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و�شائل ال�شهيونية الدينية يف ال�شعود داخل الدولة

متهيد:

�صعرت �ل�صهيونية �لدينية، وخ�صو�صاً خالل �لعقود �الأوىل لقيام �لكيان، باأنها تعمل 

بطبقة  يتعلق  فيما  �صو�ء  وكادح،  جمتهد  �رشيك  فهي  �ل�صهيوين؛  �مل�رشوع  يف  “عبد�ً ” 
�لقيادة �لدينية و�ل�صيا�صية، �أم حتى على م�صتوى �الأفر�د �ملنتمني �إليها، ولكن هذ� �ل�رشيك 

�ملجتهد، ��صتمر يف �لبقاء كالعب ثانوي، مل ُيوؤخذ ر�أيه بعني �العتبار يف �لن�صاالت �لتي 

Locality”، فاملتدينون �لوطنيون  “�لي�صوف  �صبقت تاأ�صي�ص �لدولة �أمام �لعامل ود�خل 

�أتباع تيار �ل�صهيونية �لدينية خدمو� كعجلة خام�صة. وبعد �إن�صاء �لدولة �صكلو� �أي�صاً كّماً 

1
فائ�صاً عن �حلاجة، وُعينو� وزر�ء للرفاهية و�خلدمات �لبيدية يف حكومات تلك �لفرتة.

�لرغم  وعلى   ،)2019–2015( نتنياهو  بنيامني  برئا�صة  �ليمني  حكومة  ظلّ  ويف  لكن 

مر�كز  يف  وجودهم  �أ�صبح  فقد   
2
�الإ�رش�ئيليني، من   %12–10 ي�صكلون  �ملتدينني  �أن  من 

ي�صكون  �لنخبوية،  �لقتالية  �الألوية  يف  �صباطاً  فتجد  بو�صوح،  بارز�ً  �ملهيمنة  �لقوى 

و�صائل  يف  رئي�صية  منا�صب  وي�صغلون  �الإ�رش�ئيلية،  �لعليا  �ملحكمة  تركيبة  ثلث  بنحو 

للحكومة،  �لقانوين  فامل�صت�صار  �لعامة؛  �خلدمة  قطاعات  يف  برزو�  وقياد�تهم  �الإعالم، 

وقائد �ل�رشطة، ورئي�ص جهاز �ملو�صاد Mossad، �إ�صافة �إىل مدير مكتب رئي�ص �لوزر�ء، 

�أ�صبحت  �ل�صورة  �لدينية.  �ل�صهيونية  تيار  �إىل  ينتمون  جميعهم  �أمريكا،  يف  و�ل�صفري 

و��صحة: �نتقلت �ل�صهيونية �لدينية من دور �لرقيق �إىل دور �ل�صيّد.

تغرّي  نتيجة  �لدينية،  �ل�صهيونية  قبل  من  �لفاعلة  �ل�صلطة  �إىل  �لرحلة  ن�صاأت 

�أيديولوجية و�صلوك هذ �لتيار، خ�صو�صاً بعد �الن�صحاب من غزة وعند  در�ماتيكي يف 

مو�قف  �لدينية  �ل�صهيونية  �تخذت   1967 يونيو  حزير�ن/  حرب  يف  �أنه  جند  �ملقارنة 

 “معتدلة” جتاه �ل�صيا�صة �خلارجية و�الأمن. من �ل�صعب ت�صديق ذلك، لكن زعيم حزب 

عنات روط، �رّس القوة: جمل�س يي�شع ون�شالها �شّد جدار الف�شل وخطة فّك الرتباط 63 )�لقد�ص: �ملعهد   
1

�الإ�رش�ئيلي للديوقر�طية، 2005(. )باللغة �لعبية(

غو�س  لإخالء  ال�شتعداد  امل�شتوطنني:  ونقا�شات  الأر�س  من  القتالع  م�صعال،  و�صاوؤول  �إ�صحق  �صانيل   
2

قطيف )�لقد�ص: معهد فلور�صهاير لدر��صات �ل�صيا�صة، 2005(. )باللغة �لعبية(



دور تيارات ال�سهيونية الدينية يف احلياة ال�سيا�سية يف اإ�سرائيل 2000–2019

54

�حلزب �لديني �لقومي )�ملفد�ل( حاييم مو�صي �صابري� �عرت�ص على �خلروج �إىل �حلرب 

 
3
�صنة 1967. فيما عار�ص ورثته، �لتخلي عن �أي �أر�ص، حتى يف �إطار “�تفاقات �ل�صالم”.

