”  املا�شيح: تعني   
2

�الأيام ليوؤ�ص�ص مملكة �صهيون �الأزلية. و�مل�صيحانية هي �الإيان باأن �ملا�صيح �صي�صل ليخل�صهم من �ل�صتات 

�مل�صيحانية  �لعقائد  يرف�صون  قد  �لعلمانيني  �ل�صهاينة  من  كثري�ً  �أن  من  �لرغم  وعلى  ثالث”،  هيكل  “عودة، 
�مل�صيحانية.  للعقائد  معلمنة  �صيغة  �إال  هو  �إن  باأ�رشه  �ل�صهيوين  �مل�صطلح  �أن  �إال  وغيبية  متخلفه  باعتبارها 

للمزيد �نظر: عبد �لوهاب �مل�صريي، مو�شوعة اليهود واليهودية وال�شهيونية، جملد 5، �ص 517.
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 مع �لفل�صطينيني، وقام �ملتطرف �ليهودي باروخ غولد�صتاين Baruch Goldstein بقتل

29 فل�صطينياً يف �أثناء �ل�صالة يف �حلرم �الإبر�هيمي �صنة 1994 يف �خلليل.

�لدفاع  لوز�رة  �لتابع  �الأكاديي  �لدفاعية  �لبحوث  “برنامج  بها  قام  در��صة  ويف 

وتاأثري�تها  �إ�رش�ئيل  يف  �لديني  �لتطرف  ظاهرة  تنامي  عن  در��صة  بتمويل  �الأمريكية 

�ال�صرت�تيجية، وخل�صت �لدر��صة �لتي �أجر�ها �لباحث �إيان لو�صتيك ]Ian Lustick[ �إىل 

 
�إيونيم”3 �ملرتبطني بحركة غو�ص  �ليهود  للمتطرفني  ُقدِّر  �إذ� ما  نتيجة �رشيحة وهي: 

و�جلناح �ملتنامي من غالة �لقوميني �ليهود د�خل �جلي�ص �أن ي�صتحوذ على �ل�صلطة فاإن:

بالنبوء�ت  ومدفوعة  �لتفاو�صي  �ل�صلمي  للحل  مبدئياً  معار�صة  �إ�رش�ئيل 

�صت�صكل  �لنووية،  �الأ�صلحة  من  معقدة  تر�صانة  ومتتلك  �خلال�صية،  و�لنو�زع 

حتديات كبى لل�صيا�صة �خلارجية �الأمريكية و�مل�صالح �الأمريكية ب�صكل ال يقل 

�ل�صيناريو  �إير�ن، وكان  �لثورة �الإ�صالمية يف  �لتي نتجت من  يف تاأثريه عن تلك 

 
�صنة”4 �لثالثني  لـ“حرب  م�صابهة  دينية  حرب  هو  لو�صتيك  بر�أي  وقعاً  �الأخف 

.
5
و�أ�صو�أ �لتقدير�ت �ندالع حرب عاملية ثالثة نووية

من هذه �لدر��صة جند �خلطر �لنابع من �الأ�صولية �ليهودية و�إ�صقاطاتها �إقليمياً وحتى 

��صرت�تيجي  حليف  �أكب  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  خطورتها  من  حذرت  و�لتي  دولياً 

يف  و�ل�صا�صة  �الإعالم  و�صائل  من  و�لعديد  �لعربي  �لعامل  ين�صغل  حني  يف  لـ“�إ�رش�ئيل”، 

يتحدث  بالكاد  �الإ�صالمية،  لالأ�صولية  �ملفرت�صة  �أو  �حلقيقية  �الأخطار  مبناق�صة  �لغرب 

�أحد عن �الأ�صولية �ليهودية �لتي تنمو وترتعرع يف “�إ�رش�ئيل”، كما تنمو ب�صكل �أكب يف 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

�لعالقات  دو�ئر  من  �لكثري  على  و�إ�صقاطات  �أبعاد�ً  �ليهودية  لالأ�صولية  �أن  كما 

�لدولة  د�خل  �لعالقات  ن�صيج  على  فقط  لي�ص  توؤثر  فهي  وخارجها،  “�إ�رش�ئيل”  يف 

بن�صاط  عملت  �الإ�رش�ئيلي،  �لبملاين  بالعمل  مرتبطة  غري  قومية   - دينية  حركة  اإميونيم:  غو�س  حركة   
3

يف �ليهودي  �ال�صتيطاين  �لن�صاط  �صكلت  �لتي  وهي  و1988،   1974 �صنتي  بني  �لو�قعة  �لفرتة  يف   و��صع 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، ومنطلق �حلركة “�أن من حّق �ليهودي �إقامة ��صتيطان له يف كل موقع من �أر�ص 

�إ�رش�ئيل كجزء من خال�ص و�إنقاذ �الأر�ص من �لغرباء”، وقد �نتهى وجود �حلركة يف �أو�خر �لثمانينيات. للمزيد 

www.madarcenter.org :نظر: مد�ر - بيديا )مو�صوعة م�صطلحات(، يف�

حرب د�رت يف �أوروبا ��صتمرت ثالثني عاماً 1618–1648.  
4

نهاد علي، مرجع �شابق، �ص 10.  
5
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يف  تلتقي  فهي  �خلارجية،  “�إ�رش�ئيل”  عالقات  على  توؤثر  �أي�صاً  بل  “�إ�رش�ئيل”،  يف 

�ملتحدة  �لواليات  يف  �مل�صيحي  �ملتطرف  و�ليمني  �مل�صيحية  �الأ�صولية  مع  �أيديولوجيتها 

�خلارجية  لل�صيا�صة  ومبلور�ً  �صاغطاً  “لوبي”  �لثالث  �لقوى  هذه  لت�صكل  �الأمريكية؛ 

�الأمريكية جتاه �ل�رشق �الأو�صط، بل و�أي�صاً توؤثر بحدة على عالقات “�إ�رش�ئيل” بالعامل 

.
6
�لعربي ب�صكل عام و�لفل�صطيني ب�صكل خا�ص

كتابه  يف   Israel Shahak �صاحاك  �إ�رش�ئيل  �لكيمياء  وعامل  �ل�صهري  �ملوؤرخ  ذكر  كما 

لي�صت  �حلريدمي(  )يق�صد  �الأ�صولية  “فهذه  غريها”:  من  �أخطر  �ليهودية  “�الأ�صولية 
قادرة على ممار�صة �لتاأثري على �ل�صيا�صة �لتقليدية الإ�رش�ئيل فح�صب، بل يكنها �لتاأثري 

يخ�صاها  �لتي  لالأ�صولية  �ملختلفة  �ملخططات  روؤية  بل  �أي�صاً،  �لنووية  �ل�صيا�صية  على 

.
�لنا�ص يف بلد�ن �أخرى وهي حتدث يف �إ�رش�ئيل”7

�لدعاة  �نت�صار  مدى  �صوء  ففي  �الأ�صويل،  �لتيار  وت�صاعد  �زدياد  �لكثري  ويتوقع 

�لديني،  �لقطاع  يف  �لرتبوية  �ملوؤ�ص�صات  يف  �لعاملني  �صفوف  يف  و�أن�صارهم  �الأ�صوليني 

ون�صبة �ملو�ليد �لفائقة �الرتفاع يف �صفوف �جلماعات �الأ�صولية �لرئي�صية، كم�صتوطني 

غو�ص �إيونيم، فاالأقرب �إىل �ملوؤكد �أن عدد �الإ�رش�ئيليني �لذين يخ�صع تفكريهم لالأ�صاطري، 

.
8ً
لتحقيق �الأهد�ف �الأ�صولية، �صوف يتز�يد �صيئاً ف�صيئا

اجليــ�س  فـي  الدينـي  املـد  ت�سـاعد  مظـاهر   ثانيًا: 

                الإ�سرائيلي:

“�إ�رش�ئيل” قيام  مع  و�لعلمانيني  �ملتدينني  بني  �لع�صكرية  �خلدمة  على  �لنز�ع   بد�أ 

�لع�صكرية  �خلدمة  فر�ص  �لذي   1950 �صنة  �الإلز�مية  �خلدمة  قانون  و�صّن   ،1948 �صنة 

على كل مو�طن يهودي يبلغ �لـ 18 من عمره، وحيث توجه �آنذ�ك عدد من زعماء حزب 

�لذي كان ي�صغل من�صب وزير  �لديني بطلب من ديفيد بن جوريون  �أغود�ت ي�رش�ئيل 

املرجع نف�شه، �ص 16.  
6

�لدينية  �لدر��صات  �صل�صلة  الإ�رسائيلي،  اجلي�س  داخل  العلماين  الديني  ال�رساع  غدير،  �أبو  حممود  حممد   
7

و�لتاريخية )�لقاهرة: مركز �لدر��صات �ل�رشقية، 2000(، �ص 157.

)بريوت:  زينة  ح�صني  ترجمة  والرب،  الأر�س  اأجل  من  اإ�رسائيل  يف  اليهودية  الأ�شولية  لو�صتيك،  �إيان   
8

موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 1991(، �ص 169.
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�لدفاع، �إ�صافة �إىل رئا�صة �لوزر�ء الإعفاء طالب �ملعاهد �لدينية من �جلي�ص، والعتبار�ت 

.
9
�صيا�صية وحزبية و�فق بن جوريون على �لطلب

�أتباعه باأن �جلي�ص يوؤثر �صلباً على  �لتيار �لديني �لقومي )�ل�صهيوين( فقد �صعر  �أما 

�أبنائه �ملجندين، وبعد مفاو�صات بني حاخاميي �ل�صهيونية �ملتدينة وبني قياد�ت �جلي�ص 

تور�تية  دينية  مد�ر�ص   1965 �صنة  يف  مبوجبها  قامت  تاريخية،  ت�صوية  �إىل  �لتو�صل  مّت 

خا�صة، تدمج ما بني �لتعليم �لعايل للتور�ة وما بني �خلدمة �لع�صكرية يف �جلي�ص، ومقابل 

خدمتهم  مدة  وتقلي�ص  متجان�صة  وحد�ت  يف  �ملتدينني  �ملجندين  بدمج  �جلي�ص  قيام 

�خلدمة  من  �لتور�تية  �ملد�ر�ص  تلك  طالب  �إعفاء  عن  �حلاخامون  تنازل  �لع�صكرية، 

�لع�صكرية، وين�ص هذ� �التفاق على تاأجيل �ن�صمام طالب �ملد�ر�ص �لدينية للجي�ص ملدة 

يلتحقون  در��صتهم  نهاية  ويف  �لعايل،  للتعليم  �لي�صيفا  يف  خاللها  من  يدر�صون  عامني 

لفرتة  �لي�صيفا  للدر��صة يف  16 �صهر�ً، وبعدها يعودون  ملدة  قتالية متجان�صة  يف وحد�ت 

.
10

�إ�صافية

�ملخت�رشة  �لع�صكرية  �خلدمة  كون  بالقلق  �ملتدينة  �ل�صهيونية  �لتيار�ت  �أبناء  �صعر 

عليا  منا�صب  و�صغل  و�ملرموقة  �ملختارة  �لع�صكرية  �لوحد�ت  �إىل  �لو�صول  دون  حتول 

بامل�صار  �اللتحاق  �إىل  �ملتدين  �ل�صهيوين  �لتيار  �أبناء  من  �لعديد  قاد  �لذي  �الأمر  فيها، 

 �أو بعد 
11”Yeshiva Hesder لع�صكري �العتيادي بدالً من �الن�صمام �إىل “ي�صيفا ه�صدير�

 فرتة ق�صرية من �لتحاقهم بتلك �ملد�ر�ص، �أدى ذلك �ل�صعور �إىل �إقامة �إطار جديد �صنة 1987

�لي�صيفا،  �إطار  يف  �لع�صكرية  �خلدمة  ي�صبق  حت�صريي  عام  مدة  �اللتحاق  مبوجبه  يتم 

ملنحهم تعليماً دينياً مكثفاً قبل �خلدمة �لع�صكرية بهدف �حلد من �لتاأثري �لعلماين للجي�ص 

عبد �لغفار �لدويك، احلالة الدينية يف اإ�رسائيل، �ص 383.  
9

مد�ر، “مكانة معتمري �لقبعات �لدينية يف �لقيادة �لتكتيكية للجي�ص �الإ�رش�ئيلي،” �ص 110-109.   
10

�أو�ئل �خلم�صينيات  ي�شيفا ه�شدير: مد�ر�ص دينية تخت�ص بتعليم �لتور�ة و�لتلمود و�ل�رشيعة و�لفقه، ومنذ   
11

تدري�ص  مو�صوع  �إىل  �ل�صتينيات  يف  حتولت  و�لتي  كوك،  �حلاخام  فكر  من  ن�صو�ص  �لي�صيفا  يف  ��صتخدمت 

للمر�حل �لعمرية كافة، وتوؤكد �لن�صو�ص على مركزية “�أر�ص �إ�رش�ئيل”، و�أهمية �لعودة �إليها، وتقدي�ص فكرة 

بقائها كاملة، و�ال�صتيطان فيها، وقد �أ�صهم فكر �حلاخام كوك بالذ�ت �إىل تبني �لي�صيفوت �أيديولوجيا دينية  

قومية منذ قيام �لدولة، تعززت وتطرفت مع مرور �لوقت، بحيث حتولت �لي�صيفوت �إىل بوؤر للتع�صب �لديني  

�أن �لي�صيفا عادة تكون مد�ر�ص د�خلية، ثم وحتت �صغط مار�صه  �لقومي يف �لعقود �ملا�صية، و�أ�صهم يف ذلك 

�أي مت�صي �لطالبة  �أما ي�صيفوت �الإناث فهي ن�صف د�خلية،  �إىل مد�ر�ص عادية بدو�م يومي،  �الأهايل حتولت 

فيها ليلتني يف �الأ�صبوع. للمزيد �نظر: خالد �أبو ع�صبة، “�لرتبية و�لتعليم و�لبحث �لعلمي،” يف كميل من�صور 

)حمرر(، دليل اإ�رسائيل العام 2011 )ر�م �هلل: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 2011(، �ص 414-413.
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عليهم، �أدى ذلك �إىل �صعور �حلاخامات وعائالت �ل�صبان �ملتدينني باالطمئنان باأن �لتحاق 

�أبنائهم مبوؤ�ص�صة �جلي�ص �لعلمانية لن يوؤثر على �جلانب �لروحاين الأبنائهم، �الأمر �لذي 

�أ�صهم ب�صكل كبري يف تو�صيع د�ئرة �ل�صبان �ملتدينني �مللتحقني يف �جلي�ص.

وعقب حرب حزير�ن/ يونيو 1967 و�صيطرة �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي على حائط �لب�ق 

)حائط �ملبكى(، وغريه من �الأماكن �لتي يعدها �ليهود �أماكن دينية، بد�أت �أو�صاط و��صعة 

من �لتيار �ل�صهيوين �ملتدين بت�صمية �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي بـ“جي�ص �هلل”، مما دفع �ملزيد 

من �ملتدينني �اللتحاق به خ�صو�صاً يف �لوحد�ت �لقتالية فيه.

جال  روؤبني  �الإ�رش�ئيلي  �الجتماع  عامل  يقول  �جلي�ص  يف  �خلدمة  حلافز  وبالن�صبة 

Reuven Gal باأن ن�صبة �لرت�جع �لعام يف حافز �خلدمة لدى �ل�صباب �لعلماين و�صلت �إىل 

48% بعد �أن كانت 60%، ويف �لوقت نف�صه �ُصجلت زيادة يف حافز �خلدمة لدى �ل�صباب 

�لديني �لقومي من 67% �إىل 68%، ولكن �لرت�جع �لالفت للنظر ب�صورة خا�صة يت�صل 

�إىل  و�صل  لديهم  �خلدمة  حافز  يف  �لرت�جع  �إن  حيث   
12Kibbutzim �لكيبوت�صات  باأبناء 

.
13ً

29% تقريبا

عدد  �إجمايل  من   %12 يثلون  �لذين  �ل�صهيوين،  �لديني  �لتيار  �أتباع  كان  “لذلك 
�ل�صباط يف �لوحد�ت  2% فقط من  �لثمانينيات  �إ�رش�ئيل ي�صكلون حتى مطلع  �ليهود يف 

�لقتالية، فاإنهم �الآن ي�صكلون حو�يل 35–40% من �ل�صباط يف �ألوية �ل�صفوة و�لوحد�ت 

.
�لقتالية”14

وتزد�د ن�صبة �أتباع �لتيار �لديني يف �لرتب �لع�صكرية �لعليا، ويكفي �ملرء فقط �أن يتابع 

حفالت تخرج �ل�صباط يف �الألوية و�لوحد�ت �لقتالية، �لتي ينظمها �جلي�ص عدة مر�ت يف 

�ل�صنة، وتنقل بع�صها قنو�ت �لتلفزة �الإ�رش�ئيلية، ليالحظ �لعدد �لكبري و�لطاغي ملعتمري 

جمع كيبوت�س קיבוץ: وهي م�صتعمرة جماعية �أن�صئت �أول مرة خالل موجة �لهجرة �لثانية، و�ملنظمات �الأوىل   
12

مل تكن يف �حلقيقة م�صتعمر�ت، بل جمموعات ت�صكلت للح�صول على وظائف يف جمال �لعمل �ليدوي الأع�صائها 

קבוצות،  وبالعبية  “جمموعات”  تدعى  كانت  �الأوىل  �جلماعية  و�مل�صتعمر�ت  جماعي.  ب�صكل  عا�صو�  �لذين 

�أول كيبوت�ص هو  �لزر�عة، وكان  )30–40 ع�صو�ً(، و�لتي ركزت على  وكانت عبارة عن جمموعات �صغرية 

“دجانيا” Degania و�لذي تاأ�ص�ص �صنة 1910. للمزيد �نظر:
 Susan Hattis Rolef, Political Dictionary of The State of Israel )New York: Macmillan Publishing

 Company, 1993(.l

حممد حممود �أبو غدير، مرجع �شابق، �ص 49.  
13

�صحيفة اإ�رسائيل اليوم، 2013/11/15. )باللغة �لعبية(  
14
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�أثار، �مل�صهد  هذ�  �أن  �لعلم  مع  �ملتخرجني،  �ل�صباط  بني  من  �ملزرك�صة  �لدينية   �لقبعات 

.
15

وما يز�ل �هتمام �لكثري من علماء �الجتماع �ل�صيا�صي يف �لكيان �ل�صهيوين

Israel Air Force Magazine عند حتليلها نتيجة  والحظت جملة �ل�صالح �جلوي 

�لكيبوت�صات من جممل عدد �خلريجني  �أبناء  ن�صبة  �أن  �ملقاتلني  �لطيارين  �إحدى دور�ت 

يف �لدورة كانت 11% فقط، وهي �لن�صبة نف�صها �لتي �صجلها �أبناء �لتيار �لديني �لقومي، 

وهذه �الأرقام حتوي يف طياتها موؤ�رش�ً مهماً وهو �أن �ملد �لديني د�خل �جلي�ص بد�أ ي�صل �إىل 