ليبمان �أفيجدور  �إىل  نتنياهو  من  �لعلماين،  �ليمني  ينظر  عندما   2019 �صنة  يف   و�ليوم 

�ملو�قف  يف  يناف�صونهم  د�ئماً  �ملتدينني  �لوطنيني  يرى  ييناً،   Avigdor Lieberman

�ملت�صددة، خ�صو�صاً يف �مل�صائل �ل�صيا�صية �ملتعلقة بالفل�صطينيني.

�حلرب،  نتيجة  جاء  �ل�صيا�صية  و�الأيديولوجية  �لعام  �لتاأثري  حتت  �لتحّول  هذ� 

�إ�رش�ئيل”. الأنه  “�أر�ص  �لتي تقتل ح�صب ر�أيهم �مل�رشوع �ال�صتيطاين يف  و�الن�صحابات 

“�أر�ص  يف  و�ال�صتيطان  �لدولة،  و�إقامة  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  فاإن  للمتدينني،  بالن�صبة 

و�لدليل  �هلل.  �صنعه  دينياً،  م�رشوعاً  بل  فح�صب؛  وطنياً  م�رشوعاً  لي�صا  �إ�رش�ئيل” 

 �لالهوتي للدولة هو “بد�ية منو فكرة �خلال�ص”، و�لبهان على ذلك، حدث يف حزير�ن/

يونيو 1967. فقد ُعدَّ �لن�رش �حلا�صم مبثابة مرحلة يف �لتطور �لديني، بالن�صبة ملا يعتقده 

4
�أتباع هذ� �لتيار.

�صارع هذ� �لتيار �خلطى نحو �إيجاد �ندماجات �صيا�صية، و�إحد�ث �نقالبات �جتماعية، 

و��صتحد�ث �أيٍد و�أدو�ت فرعية علنية و�رشية، و�لو�صول �إىل من�صات �صيادية، تخدم يف 

�إحد�ث �لتغيري �ملطلوب، وكبح عجلة �لتنازالت، كما يرونها، �أمام �لفل�صطينيني. 

اأوًل: تيارات ال�سهيونية الدينية واأذرعها التنفيذية:

قطاعات  عدة  �صمن  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صيا�صة  حلبة  يف  �لدينية  �ل�صهيونية  تيار  يعمل 

من  لتحقيقه  ي�صعى  وما  مو�قف،  من  �لتيار  هذ�  يتبناه  ما  تخدم  كلها  و�أذرع،  و�أحز�ب 

طريقة  يف  و�صيا�صاتها  و�الأحز�ب  و�حلركات،  �لقطاعات،  هذه  روؤى  وتختلف  �أهد�ف، 

 حتقيق �لهدف �لنهائي، لكنها ت�صعى �إليه من �ملنطلق �لديني و�الأيديولوجي �لعام نف�صه

يو�صف غورين، البحث عن الهوية الوطنية: مكان دولة اإ�رسائيل يف الفكر اليهوي العام )تل �أبيب: جامعة   
3

تل �أبيب، 2007(. )باللغة �لعبية(

مردخاي بار ليف، خريجو مدر�شة الي�شوف يف اأر�س اإ�رسائيل: بني التقليد والبتكار )تل �أبيب: حم�صفوت   
4

ماجني، 2005(. )باللغة �لعبية(
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للتيار، ومن �أجل معرفة �ملزيد عنه، ال بّد من �لتعرف �أكرث على تلك �لقطاعات، و�الأحز�ب، 

و�حلركات، و�الأذرع �ملنتمية �إليه، وهي كما يلي: 

1. احلزب القومي الديني )املفدال(:

حزبان  وهما  مزر�حي،  وبوعيل  مزر�حي  الأحز�ب  كاحتاد   1956 �صنة  تاأ�ص�ص 

بالفعل  �لطرفني  بني  �لتعاون  وبد�أ   
5

�لي�صوف. فرتة  يف  �ملتجذرة  �الأحز�ب  من  قديان 

�ملتحدة”،  �لوطنية  “�جلبهة  ��صم  حتت  م�صرتكة  قائمة  عب  تناف�صا  عندما   ،1955 �صنة 

للكني�صت  �لديني  �لوطني  �حلزب  ودخل  �لكامل،  باالندماج  قر�ر�ً  �تخذ�  عام  وبعد 

6
�لر�بع )1959( حتت هذ� �ال�صم.

طم�ص توحيد �لف�صيلني �لق�صية �لطبقية �لتي متيّز بني �لطبقة �لعاملة و�لبجو�زية يف 

�لتيار �لوطني �لديني �ل�صهيوين �أو �ل�صهيونية �لدينية، و�ملو�صوع �لرئي�صي �لذي �صغل 

�حلزب خالل �صنو�ت 1956–1967 كان �لدين و�لدولة. 

�حلني  ذلك  ومنذ  �حلزب،  �صورة  يف  تغرّي  حدث   1967 يونيو  حزير�ن/  حرب  بعد 

�رشيكاً  ُتَعدُّ  �لتي  �ليمينية،  �الأحز�ب  �إىل  �الأقرب  �الأمنية  �الأجندة  �أعماله  جدول  ت�صمن 

 كما �أن �صباب �حلزب دفعو� العتماد مبد�أ “�إ�رش�ئيل �لكبى”، 
7
تاريخياً له، وهي مباي.

و“دولة و�حدة” بني نهر �الأردن و�لبحر، ودعو� �إىل �حلفاظ على �لقد�ص موحدة. عّرف 

�ملفد�ل نف�صه �أي�صاً كحزب ذي جدول �أعمال �جتماعي، وتعبري�ً عن ذلك �تخذ جتاه هذه 

8
�لق�صايا خطاً يدعم �لت�رشيع �الجتماعي، و�لرفاهية، وت�صجيع �لقطاع �خلا�ص.

�لر�بعة  �لكني�صت  �نتخابات  يف  م�صتقلة  قائمة  �صمن  �لديني  �لوطني  �حلزب  تناف�ص 

لالنتخابات  ��صتعد�د�ً   ،2003 ع�رشة  �ل�صاد�صة  �لكني�صت  �نتخابات  حتى   1959

لذلك  �حل�صم،  ن�صبة  �حلزب  عبور  عدم  من  تخوف  وبرز   ،2006 ع�رشة  �ل�صابعة 

�صمن  تناف�ص  وكالهما  )�ملفد�ل(،  �لوطني  �الحتاد  مع  �لديني  �لقومي  �حلزب  �ندمج 

بنيامني نتنياهو و�أييلت �صاكيد، قانون الأحزاب )�لقد�ص: �لكني�صت، 2018(، �ص 98. )باللغة �لعبية(  
5

نري �أمتور، �رتفاع ن�صبة �حل�صم يف �النتخابات، �ملعهد �الإ�رش�ئيلي للديوقر�طية، 2013/3/17، يف:  
6

https://www.idi.org.il/articles/9378 )باللغة �لعبية(  

�ملرجع نف�صه.  
7

�ملرجع نف�صه.  
8
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3 فقط ملمثلي �حلزب �لوطني �لديني. ويف نهاية 9 مقاعد، منها   قائمة م�صرتكة فازت بـ 

�لتحرك  من  كجزء  �لتطوعي”  “�حلل  ل�صالح  �حلزب  موؤ�ص�صات  �صّوتت   2008 �صنة 

�أنها ف�صلت يف هذ� �جلهد. ويف �نتخابات  �إال  لتوحيد جميع �الأحز�ب �لدينية �ل�صهيونية، 

9
�صنة 2009، تناف�ص �حلزب �لقومي �لديني با�صم �لبيت �ليهودي.