�أ�صلحة مل يكن له فيها وجود من قبل، مثل �صالح �لطري�ن و�لبحرية و�ملظالت، وهكذ� جند 

�أن تنامي �ملد �لديني د�خل �جلي�ص، باالإ�صافة �إىل دوره يف دعم �مل�صتوطنات و�نت�صارها، 

�ملدى  بعيدة  �صلبية  تاأثري�ت  �صيحدث  وم�صلحة،  متطرفة  دينية  تنظيمات  تاأ�صي�ص  ويف 

.
د�خل “�إ�رش�ئيل” و�جلي�ص �أي�صاً وعلى م�صتوى م�صرية “�ل�صالم”16

و�زد�دت خالل فرتة �لت�صعينيات وخ�صو�صاً بعد مقتل رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي 

ع�صكرية  وحد�ت  �إىل  �لدينية  لل�صهيونية  �ملنتمني  �ل�صبان  جتند  ظاهرة  ر�بني،  �إ�صحق 

�ملهم  ومن  �لنخبة،  وفرق  �مل�صاة  وحد�ت  مثل  قتالية،  وحد�ت  �إىل  وخ�صو�صاً  �عتيادية، 

�لتوكيد هنا على �أن غالبية معتمري �لقبعات �ملن�صوجة، قد جتندو� على �لدو�م يف وحد�ت 

ع�صكرية عادية، �إىل جانب �أولئك �لذين جتندو� يف �إطار ي�صيفوت ه�صدير �العتيادية، ومن 

�ملد�ر�ص  �أتت يف معظمها من �صفوف خريجي  �أقلية نوعية  �الأخريون  ُعدَّ  ناحية عملية، 

.
17

�لدينية – �لثانوية

“ولي�ص هذ� فح�صب �إذ �إن �ملتدينني يحتكرون �خلدمة يف ما يعرف بـ“�رش�يا �لنخبة” 
�مل�صاة  لو�ء  يف  �لنخبة  ل�رشية  و�ملنت�صبني  �لقادة  من   %60 فمثالً  �مل�صاة،  الألوية  �لتابعة 

.
“جفعاتي ]Givati[” هم من �ملتدينني”18

�صالح �لنعامي، ما بعد هيمنة �ملتدينني على �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �جلزيرة.نت، 2014/3/9، �نظر:  
15

http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/e33bd180-

e2d7-470f-ab7b-a4b4818cb81a

حممد حممود �أبو غدير، مرجع �شابق، �ص 49.  
16

يائري �صيلغ، املتدينون اجلدد: نظرة راهنة على املجتمع الديني يف اإ�رسائيل، ترجمة �صعيد عيا�ص )ر�م �هلل:   
17

مد�ر، 2002(، �ص 87.

�صالح �لنعامي، �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف قب�صة �ملتدينني، �جلزيرة.نت، 2005/4/14، �نظر:  
18

http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/e9b3c1e0-

00dd-419e-9afd-5ec7d2ab50c0
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ففي �ملا�صي �عتاد معتمرو �لقبعات �ملن�صوجة �لذين جتندو� يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، 

 Golani على �اللتحاق بالوحد�ت �لع�صكرية �العتيادية، كاملدرعات و�ملدفعية وجوالين

ب�صورة  �النخر�ط  نحو  ميل  �الأخرية،  �ل�صنو�ت  يف  �ملقابل،  يف  يالحظ  بينما  و�ملظليني، 

�أ�صا�صية، يف وحد�ت خا�صة وذ�ت طابع “بطويل” مثل فرق �لنخبة، و�رش�يا �صالح �مل�صاة 

.
19

�ملختارة، ووحدة �لكوماندوز �لبحرية، �إ�صافة �إىل �صلك �لطري�ن

ل�صباط  جديدة  قيادية  تعيينات  ومتت  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  �ملتدينون  تغلغل  لقد 

�لقيادة؛  �إن بع�صهم يعمل يف وحد�ت مقاتلة ويتوىل  �لديني، حتى  �لتيار  ُيح�صبون على 

�صابقاً،  �لع�صكرية  �ملعاهد  قائد   Ya‘akov Meridor مرييدور  يعقوب  �جلرن�ل  مثل 

و�لعميد يائري نافيه Yair Naveh قائد �صعبة غزة خالل �لفرتة 1999-2001، وكما هو 

معلوم فاإن هناك حاخاماً برتبة جرن�ل خم�ص�ص للجي�ص �الإ�رش�ئيلي تر�صحه �حلاخامية 

�لعامة يف “�إ�رش�ئيل”، �أي �أن �لنظام �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي كان معرتفاً من �لبد�ية ومعلناً 

و�لتي  للجي�ص،  �الأكب  �حلاخام  عليها  ي�رشف  �لتي  �لنظم  خالل  من  �لديني،  �رتباطه 

.
20

تفر�ص �لعديد من �اللتز�مات على �ملوؤ�ص�صات �لع�صكرية و�ملرتبطة بها

لديها  كاملة،  م�صيحانية  دينية  ثقافة   ،1967 �صنة  بعد  “�إ�رش�ئيل”،  د�خل  تطورت 

�ملالحظ  ومن  و��صعة،  ��صتيطانية  وم�صاريع  �صخمة  وميز�نيات  عديدة  موؤ�ص�صات 

تنامي �لنفوذ �لديني، �صو�ء د�خل �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي �أم د�خل �جلي�ص، ي�صري يف خّطني 

.
21

متو�زيني ومتالزمني ويف �إطار خطة حمكمة ق�صرية وبعيدة �ملدى

�لتيار�ت  �لديني كامن يف �خرت�ق  �لتطرف  �الأ�صا�صي من ظاهرة  لعل م�صدر �خلطر 

�ملتع�صبة للموؤ�ص�صة �لع�صكرية �لتي ظلت منذ قيام �لدولة �حل�صن �ملنيع للوحدة �لوطنية، 

غايات  وفق  و�صهرتها،  �ليهودي  �ل�صعب  مكونات  خمتلف  �حت�صنت  �لتي  و�الأر�صية 

�ل�صهيوين  جلي�صنا  �نت�صار  �أكب  “�إن  يقول:  جوريون  بن  وكان  �ل�صهيوين،  �مل�رشوع 

مركز�ً  �أ�صحى  فقد  �ليوم  �أما  �ل�صعب،  وحدة  تدعيم  يف  بل  �ملعركة،  حقل  يف  يتحقق  لن 

�أ�صا�صياً ال�صتقطاب �ملتطرفني و�لفئات �ملتع�صبة �ملت�صددة �لر�ف�صة لل�صالم مع �جلري�ن 

.
�لعرب”22

�ملرجع نف�صه، �ص 88.  
19

مركز ز�يد للتن�صيق و�ملتابعة، مرجع �شابق، �ص 56.  
20

عبد �لغفار �لدويك، احلالة الدينية يف اإ�رسائيل، �ص 387.  
21

�ل�صيد ولد �أباه ومنري �صفيق، م�شتقبل اإ�رسائيل )دم�صق: د�ر �لفكر، 2001(، �ص 47-46.  
22
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وهناك جماعات دينية متطرفة �أي�صاً تخدم يف �جلي�ص، فـ“حركة حباد حركة حريدية 

معار�صة لل�صهيونية، وال تعرتف بالدولة �إال �أنها مل تقاطع هذه �الأخرية، بل �إن طالب 

.
مد�ر�صها يخدمون باجلي�ص بعد �نتهائهم من در��صتهم”23

 جدول رقم )4(: ن�شبة املقاتلني املتدينني بني خريجي “ا�شتكمال امل�شاة”

242008–1990

ن�شبة اخلريجني املتدينني )%(�شنة اإنهاء امل�شار

19902.5

19913.1

19927.8

199312.8

199412.5

199511.6

199612.5

199714.9

199815.8

199914.5

200015.5

200122.5

200226

200323.9

200427.4

200525.9

200628

200731

200826

عبد �لفتاح حممد ما�صي، مرجع �شابق، �ص 521.  
23

 )Kfir خريج ا�شتكمال امل�شاة: �جلندي �لذي ينهي م�صار �صباط �لياب�صة وم�صار ��صتكمال �مل�صاة )لو�ء كفري  
24

بنجاح ويح�صل على رتبة �صابط. للمزيد �نظر: مد�ر، “مكانة معتمري �لقبعات �لدينية يف �لقيادة �لتكتيكية 

للجي�ص �الإ�رش�ئيلي،” �ص 112. �ملعلومات يف �جلدول ت�صري �إىل �لرجال فقط.
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ق�صم  يف  �لتخطيط  �صعبة  يف  �ملعلومات  ق�صم  �أ�صدرها  �لتي  �أعاله  �ملعطيات  تعك�ص 

�لقوى �لعاملة حجم وعمق تغلغل �أبناء �لتيار �لديني �ل�صهيوين يف �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية، 

وتوؤكد �ملعطيات �أن عدد �ل�صباط �ملتدينني يف �ألوية �مل�صاة �ملختارة قد ز�د خالل �لعقدين 

�أي�صاً على قيادة  �ملا�صيني )1990-2008( ع�رش مر�ت، و�أ�صحى رجاالتهم يتناف�صون 

�الأجهزة �ال�صتخبارية ذ�ت �لتاأثري �لطاغي على دو�ئر �صنع �لقر�ر يف �لكيان �ل�صهيوين.

وبالن�صبة خلريجي �لتعليم �لر�صمي �لديني فاإن قلة منهم توؤجل خدمتها �لع�صكرية 

لب�صع �صنو�ت بهدف تكري�ص هذه �لفرتة لتعلم �لتور�ة يف �إحدى مد�ر�ص �لتور�ة �لعليا، 

�لع�صكرية وتعلم  �لذي يدمج ما بني �خلدمة  �لو�صطية  �أحد �حللول  �لغالبية فتف�صل  �أما 

�لتور�ة، مثل �لي�صيفا ه�صدير، �أو �الأطر �لتور�تية �لتح�صريية ما قبل �خلدمة �لع�صكرية، 

وكانت نتيجة ذلك �لدمج �جلزئي الأبناء �ملد�ر�ص �لتور�تية يف �جلي�ص.

جدول رقم )5(: تزايد عدد الأطر التح�شريية ما قبل اخلدمة الع�شكرية وعدد الطالب25

عدد الطالب )املعدل ال�شنوي(عدد الأطر التح�شرييةال�شنة التعليمية

1998/19976700

1999/199810850

2000/1999151,000

2003/2002181,170

2004/2003211,240

2005/2004211,325

2006/2005231,300

2007/2006251,500

2008/2007341,800

�جلنود  عدد  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  �لديني  �ملد  ت�صاعد  ُتظهر  �لتي  �الأمثلة  ومن 

قلب يف  تقع  �لتي  �ملتدينة،   Eli عيلي  م�صتوطنة  من  �لثانية  لبنان  حرب  يف  قتلو�   �لذين 

مد�ر، “مكانة معتمري �لقبعات �لدينية يف �لقيادة �لتكتيكية للجي�ص �الإ�رش�ئيلي،” �ص 114.  
25
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قتل من  �أن جندياً و�حد�ً  �ألف �صخ�ص، هم ثالثة، يف حني  �لغربية و�لتي يقطنها  �ل�صفة 

مدينة تل �أبيب �لتي يقطنها مليون يهودي علماين، مع �لعلم �أن ربع �لقتلى من �جلي�ص 

.
26

�الإ�رش�ئيلي خالل �لعقد �الأخري من �ملتدينني

من ناحية �أخرى، فاإن هناك �لعديد من �لتقدير�ت �الإ�رش�ئيلية �لتي ت�صري �إىل �أن ما بني 

�ملتدينني،  �ليهود  �ملقاتلة هم من  �لوحد�ت  �ل�صباط �جلدد على �جلبهة يف  40–50% من 

.
27

على �لرغم من �أنهم يثلون �أقل من ربع �لعدد �الإجمايل �لعام لل�صكان

عن  م�صوؤوالً  كان  �لذي   ،Yehuda Duvdevani دوفديفاين  يهود�  �جلرن�ل  ويوؤكد 

يف  �ل�صهاينة  �ملتدينني  تغلغل  حول  �صحفي  حو�ر  يف  �لدفاع،  وز�رة  يف  �ل�صبيبة  ق�صم 

�ملو�قع �لقيادية للجي�ص �الإ�رش�ئيلي، �أن �أتباع �لتيار �لديني �ل�صهيوين �أ�صبحو� ي�صكلون 

.
28

�لعمود �لفقري للجي�ص

كما ذكر �ملر��صل �لع�صكري ملجلة �صالح �لطري�ن، حاجي ليفي Hagai Levi ، �أن عدد 

�ملتدينني �لذين تخرجو� �صنة 1997 من دورة �إعد�د طيارين مقاتلني، قد ت�صاوى مع عدد 

�خلريجني من �أبناء �لكيبوت�صات، بعد �أن كان هوؤالء يحتلون يف �ل�صابق �ملرتبة �الأوىل بني 

�أن   Yoav Limor ليمور  يو�آف  �لع�صكري  �ملر��صل  وذكر  �ملقاتلني،  �لطيارين  ت�صكيالت 

�لعنا�رش �ملتدينة �قتحمت مد�ر�ص تخريج �صباط �ل�صف مرور�ً بكلية تخريج �ل�صباط 

�ملتدينة  �لعنا�رش  �أن  ليمور  وي�صيف  و�لكتائب،  �ل�رش�يا  قادة  تخريج  بدور�ت  و�نتهاء 

يف  �الأكب  �ملتدينة  �ل�صخ�صية  كانت  �أن  بعد  �جلي�ص،  يف  �لعليا  �لقياد�ت  يف  موجودة  باتت 

.
29

�جلي�ص هي �صخ�صية �حلاخام �لع�صكري

 Dan هاريل  د�ن  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  هيئة  رئي�ص  نائب  �أكد  وقد 

�ألوية يف  و�ل�رش�يا  �لكتائب  معظم  يقودون  �ل�صهيوين  �لديني  �لتيار  �أتباع  �أن   Harel 

�مل�صاة �ملختارة، وهي: �ملظليون، ناحال HaNahal، وجفعاتي، وجوالين. ويحتكر �أتباع 

�صالح �لنعامي، يف قب�شة احلاخامات، �ص 286. مل يو�صح �ملرجع �ملق�صود بـ“�لعقد �الأخري”، غري �أن هذ�   
26

�لكتاب �ملطبوع �صنة 2013 يوحي باأن فرتة �ل�صنو�ت �لع�رش �ملق�صودة جاءت بعد �صنة 2000.

،12 �ل�صنة  القد�س،  جملة  �لظاهرة،”  يتجاوز  و�قع  �الإ�رش�ئيلي:  �حلي�ص  يف  �ملتدينني  “تغلغل  �صالح،  �أحمد   
27 

�لعدد 134، �صباط/ فب�ير 2010، �ص 98.

فادي نحا�ص، مرجع �شابق، �ص 147.  
28

املرجع نف�شه، �ص 148.  
29
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هذ� �لتيار قيادة �صرييت متكال، وهي وحدة �ل�صفوة، �لتي تعد �أكرث �لوحد�ت نخبوية يف 

.
30

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي

وبعد  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لتابعة   Bamahane �ملع�صكر(  )يف  “مباهان”  جملة  ويف 

�ملتدينني،  �أحد  يد  على  ر�بني  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قتل  من  عاماً  ع�رشين 

�ملتدينون  �أ�صبح  و�لذي  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  طبيعة  على  جد�ً  مهمة  معطيات  ظهرت 

�أفيخاي  �جلي�ص  يف  �ل�صابق  �لع�صكري  �حلاخام  عز�  وقد   ،%35 ن�صبته  ما  فيه  ي�صكلون 

 ،Yair Naveh نافيه  يائري  �ل�صابق  �جلي�ص  قائد  ونائب   Avichai Rontzki رونت�صكي 

�ملا�صية  �صنة  �لع�رشين  خالل  �جلي�ص  تغري  فقد  ر�بني،  مقتل  �إىل  �لتغيري  هذ�  يف  �ل�صبب 

�ليوم من كل ثالثة جنود جندي متدين بدالً من  )1995-2015( ب�صكل كبري، و�أ�صبح 

متدين و�حد من خم�صني جندياً. فقد كانت ن�صبة �ملتدينني يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ت�صل 

مقتل  باأن  يعني  ما   ،%35 �إىل  �لن�صبة  هذه  ت�صل  و�ليوم  ر�بني،  مقتل  قبل  فقط   %2 �إىل 

ر�بني كان له �نعكا�ص كبري على �ملتدينني، �لذين توجهو� �إىل �خلدمة يف �جلي�ص دفاعاً عن 

�أنف�صهم و�خلروج من د�ئرة �التهام. كذلك ظهرت معطيات مهمة يف �رتفاع عدد �ملتدربني 

�لوقت  ففي   ،%250 �إىل  و�صلت  بن�صبة  �لفرتة  هذه  خالل  �لدينية  �جلي�ص  �أكادييات  يف 

�لذي كان عدد �جلنود يف هذه �الأكادييات 450 جندياً �صنة 1995، فاإن عدد �جلنود �ليوم 

.
31

و�صل �إىل 1,550 جندياً يف �أكادييات �جلي�ص �لدينية

ثالثًا: اأ�سباب التحاق املتدينني يف اجلي�س الإ�سرائيلي:

يوؤدون �خلدمة  ون�صاًء،  �ل�صالح، رجاالً  �لقادرين على حمل  �الإ�رش�ئيليني  �إن معظم 

�الإلز�مية مع وجود ��صتثناء�ت، ويو�صف �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي باملجتمع �مل�صلح، ويت�صح 

�لفقري  �لعمود  ي�صكل  و�لذي  “�إ�رش�ئيل”  يف  به  �ملعمول  �الحتياط  نظام  خالل  من  ذلك 

للجي�ص من �لناحية �لب�رشية، حيث ي�صل عدد �الحتياط لنحو ن�صف مليون جندي، يف 

�ألف جندي، وحتظى �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية   170 حني عدد �جلنود �لنظاميني ي�صل لنحو 

باأعلى ن�صبة �حرت�م من بني موؤ�ص�صات �لدولة يف “�إ�رش�ئيل”، فهي حمور �الأن�صطة �ملدنية 

�أحمد �صالح، مرجع �شابق، �ص 97.  
30

�صحيفة القد�س، 2015/11/7.  
31



94

الأ�سولية الدينية يف اجلي�ش الإ�سرائيلي

�القت�صادية و�لتعليمية و�الجتماعية، وهي تعمل على تاأهيل �مل�صتوطنني وحمايتهم، لذ� 

.
32

ي�صارك �ملو�طنون من خاللها يف �أعلى ن�صبة �لتحاق للجي�ص، تاأكيد�ً على والئهم �لوطني

لقد �أدرك قادة �مل�صتوطنني �حل�صا�صية �لتي تنظر بها �لنخب �حلاكمة ملوقع �جلي�ص، 

كاملوؤ�ص�صة �ل�صامنة لبقاء �لكيان �الإ�رش�ئيلي، فحثو� �أبناءهم على �خرت�قه ب�صكل منهجي، 

وذلك يف م�صعى و��صح لتوظيف هذ� �لتغلغل يف منع �لنخب �ل�صيا�صية �حلاكمة من �لقيام 

باأّي خطوة تهدد �مل�رشوع �ال�صتيطاين.