القادة ال�شابقني حلزب املفدال

 بداية توليه من�شب

زعيم احلزب

 نهاية توليه من�شب

زعيم احلزب

 حاييم مو�شي �شابريا

(1970-1902)
19551970

 Joseph Borg يو�شيف بورغ 

(1999-1909)
19731988

 Abinay Hai Shaki اأبناي حاي �شاكي

(2005-1926)
19881996

 Zebulun Hamar زبولون هامار

(1998-1936)
19961998

 Yitzhak Levy يت�شحاك ليفي

(-1947)
19982002

 Avi Eitam اآيف ايتام

(-1952)
20022005

Azbolone ازبولون

(-1945)
20052008

Daniel Hershkowitz دانيال هري�شكوفيتز

(-1953)
20082008

نعمة فريدمان و�آ�رش بن �أريه، نحن جميعاً م�شوؤولون عن بع�شنا البع�س: �شفوف اأع�شاء الكني�شت الـ 16   
9

ح�شب ن�شاطهم الربملاين يف الق�شايا الجتماعية )�لقد�ص: �جلامعة �لعبية، 2006(. )باللغة �لعبية(
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2. املتدينون الوطنيون التوراتيون – اخلرداليم )تكوما(

:Ultra-Orthodox Judaism    

�ل�صهيونية �لدينية يف “�إ�رش�ئيل”،  هي جمموعة فرعية تتبع �جلمهور �لقومي �لديني/ 

 وتتميز بت�صددها �لديني �أكرث من بقية �جلمهور 
10

ويثار نقا�ص حول ��صمها وحدودها،

�لديني �لقومي، فهي �أقرب للجماعات �حلريدية �ملت�صددة دينياً، منها �إىل �لقومية �لدينية. 

بالتز�م ديني  باأنهم �صهاينة متحم�صون، وي�صعرون  �أنف�صهم  �ملجموعة  �أع�صاء  ُيعِرّف 

جتاه ق�صية “�أر�ص �إ�رش�ئيل �لكبى”، وهي �ل�صفة �لتي �لت�صقت بهم لي�صنفو� مع تيار 

م�صاألة  تعنيه كثري�ً  �لذي ال  �ملتدين  �الأرثوذك�صي  �لدينية، وعك�ص �جلمهور  �ل�صهيونية 

“�أر�ص �إ�رش�ئيل” و�ال�صتيطان فيها. ومع قرب �خلرد�ليم من �صلوك �حلريدمي �لديني، 
�إال �أنهم ال يرون �أنف�صهم جزء�ً من �ملجتمع �الأرثوذك�صي �حلريدي �ملتطرف.

هذ�  على  �لوطنيني”  “�حلريدمي  م�صطلح  �أطلق  من  هي  عكيفا  بني  �ل�صباب  حركة 

�الجتاه يف �ل�صهيونية �لدينية يف �أو�خر �صنو�ت �لـثمانينيات من �لقرن �ملا�صي )1988(، 

كم�صطلح �أخف حدة لو�صف ما كانو� عليه من توجهات �أرثوذك�صية دينية. وقد مّت تبني 

�ال�صم �رشيعاً من �أجز�ء من �ل�صهيونية �لدينية يف ت�صعينيات �لقرن �ملا�صي، و�لعديد من 

هوؤالء �ملعروفني بهذ� �ال�صم يرف�صونه ويف�صلون �أن يطلق عليهم ��صم “�لتور�تيني” �أو 

11
“�ملجتمع �لعقائدي”.

ال تبدو حدود �لتيار �الأرثوذك�صي �لوطني و��صحة، لكن بع�ص خ�صائ�صه م�صابهة 

�جلمهور  خ�صائ�ص  كبري  حّد  �إىل  �الأخرى  �خل�صائ�ص  وت�صبه  �ملتدينني،  للقوميني 

ب�صكل  �لتور�ة  در��صة  �أهمية  على  �لتاأكيد  خالل  من  ذلك  ويبز  �ملت�صدد،  �الأرثوذك�صي 

مكثف على مّر حياة �ملنتمي لهذ� �الجتاه، على ح�صاب �لدر��صات �لعلمانية و�الأكاديية 

�الأخرى.

ومن �ل�صمات �الأخرى للجمهور �الأرثوذك�صي �لوطني �ملمثل بحزب تكوما، �اللتز�م 

بقو�نني �حل�صمة �أكرث مما هو معتاد لدى �جلمهور �لقومي �لديني، وينعك�ص هذ�، يف جملة 

بنيامني نتنياهو و�أييلت �صاكيد، قانون الأحزاب.  
10

حاغاي هوبرمان، بحث: �لقوة �حلريدية ترتفع يف �ل�صهيونية �لدينية، موقع �لقناة 7، 2011/5/19، يف:  
11

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/220006 )باللغة �لعبية(  
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�أمور، منها �لف�صل بني �الأوالد و�لبنات يف �لتعليم، ويف �أن�صطة �ل�صباب من �صّن �ملدر�صة 

12
�البتد�ئية، و�إجر�ء �الحتفاالت �ملنف�صلة.

�لتيار  يف  معتاد  هو  ما  كبري  حّد  �إىل  ت�صبه  �لوطني  �الأرثوذك�صي  �لرجل  مالب�ص 

�ل�صهيوين �لديني، ولي�ص �الأرثوذك�صي �حلريدي، ويتميز �جلمهور �حلريدي �لقومي، 

بااللتز�م �لديني جتاه �لهالخاه )�ل�رشيعة �ليهودية(، مقارنة باجلمهور �لقومي �لديني 

�الأكرث ليب�لية.

�صيا�صياً، يتبنى �لقوميون �الأرثوذك�ص فكرة “�أر�ص �إ�رش�ئيل �لكبى” ويعار�صون 

�جلوالن،  ومرتفعات  �لغربية  �ل�صفة  خ�صو�صاً  فيها،  �ليهودية  �ل�صلطة  عن  �لتخلي 

و�خلال�ص،  �لفد�ء  فكرة  منو  بد�ية  “�إ�رش�ئيل”  و�إقامة  �ل�صهيونية  يرون  ومعظمهم 

كوك،  يهود�  ت�صفي  �حلاخام  و�بنه  كوك،  �إ�صحاق  �أبر�هام  �حلاخام  تعاليم  �صوء  يف 

وينظرون لقيام “�إ�رش�ئيل” وحرب حزير�ن/ يونيو 1967 على �أنها تعبري�ت عن حتقيق 

�لفد�ء �ليهودي، �لذي �صينتهي مبجيء �ملخلّ�ص �ليهودي �لذي �صيبني “�لهيكل �ملزعوم” 

13
بعد هدم �مل�صجد �الأق�صى.

ُّ �حلاخام ت�صفي تاو Zvi Yisrael Thau �الأكرث نفوذ�ً يف �جلمهور �الأرثوذك�صي  يُعَد

هار�ف  مركاز  رئي�ص   ،Avraham Shapira �صابري�  �أبر�هام  �حلاخام  وكذلك  �لوطني، 

و�حلاخام �الأكب لـ“�إ�رش�ئيل”، �لذي قاد على مد�ر جيل كامل �ل�صهيونية �لدينية.

3. الحتاد الوطني:

�لكني�صت �خلام�صة ع�رشة  �نتخابات  1999 قبل  �لوطني �صنة  تاأ�ص�ص حزب �الحتاد 

Moledet، وحريوت  �أحز�ب يينية �صغرية: تكوما، وموليدت  كقائمة م�صرتكة لثالثة 

14
.Herut

وقف على ر�أ�ص �لقائمة بيني بيغن Benny Begin، وعندما �أ�صبح من �لو��صح �أن 

�أعلن ��صتقالته، ومل ياأخذ مكانه كع�صو يف �لكني�صت، ثم  4 مقاعد فقط،  �لقائمة فازت بـ 

 Charles S. Liebman, Eligion, Democracy and Israeli Society )Routledge, 1997(, v.ol. 1 edition,  12

pp. 58-59.

 Ibid., pp. 100-115.  13

�ملعهد �الإ�رش�ئيلي للديوقر�طية، 2018/4/6.  
14
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�ن�صحبت حريوت من �لكتلة، ومع ذلك، �ن�صمت �إليها “�إ�رش�ئيل بيتنا”. وبهذ� �الندماج 

�نتخابات  يف  م�صرتكة  بقائمة  بيتنا”  و“�إ�رش�ئيل  �لوطني  �الحتاد  بني  �لتعاون  ن�صج 

 ثم �ن�صحبت “�إ�رش�ئيل بيتنا” يف �صنة 2005 
15

�لكني�صت �ل�صاد�صة ع�رشة يف �صنة 2003،

من �لقائمة �مل�صرتكة. ويف �نتخابات �لكني�صت �ل�صابعة ع�رشة �صنة 2006، تناف�ص �الحتاد 

�لوطني بقائمة م�صرتكة مع �حلزب �لقومي �لديني )�ملفد�ل(. ويف �صنة 2009، ويف �إطار 

�ال�صتعد�د لالنتخابات �لثامنة ع�رشة، كانت هناك حماولة لتعزيز �ل�رش�كة، لكن �لقائمة 

2012، وبقي يف �الحتاد �لوطني ممثلو تكوما، �لذين �ن�صمو� للبيت  �نهارت نهاية �صنة 

16
�ليهودي، وتناف�صو� معه يف �إطار قائمة م�صرتكة يف �نتخابات �صنة 2013، و2015.