ومن �لعو�مل �لتي مّكنت �ملتدينني من �اللتحاق باجلي�ص وتبوء مو�قع قيادية فيه:

قاعدة  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  فــ“�ملوؤ�ص�صة  �لقر�ر،  �صنع  يف  �لتاأثري  يف  �لرغبة   .1

�أن  �لدينية  للموؤ�ص�صة  يكن  وبالتايل  موؤ�ص�صاته،  بكل  �ملدين  �ملجتمع  يف  للتاأثري  �نطالق 

.
تخلق لنف�صها م�صاحة �أكب و�أو�صع يف �ملجتمع �ملدين من خالل �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية”33

للنخبة  �لهائل  للتاأثري  �لديني  للتيار  �لروحية  �لقياد�ت  �إدر�ك  �إىل  ونظر�ً 

�الألوية  يف  لالنخر�ط  �أتباعها  وّجهت  فقد  �لقر�ر،  �صنع  د�ئرة  على  �لع�صكرية 

�إلز�مية يف  �لع�صكرية  �أن �خلدمة  �لرغم من  �ملختارة و�لوحد�ت �خلا�صة، فعلى 

حيث  �ملقاتلة،  للوحد�ت  �لتجند  على  جنوده  يجب  ال  �جلي�ص  �أن  �إال  �إ�رش�ئيل، 

ي�صتطيع �أي جمند جديد �لتوجه �إىل �لوحدة �لتي يرغب يف �لتجند معها ما د�مت 

�لديني  للتيار  �لروحية  �ملرجعيات  حتاول  ومل  بذلك،  ت�صمح  �خلا�صة  ظروفه 

�ل�صهيوين �إخفاء دو�فعها من ور�ء حّث عنا�رشها على �لتجند للوحد�ت �ملقاتلة 

و�الندفاع نحو �ملو�قع �لقيادية يف �جلي�ص، حيث �أكد �أكرث من حاخام بارز يف هذ� 

�عتبار  على  �جلي�ص  على  �ل�صيطرة  �إحكام  �إىل  يهدف  �لتوّجه  هذ�  �أن  على  �لتيار 

�أن هذ� مدخل هام ي�صمن لهذ� �لتيار �لتاأثري على د�ئرة �صنع �لقر�ر يف �لدولة، 

.
34

ب�صكل يفوق بكثري حجمه �لديوغر�يف مقارنة مع �لتيار�ت �الأخرى

 Raymond Cohen, “Israel’s Starry- Eyed Foreign Policy,” The Middle East Quarterly, Philadelphia,  
32

vol. 1, no. 2, June 1994, http://www.meforum.org/221/israels-starry-eyed-foreign-policy.l 

�لقاهرة، الدولية،  ال�شيا�شة  جملة  �الإ�رش�ئيلي،”  �جلي�ص  يف  �لديني  �لتيار  “ت�صاعد  �لدويك،  �لغفار  عبد   
33 

�لعدد 144، ني�صان/ �أبريل 2001، �ص 232.

مل يتورع �حلاخام �أبر�هام �صابري� Avraham Shapira زعيم �لتيار �لديني �ل�صهيوين، عن �إ�صد�ر فتوى يف   
34

�أو��صط �لثمانينيات ترى �لتجنيد يف �لوحد�ت �ملقاتلة “ُقربى للرب”، و�أن “�خلدمة �لع�صكرية و�لروح �لقتالية 

قب�شة  يف  �لنعامي،  �صالح  �نظر:  للمزيد  �ل�صهيوين”.  �مل�رشوع  قيادة  بهدف  �لرب  يفر�صها  جماعية  مهمة 

احلاخامات، �ص 281-280.
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و�لتفاو�صية  �ل�صيا�صية  �لعملية  يف  تقدم  �أي  �صحية  �لوقوع  من  �ملتدينني  تخوف   .2

�لغربية  �ل�صفة  �مل�رشوع �ال�صتيطاين يف  �ملتدينون  �لعلمانيون، حيث يقود  �لتي يقودها 

وقطاع غزة و�مل�صاريع �لتهويدية يف �لقد�ص. فهم ي�صكلون �أكرث من 65% من �مل�صتوطنني 

يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص، وتخوفهم �أي�صاً من �أي �ن�صحاب من �أر��ص ٍتعدُّ ح�صب 

�خلطاب �لديني “�أر��ص ٍ يهودية حمررة”.

جر�ء  �أقيمت  و�لتي  ه�صدير،  ي�صيفوت  �لتمهيدية  �لع�صكرية  �لدينية  �ملد�ر�ص   .3

�لتو�صل لت�صوية بني قيادة �جلي�ص، ومرجعيات �لتيار �لديني �لقومي، و�لتي ق�صت باأن 

�لتعليم  تلقي  �لذي يو��صلون فيه  �لوقت  �لع�صكرية يف  للخدمة  �ملتدينون  �لطالب  يتجند 

�لديني، حيث ال يندجمون يف �جلي�ص بالطريقة �لعادية، بل يتم �إدماجهم يف وحد�ت قتالية 

.
35

متجان�صة، يخدم فيها �جلنود �ملتدينون فقط مع وجود حاخاماتهم معهم

على  �لدينية  �ملرجعيات  ت�صميم  �إىل  ونظر�ً  �لع�صكرية؛  قبل  �لدينية  �الأكادييات   .4

�أن خدمو� ك�صباط كبار  �لذين �صبق لهم  �خرت�ق �جلي�ص فقد فطن عدد من �حلاخامات 

يف كتائب خمتارة ووحد�ت خا�صة، �إىل �إقامة نوع جديد من �الأطر �لدينية �لتعليمية، �لتي 

�لوحد�ت  يف  للخدمة  بالتطوع  منهم  عدد  �أكب  و�إقناع  �ملتدينني  �لطالب  الإعد�د  ت�صلح 

�ملختارة و�خلا�صة، مع �إحد�ث تغيري يف �ملنهاج �ملقرر يف هذ� �الإطار، وهو ما �أطلق عليه 

هذه  يف  للطالب  �خلدمة  بتاأجيل  �جلي�ص  ويقوم  �لع�صكرية”.  قبل  �لدينية  “�الأكادييات 
قبل  من  �لدينية  �ملادة  تلقي  �لفرتة  هذه  خالل  يتم  حيث  ون�صف،  عام  ملدة  �الأكادييات 

�خلدمة  يف  �لطالب  يتجند  ذلك  وبعد  �جلي�ص،  من  تقاعدو�  حاخامات،  �أغلبهم  مدر�صني 

�أعو�م  ثالثة  يخدمون  حيث  �لعلمانيون،  فيها  يتجند  �لتي  نف�صها  بالظروف  �لع�صكرية 

يف وحد�ت عادية وغري متجان�صة. و�أ�صبحت هذه �الأكادييات جتذب �ملئات من �لطالب 

�ملتدينني كل عام، حيث يختار هوؤالء �أن يتطوعو� للخدمة يف �ألوية �ل�صفوة، وكتائب �لنخبة، 

و�لوحد�ت  و�لكتائب  �الألوية  هذه  يف  �ملتدينني  ن�صبة  من  ز�د  مما  �خلا�صة،  و�لوحد�ت 

.
36

�ملختارة ب�صكل كبري، وبدرجة تفوق بكثري ن�صبة متثيلهم يف �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي

ياأمل �لقائمون على ي�صيفوت ه�صدير �أن ي�صهم �لتعليم �لديني �لذي يتلقاه �لطالب يف هذه �ملد�ر�ص يف زيادة   
35

�لتعبئة �لدينية، وتعاظم �حلما�ص للخدمة يف �لوحد�ت �ملقاتلة، باالإ�صافة �إىل تلقي جرعات مكثفة من �لتعليم 

�ملتعلق بال�رشيعة و�لفقه. �نظر: �صالح �لنعامي، يف قب�شة احلاخامات، �ص 282.

�صالح �لنعامي، يف قب�شة احلاخامات، �ص 283.  
36
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ثالثة �صّد  ق�صاة  �صتة  باأغلبية  �لعليا  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  �ألغت   2012 �صنة  يف   .5 

�أ�صهم ذلك يف زيادة  �مل�صاو�ة؛   كونه غري د�صتوري وي�ص مبد�أ 
37Tal Law تال  قانون 

.
38

ن�صب �لتحاق �حلريدمي يف �جلي�ص

كافة  يف  ر�ٍق  ع�صكري  تدريب  على  �ملتدينني  من  قليلة  غري  ن�صبة  ح�صول  �إن   .6

�إمكانية  يف  �مل�صتوطنني،  وخ�صو�صاً  �ملتدينني  �ليهود  وقوة  قدرة  من  يزيد  �ملجاالت 

�أهلية و�أعالها  �أدناها وقوع حرب  �العتماد �لدفاعي على �لذ�ت �صّد كافة �الحتماالت، 

.
39

�ندالع حرب �إقليمية �صاملة

يف  للخدمة  �لتطوع  على  حتّث  و�لتي  �لدينية  �ملرجعيات  �أ�صدرتها  �لتي  �لفتاوى   .7

�لتيار  �أبناء  جميع  على  يتوجب  مقد�صة”،  “دينية  مهمة  هذه  و�عتبار  �ملقاتلة،  �لوحد�ت 

Mordechai Eliyahu �لزعيم �ل�صابق  �إلياهو  �أ�صدر �حلاخام مردخاي  �لقيام بها؛ فقد 

�لوحد�ت  يف  �لتطوع  َتُعدُّ  �لت�صعينيات،  مطلع  فتوى،  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لدينية  لل�صهيونية 

�ملقاتلة يف �جلي�ص: “و�جب على كل متدين قادر، و�أن �لتخلف عن هذ� �لو�جب يعد مع�صية 

.
للرب وجتاوز�ً لدرب �أنبياء �إ�رش�ئيل و�ل�صديقني على مّر �لع�صور”40

8. رغبة �لعلمانيني بـ“تقا�صم �لعبء” مبعنى �إ�رش�ك �حلريدمي يف �جلي�ص، خ�صو�صاً 

 .
41

و�أنهم يتلقون ميز�نيات �صخمة ملعاهدهم �لدينية من �خلزينة �لعامة

رابعًا: جتنيد احلريدمي:

ورد،  �أخذ  بني  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �ملتدينني  جتنيد  بخ�صو�ص  �الأمور  ظلت 

يف  Tzvi Tal تال  ت�صفي  �ملتقاعد  �لقا�صي  برئا�صة  تال  جلنة  تعيني  جرى  �أن   �إىل 

1999 جلنة ال�صت�صد�ر قانون )�صمي  �لقا�صي �ملتقاعد ت�صفي تال، و�لذي ر�أ�ص �صنة  �إىل  قانون تال: ن�صبة   
37

بقانون تال ن�صبة �إليه( يعفي �ل�صبان �حلريدمي من �خلدمة �لع�صكرية �الإلز�مية، �رشى مفعوله يف �صنة 2002، 

معاريف،  �صحيفة  �نظر:  للمزيد  �لعليا.  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  �ألغته  بعدما   2012 �صنة  به  �لعمل  �إيقاف  ومّت 

2012/7/8؛ واإ�رسائيل اليوم، 2012/1/31. )باللغة �لعبية(

معاريف، 2012/2/22.  
38

عبد �لغفار �لدويك، “ت�صاعد �لتيار �لديني يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي،” �ص 232.  
39

�صالح �لنعامي، “تغلغل �ملتدينني يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي: تبعات وتد�عيات،” موقع مركز �جلزيرة للدر��صات،   
40

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/2011721233426593732.html :2011/2/6، �نظر

 http://alray.ps/ar/post/102562 :للمزيد �نظر: �صحيفة الراأي، غزة، 2013/2/17، يف  
41
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�خلدمة من  �حلريدمي  �ليهود  �ل�صبان  يعفي  قانوناً  و�أ�صدرت   ،1999 �أغ�صط�ص   �آب/ 

قر�بة  �لقانون  ويعفي   ،2002 �صنة  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �صفوف  يف  �الإلز�مية  �لع�صكرية 

ثمانية �آالف من �ل�صبان �حلريدمي، و�أبدت �ملوؤ�ص�صة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية حتفظها من هذ� 

�الإلز�مية،  �لع�صكرية  �خلدمة  �أد�ء  بو�جب  يتعلق  فيما  �مل�صاو�ة  مبد�أ  ي�ص  كونه  �لقانون 

�أن هذ� �لقانون يناق�ص �لد�صتور وال يحقق �مل�صاو�ة  �إ�رش�ئيلية  كما ر�أت جهات ق�صائية 

بني �ملو�طنني يف “�إ�رش�ئيل”. ويف �صنة 2012 �ألغت �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لعليا باأغلبية �صتة 

مبد�أ  وي�ص  د�صتوري  غري  �لقانون  هذ�  ترى  �أنها  موؤكدة  تال،  قانون  ثالثة  �صّد  ق�صاة 

�مل�صاو�ة. وجاء هذ� �لقر�ر رد�ً على خم�صة طلبات ��صتئناف �صّد متديد �لعمل بقانون تال 

. �صاعد ذلك 
42

ُقدمت �إىل �ملحكمة �لعليا �صنة 2007، من جانب جهات متعددة كحزب مريت�ص

على �زدياد كبري يف عدد �حلريدمي �مللتحقني يف �خلدمة �الإجبارية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي.

وتت�صاعد ق�صية جتنيد �حلريدمي على �صوء �رتفاع ن�صبتهم بوترية عالية من بني 

�ل�صبان �ليهود، فمثالً يف فوج �لتجنيد �الأخري يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف نهاية �صنة 2012، 

بلغت ن�صبة �ل�صبان �حلريدمي من �إجمايل �ل�صبان �لذين ي�صملهم قانون �لتجنيد �الإلز�مي 

13%، وكل �ملوؤ�رش�ت تقول �إن �لن�صبة �صرتتفع، ويطالب �لعلمانيون بـ“تقا�صم �لعبء” 

مبعنى �إ�رش�ك �حلريدمي يف �جلي�ص، خ�صو�صاً و�أنهم يتلقون ميز�نيات �صخمة ملعاهدهم 

.
43

�لدينية من �خلزينة �لعامة

وقد �أفرزت �نتخابات �لكني�صت �الأخرية نتائج مل يتوقعها نتنياهو يف هذ� �ملجال، فمن 

ناحية، �زد�دت قوة كتلتي �حلريدمي �لبملانية مبقعدين، من 16 �إىل 18 مقعد�ً، ويف �ملقابل، 

من قوتهم  �رتفعت  �مل�صتوطنني،  �أي�صاً  يثل  �لذي  �ل�صهيوين  �لديني  �لتيار  قوة   فاإن 

للتيار  �جلديدة  �لكتلة  �أن  هو  نتنياهو،  ناحية  من  �ملفاجاأة  ولكن  مقعد�ً.   12 �إىل  مقاعد   7

�لديني �ل�صهيوين و�ال�صتيطاين، كتلة �لبيت �ليهودي، ك�صفت عن موقف مت�صدد جد�ً، 

ومل يكن بهذه �حلدة من قبل، مبطالبتها بتجنيد �حلريدمي، و�لتقت هذه �لكتلة بالر�أي مع 

كتلة ي�ص عتيد )يوجد م�صتقبل( �لعلمانية، �لتي تطالب بتجنيد �صبه كامل، و�إعفاء طفيف 

.
44ً

لب�صع مئات من �ل�صبان �حلريدمي �صنويا

معاريف، 2012/2/22.   
42

الراأي، غزة، 2013/2/17.  
43

املرجع نف�شه.  
44
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خام�سًا: اأكادمييات دينية للجي�س الإ�سرائيلي:

على  تنعك�ص  �لتي  �لدينية  بالتعددية  بطبيعته  �الإ�رش�ئيلي  �ملجتمع  يتميز 

�إطار �لتعليم، �لذي يكن تق�صيمه من حيث �أنو�ع �ملد�ر�ص �إىل �أربع جمموعات: 

مد�ر�ص ر�صمية يدر�ص فيها غالبية �لتالميذ، ومد�ر�ص ر�صمية دينية تركز على 

�لدر��صات �ليهودية و�لتقاليد و�لطقو�ص �لدينية، و�ملد�ر�ص “�لعربية و�لدرزية”، 

.
45

و�ملد�ر�ص �خلا�صة �لتي تعمل حتت �إ�رش�ف هيئات دينية دولية خمتلفة

�إىل  �ل�صهيوين  �لديني  للتيار  �لروحية  �ملرجعيات  تو�صلت  �ل�صبعينيات،  �أو�خر  ويف 

�ملد�ر�ص  تتوىل  �أن  على  �التفاق  مبوجبه  مّت  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  هيئة  مع  �تفاق 

�لدينية  �ل�صهيونية  لتيار  ينتمون  �لذين  �ل�صباب  �إعد�د  مهمة  �لتيار  لهذ�  �لتابعة  �لدينية 

ملرحلة �جلي�ص، بحيث يتوىل �حلاخامات �لذين ي�رشفون على هذه �ملد�ر�ص حماولة زيادة 

�جلي�ص،  يف  و�ملختارة  �ملقاتلة  �لوحد�ت  يف  للخدمة  للتطوع  �ل�صباب  هوؤالء  لدى  �لد�فعية 

وذلك عب زرع قيم �لت�صحية من �أجل �لوطن وغريها من �لقيم يف نفو�ص هوؤالء �لطالب، 

�إىل جانب �إعد�دهم ب�صكل مهني ملرحلة �جلي�ص. ويق�صي هوؤالء 18 �صهر�ً يف هذه �ملد�ر�ص، 

يار�صون خاللها تعليمهم �لديني، ويف �لوقت نف�صه يوؤدون �خلدمة �لع�صكرية، مع �لعلم 

�أنه بعد تخرجهم منها يق�صون 30 �صهر�ً �إ�صافية يف �خلدمة �لع�صكرية. ويبلغ عدد هذه 

�ملد�ر�ص 42 مدر�صة، و�ل�صعار �لذي ترفعه هذه �ملد�ر�ص �أن “�خلدمة �لع�صكرية و�لروح 

ويتلقى  �ل�صهيوين”،  �مل�رشوع  قيادة  بهدف  �لدين  يفر�صها  جماعية  مهمة  هي  �لقتالية 

�الآخر، ومعظم  �لعن�رشية وكر�هية  �لتطرف، يقوم على  بالغ  دينياً  �لطالب فيها تعليماً 

هم  مدر�ء  عليها  وي�رشف  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  �أو  �مل�صتوطنات،  يف  �إما  تقع  �ملد�ر�ص  هذه 

من �أكرث �حلاخامات تطرفاً. من هنا كان كل طالب يف هذه �ملد�ر�ص ال ينظر خالل تاأديته 

بو�بة  ير�ها  بل  �أعو�م،  ثالثة  بعد  تنتهي  �إجبارية  خدمة  يوؤدي  �أنه  �لع�صكرية  �خلدمة 

.
46

و��صعة ملمار�صة �لتاأثري على م�صتقبل �لدولة وعلى عملية �صنع �لقر�ر فيها

ق�شايا  �الإ�رش�ئيلي،”  و�ملجتمع  �لدولة  يف  ومكانتها  �لي�صيفاه  �لتلمودية:  “�ملدر�صة  ح�صان،  علي  كمال   
45

اإ�رسائيلية، �لعدد 25، �آذ�ر/ مار�ص 2007، �ص 19.

منال فهمي �لبطر�ن، “�لديقر�طية و�لعلمانية يف �مل�رشق �لعربي،” �حلو�ر �ملتمدن، كانون �لثاين/ يناير 2011،   
46

www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=173 :نظر�
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�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  على  �ل�صيطرة  �إمكانية  يف  �ملد�ر�ص  هذه  �أهمية  من  يقلل  �لبع�ص 

�لو�قع  �أن  �إال   .
47ً

�صنويا طالب  �ألف  عن  يزيد  ال  هذه  �ملد�ر�ص  طالب  عدد  �أن  �إىل  بالنظر 

يثبت عك�ص ذلك، ويكن مالحظة ذلك من خالل �لتغري يف �صلوك �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف 

�حلروب �الأخرية )حرب لبنان 2006، وحروب غزة 2008، و2012، و2014( مقارنة مع 

�حلروب �لتقليدية قبل �أكرث من عقدين، و�لتي خا�صتها “�إ�رش�ئيل” خالل فرتة �ل�صتينيات 

�لثمانينيات، و�صلوك �جلي�ص  67، وحروب لبنان يف  و�ل�صبعينيات و�لثمانينيات كحرب 

�الإ�رش�ئيلي خالل �النتفا�صة �لفل�صطينية �الأوىل.

ويف �لعقد �الأول من �لقرن �لـ 21، ظهر �جتاه يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يدعو �إىل حّل هذه 

يتعلق  فيما  وخ�صو�صاً  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  قيم  مع  تتعار�ص  فكرتها  لكون  �ملد�ر�ص 

باعتبار �جلي�ص مبثابة بوتقة �صهر ل�صتات �ملهاجرين �ليهود، بينما توؤكد هذه �ملد�ر�ص 

.
48ً

على قيمة �لتخندق عرقياً ومذهبيا

Colette Avital من  �أبيطال  �لكني�صت كوليت  2004 دعت ع�صو  يوليو  ففي متوز/ 

�لتي  �لتح�صريية  �لع�صكرية  و�ملعاهد  �لدينية  ه�صدير  ي�صيفوت  حّل  �إىل  �لعمل  حزب 

حتولت �إىل دفيئة لعملية غ�صل دماغ م�صيحانية متع�صبة، وقد �أثارت �أقو�لها هذه رّد فعل 

.
49

�صديد من جانب �حلاخامات

ويف “�إ�رش�ئيل” ب�صع ع�رش�ت من �لكليات �لدينية ما قبل �خلدمة �لع�صكرية، وتعرتف 

لوظائف  �ل�صبان  توؤهل  كليات  وهي  كهذه،  كلية   23 بـ  �لدفاع  ووز�رة  �ملعارف  وز�رة 

قيادية يف �جلي�ص، ومن �صمن هذه �لكليات هناك 13 كلية دينية، وهناك 3 كليات �أخرى 

يدر�ص فيها ب�صكل خمتلط علمانيون ومتدينون، كما �أن هناك عدة كليات مل حت�صل بعد 

على �عرت�ف ر�صمي، ويدر�ص يف هذه �لكليات نحو 1,100 طالب، وتزيد ن�صبة �ملتدينني 

.
منهم عن 70%، ويوجد نحو ن�صف عدد هذه �لكليات د�خل �ملناطق �ملحتلة �صنة 501967

�صعيد عكا�صة، “هل ي�صيطر �ملتدينون على �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي؟” جملة القد�س، �ل�صنة 7، �لعدد 78، حزير�ن/   
47

يونيو 2005، �ص 86.

املرجع نف�شه.  
48

يور�م بريي، “�لنخبة �لع�صكرية �جلديدة يف �إ�رش�ئيل: ملاذ� يعتب فهم �لنخبة �لع�صكرية �أمر�ً مهماً؟”، ق�شايا   
49

اإ�رسائيلية، �لعدد 28، كانون �الأول/ دي�صمب 2007، �ص 63.

املرجع نف�شه، �ص 58.  
50
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اجليــ�س  فـي  النخبـة  ووحـدات  املتـدينـون   �سـاد�سـًا: 

                    الإ�سرائيلي:

ت�صري �ملعطيات �ل�صادرة عن ق�صم �لقوى �لب�رشية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ل�صنة 2008، 

�لتيار  �أتباع  من  هم  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �لقتالية  �لوحد�ت  يف  �ل�صباط  من   %60 �أن 

70%، يف  �إىل  �ألوية �مل�صاة �ملختارة  �أتباع هذ� �لتيار يف  �لديني �ل�صهيوين، وترتفع ن�صبة 

حني ت�صل ن�صبتهم يف �لوحد�ت �خلا�صة �إىل نحو 75%. ويو�صح نائب رئي�ص هيئة �أركان 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق د�ن هاريل �أن �أتباع �لتيار �لديني �ل�صهيوين يقودون معظم 

�لكتائب و�ل�رش�يا يف �ألوية �مل�صاة �ملختارة وهي: �ملظليون وهناحل وجفعاتي وجوالين، 

�لتي  متكال،  �صرييت  وهي  مطلق،  ب�صكل  �ل�صفوة  وحد�ت  قيادة  �حتكارهم  جانب  �إىل 

 ،Shimshon و�صم�صون  و�إيجوز،  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  نخبوية  �لوحد�ت  �أهم  تعدُّ 

ودوخيفات Duvdevan. ومن �أو�صح مظاهر تعاظم متثيل �ملتدينني يف �لوحد�ت �ملقاتلة 

يف �جلي�ص، هو �النقالب �لذي �صهدته �لرتكيبة �لقيادية يف �لوحدة �ملختارة ل�صالح �جلو 

�الإ�رش�ئيلي �صلد�غ Shaldag، حيث �إن ثلثي قادة �الأطقم يف هذه �لوحدة، �الأكرث �رّشية يف 

.
51

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، هم من �ملتدينني

وكان �ملوؤمتر �ل�صنوي لكبار �ل�صباط يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صنة 2009 �لذي تر�أ�صه 

يف  عقد  و�لذي   ،Gabi Ashkenazi �أ�صكنازي  غابي  �آنذ�ك،  �جلي�ص  �أركان  هيئة  رئي�ص 

يتقلدون  �لذين  �ل�صباط  جميع  وح�رشه  “�إ�رش�ئيل”  بو�صط  �لع�صكرية  �لقو�عد  �إحدى 

�لذين  �ل�صباط  من  �ل�صاحقة  فاالأغلبية  خا�ص،  ب�صكل  للنظر  الفتاً  فوق،  فما  مقدم  رتبة 

كما  الفتاً،  �مل�صهد  كان  وقد  �ل�صهيوين؛  �لديني  �لتيار  �أتباع  من  كانو�  �ملوؤمتر  ح�رشو� 

عبت عنه �ل�صحف �لعبية، لدرجة �أن رئي�ص �صعبة �ال�صتخبار�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية 

بثتها  �لتي  �ل�صور  �أن  ر�أى   ،Shlomo Gazit غزيت  �صلومو  �حتياط  �جلرن�ل  �الأ�صبق، 

قنو�ت �لتلفزة �الإ�رش�ئيلية لكبار �ل�صباط �ملتدينني وهم يتحركون يف �لقاعة �لتي عقد فيها 

�ملوؤمتر معتمرين قبعاتهم �لدينية �ملزرك�صة، هي “دليل على وقوع �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف 

.
قب�صة �لتيار �لديني �ل�صهيوين”52

�صالح �لنعامي، يف قب�شة احلاخامات، �ص 285-284.  
51

فادي نحا�ص، مرجع �شابق، �ص 146.  
52
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الإ�سرائيلي  اجلي�س  يف  املتدينني  مرجعيات   �سابعًا: 

                  ومدى ان�سياعهم للقرار ال�سيا�سي:

عليها  ي�صيطر  �لتي  �إيالن  بار  جامعة  يف  �الجتماعية  �لعلوم  ق�صم  �أعدها  در��صة  يف 

�ملتدينون، تبني �أن �أكرث من 90% من �ملتدينني يعتقدون �أنه يف حال تعار�ص قو�نني �لدولة 

وتعليمات �حلكومة مع فحوى �لفتاوى �ل�صادرة عن �حلاخامات، فاإن عليهم �أن يتجاهلو� 

.
53

قو�نني �لدولة وتعليمات �حلكومة، ويعملو� وفق ما تن�ص عليه فتاوى �حلاخامات

ولكن مع حاجة �الأحز�ب �لعلمانية لتاأييد �الأحز�ب �لدينية �أ�صبحت تتغافل 

باملتدينني د�خل �جلي�ص وخارجه، مما يكن  �الأن�صطة �خلا�صة  �لعديد من  عن 

�إلقاء حما�رش�ت منطية يف  بند �ملحظور�ت، و�لتي تتجاوز جمرد  �إدر�جه حتت 

�أمور �لدين �أمام �جلنود لت�صمل �إ�صد�ر توجيهات تخاطب �جلنود وتدعوهم يف 

�أ�صبح  �أو�مر قادتهم، وهكذ� ظهر د�خل �جلي�ص و�صع  �إىل رف�ص  �أحيان كثرية 

و�الأو�مر  للتعليمات  و�حرت�مه  للجي�ص  والئه  بني  موزعاً  �ملتدين  �جلندي  فيه 

�لتي ي�صدرها قادته فيما يعرف با�صم “�ل�صبط و�لربط”، وبني والئه لتعليمات 

.
54

وفتاوى قادته �لروحيني

لقد �أح�صنت �ملرجعيات �لدينية للم�صتوطنني توظيف �حل�صا�صية �لتي تنظر 

و�جلنود  �ل�صباط  �جلرن�الت  فدعت  �جلي�ص،  ال�صتقر�ر  �حلاكمة  �لنخب  بها 

�إخالء  ب�صاأن  �الإ�رش�ئيلية  للحكومات  تعليمات  �أية  تنفيذ  رف�ص  �إىل  �ملتدينني 

قر�ر�ت  تنفيذ  يف  حتى  متاطل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومات  فاإن  ولهذ�،  م�صتوطنات، 

�ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لعليا �لتي ن�صت على �إخالء بع�ص �جليوب �ال�صتيطانية، 

.
55

الأنها �أقيمت بدون �إذن �حلكومة خ�صية �أن يوؤدي �الأمر �إىل حدوث مترد

كابليوك �أمنون  يقول  و�ل�صيا�صي  �لديني  بني  �لوالء  �زدو�جية  خطورة   وعن 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  جنود  “�إن  �خلطر:  ت�صخي�ص  معر�ص  يف   Amnon Kapeliouk

�صيجدون �أنف�صهم �أمام خيار خطر: �إما طاعة قائدهم �لع�صكري �أو طاعة �حلاخام”. كما 

�أحمد �صالح، مرجع �شابق، �ص 99.  
53

حممد حممود �أبو غدير، مرجع �شابق، �ص 103.  
54

�لنعامي،  �صالح  �ل�صحايف  موقع  �ملزرك�صة،  �لقبعات  �أ�صحاب  نخبة  حكم  حتت  �إ�رش�ئيل  �لنعامي،  �صالح   
55

http://naamy.net/news/View/1255/#.WLZcvNIrLIU :2014/9/7، �نظر
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�لع�صكرية لل�صباب �ملتدينني تخ�صع  �إىل جعل �خلدمة  �لدين من دعا  �أن هناك من رجال 

.
56

الإ�رش�ف رجال �لدين ولي�ص للقادة �لع�صكريني يف �لوحد�ت �ملختلفة

كانت  �إنه  متدين،  غري  جندي  وهو  �يناف”  “جال  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  �أحد  “يقول 
�أن وّقع  �ملعركة، وي�صيف: ما  �لع�صكرية وكذلك يف �صاحة  هناك خطب دينية يف قاعدته 

.
�جلنود با�صتالم بنادقهم حتى ت�صلمو� ن�صخة من �لتور�ة”57

ن�رش �أو�صلو،  م�صرية  حول  �لكبري  و�ل�رش�ع  ر�بني،  حكومة  عهد  �إىل   وبالعودة 

�جلي�ص  جنود  حت�ص  فتاوى  �لدينية  �ل�صهيونية  مع�صكر  من  بارزون  حاخامات 

مثل  حتولت  وقد  م�صتوطنات،  �إخالء  �إىل  تدعو  ع�صكرية  �أو�مر  رف�ص  على  �الإ�رش�ئيلي 

هذه �لفتاوى �إىل دليل يف يد �ملتحاملني على تنامي �لتو�جد �لديني يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، 

�أ�صحاب �لوالء �ملزدوج، للدولة وللحاخامات،  �إىل �لقول: ها هي قوة  حيث ذهب هوؤالء 

يف  �لكفة،  �لوالء  هذ�  يرجح  �أن  من  تخوف  وهناك  �الإ�رش�ئيلي،  �لدفاع  جي�ص  يف  تتعاظم 

.
58

حاالت كثرية، ل�صالح �لفتاوى �لدينية

لقد �صار �حلاخامات �أكرث قوة و�صارو�، وفقاً لقو�عد �جلي�ص �جلديدة، جزء�ً من �لنخبة 

�لع�صكرية، وقد تخرجو� من مدر�صة �ل�صباط وهم يعملون �إىل جو�ر �لقادة �لع�صكريني، 

ومن مهامهم �الأ�صا�صية حتفيز �إر�دة �جلنود وروحهم �ملعنوية حتى على جبهات �لقتال؛ 

لقد برز حاخامات �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �إىل �لو�جهة خالل �حلروب �الإ�رش�ئيلية على غزة 

�جلي�ص،  د�خل  �ل�صيا�صي  �لديني  �لنفوذ  حول  �أ�صئلة  �حلاخامات  �أن�صطة  من  عدد  و�أثار 

.
وت�صبب هذ� �لو�صع يف بع�ص �جلدل يف “�إ�رش�ئيل”59

ي�صّكل  ما  وهو  و�جلنود،  �جلي�ص  على  دينية  يهودية  هيمنة  ب�صط  حماوالت  هناك 

خطر�ً على م�صتقبل �جلي�ص ووالئه ومرجعيات جنوده، وحّذر �خلبري �لقانوين مردخاي 

مرجعية  متدّين  جندي  لكل  ي�صبح  �أن  من   
60Mordechai Kremnitzer كرينيت�رش 

عبد �لغفار �لدويك، احلالة الدينية يف اإ�رسائيل، �ص 387-388، و�ص 446.  
56

كاتيا �أدلر، ت�صاعد �ملد �لديني يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، هيئة �الإذ�عة �لبيطانية )بي بي �صي(، 2009/9/9، �نظر:   
57

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2009/09/090909_om_military_rabbis_tc2.shtml

يائري �صيلغ، مرجع �شابق، �ص 90-89.  
58

كاتيا �أدلر، مرجع �شابق.  
59

ملجل�ص  �صابق  ورئي�ص  للديوقر�طية،  �الإ�رش�ئيلي  �ملعهد  رئي�ص  ونائب  قانوين  خبري  كرمنيت�رس:  مردخاي   
60

�ل�صحافة �الإ�رش�ئيلي. 
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بح�صب  تتناق�ص  �أو�مر،  بتنفيذ  ع�صكرياً  تكليفه  وعند  �الأزمات،  عند  �إليها  يحتكم  دينية 

�حلاخامات مع �لتور�ة، حينها قد جند بني �جلنود من يف�صل �الحتكام �إىل مرجعيات مثل 

 ،Itzhak Shapira �و�حلاخام يت�صحاق �صابري Yosef Elitzur حلاخام يو�صف �أليت�صور�

“�الأطفال  الأن  و�الأطفال،  �لن�صاء  قتل  ُيجيز  �لذي  �مللك”،  “تور�ة  كتاب  و�صعا  �للذين 

.
�صيكبون يف نهاية �ملطاف، و�صن�صطر عندها لقتلهم”61

وكلما ز�دت درجة �لتدين يف �جلي�ص، ز�دت �حتماالت عدم �لقدرة على تنفيذ قر�ر�ت 

هذه  على  �جلنود  مترد  من  �خلوف  بفعل  �مل�صتوطنات  �إخالء  مثل  م�صريية،  �صيا�صية 

د�خل  مترد  �إىل  يوؤدي  قد  فاإنه  ذلك  حدث  و�إن  “�لربانيني”.  لتعليمات  وفقاً  �الأو�مر، 

�جلي�ص  �صفوف  يف  �ملتدينني  لثورة  �الأوىل  �ل�رش�رة  �أي�صاً  ي�صكل  وقد  �جلي�ص،  �صفوف 

وقياد�ته، وهو �صيناريو لي�ص ببعيد عن �حل�صول.

للدولة،  زعماء  ن�صبح  لكي  باإعد�دنا  يقومون  “�إنهم  �ملجندين:  �ملتدينني  �أحد  ويقول 

.
نحن نريد �أن نكون على ر�أ�ص �الأ�صد�ء، �إننا جمرد مرحلة يف �لطريق �إىل �خلال�ص”62

فالقائد و�جلندي �ملتدين يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي قد متت تربيته على �أنه عندما ُيفر�ص 

�ملنتخبة،  وحكومته  قيادته  عن  �ل�صادرة  �لع�صكرية  �الأو�مر  تنفيذ  بني  �الختيار  عليه 

وتعليمات مرجعياته �لروحية، فاإنه ال يرتدد يف تلبية تعليمات �ملرجعيات �لدينية، ومثال 

ذلك ما قاله �جلرن�ل ي�رش�ئيل فاي�ص Israel Weiss كبري حاخامات �جلي�ص:

�إنه يف�صل خلع بزته �لع�صكرية على تنفيذ �أي �أمر ي�صدر عن قيادة �جلي�ص 

ثاين   ،]Avraham Shapira[ �صابري�  �أبر�هام  �حلاخام  تعليمات  مع  ويتعار�ص 

�ملرجعيات  جميع  دعت  كما  �ل�صهيوين،  �لديني  للتيار  روحية  مرجعية  �أهم 

�لروحية لل�صهيونية �لدينية �أتباعها من �لقادة و�جلنود �إىل رف�ص تعليمات قيادة 

.
�جلي�ص بامل�صاركة يف تنفيذ خطة “فّك �الرتباط”63

�الإخبارية،  �ليوم  فل�صطني  وكالة  �لرب”،  “جي�ص  �إىل  �ل�صعب”  “جي�ص  من  �إ�رش�ئيل...  وتد،  حممد  ن�صال   
61

https://paltoday.ps/ar/post/216326 :2014/9/20، �نظر

حممد حممود �أبو غدير، مرجع �شابق، �ص 73.  
62

�صالح �لنعامي، �ملتدينون يو�صكون على �ل�صيطرة على �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، موقع �ل�صحايف �صالح �لنعامي،   
63
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