يقع حزب �الحتاد �لوطني على �جلانب �الأين من �خلريطة �ل�صيا�صية، وبالرغم من 

�أنه لي�ص دينياً بحكم �لتعريف، فقد تر�صح يف �إطاره �أ�صخا�ص غري متدينني، وهو ي�صتهدف 

يف �ملقام �الأول �لناخبني �ملتدينني �لقوميني )�خلرد�ليم(، ويهدف لتعزيز �لرتبية �ليهودية 

�ل�صالمة  للدولة، ويعتقد مببد�أ  �ليهودي  �ليهودية، و�لطابع  �لهوية  �ملد�ر�ص، وتعزيز  يف 

للبالد، ويدعم م�صاريع �ال�صتيطان يف �ل�صفة �لغربية، ويدعو ل�صيا�صة حازمة بالق�صايا 

�الأمنية، ويدعو لتحرير �القت�صاد وت�صجيع �ملبادرة �خلا�صة.

يلتزم �الحتاد �لوطني بتعزيز �ال�صتيطان يف جميع �أنحاء “�أر�ص �إ�رش�ئيل �لكبى”، 

مع �لرتكيز على تعزيز �ال�صتيطان �ليهودي يف �لقد�ص، باعتبارها عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل” 

�إىل  �أبيب  �ل�صفارة �الأمريكية من تل  �الأبد، كما طالب �حلزب بنقل  �إىل  �ليهودي  و�ل�صعب 

17
�لقد�ص، وهدم �ملنازل �لعربية بزعم �أنها غري قانونية.

�لغربية، وعار�ص خطة  �ل�صفة  �ليهودي يف  �لوطني تعزيز �ال�صتيطان  دعم �الحتاد 

�النف�صال يف قطاع غزة، ودعا ل�صم �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية، و�لتطبيق 

 �لكامل للقانون و�ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية عليها، ودعَم حتويل مركز جامعة �أرييل �لتعليمي

�إىل جامعة  يف �صمال �ل�صفة من جامعة غري معرتف بها، الأنها تقع يف منطقة ��صتيطان، 

معرتف بها تتبع وز�رة �لتعليم �لعايل �الإ�رش�ئيلي.

بنيامني نتنياهو و�أييلت �صاكيد، قانون الأحزاب.  
15

�أيت�صيك وولف، �أرييل يعتذر: �صاأقيم من جديد �الحتاد �لوطني، موقع NEWS1، 2008/12/25، يف:  
16

http://www.news1.co.il/Archive/001-D-184403-00.html?tag=21-39-56 )باللغة �لعبية(  

�أروي بوالك، �أر�ص �إ�رش�ئيل لنا، موقع كيباه، 2012/12/6، يف: https://www.kipa.co.il )باللغة �لعبية(  
17
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يدعم �الحتاد �لوطني تطوير �الأحياء �لو�قعة خارج �ملدن، مع �لرتكيز على مرتفعات 

فر�ص  تطوير  خالل  من  �ملناطق  هذه  يف  �ال�صتيطان  وتعزيز  و�جلليل،  و�لنقب  �جلوالن 

�لعمل، ونقل �لبنية �لتحتية �لع�صكرية و�لزر�عية و�ل�صناعية �إليها؛ وبناء �لبنية �لتحتية 

يف  جامعة  �إن�صاء  �لوطني  �الحتاد  ويدعم  �حلو��رش،  �إىل  �ل�رشيع  و�لو�صول  للنقل، 

18
�جلليل.

باأن  ويطالب  �جلوالن،  مرتفعات  من  جزء  �أي  عن  �لتنازل  �لوطني  �الحتاد  يعار�ص 

ت�صمل جميع �التفاقيات �مل�صتقبلية، خ�صو�صاً مع �صورية، بقاء مرتفعات �جلوالن حتت 

�ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية بحكم �لو�قع و�لقانون، لكن ومبا �أن نتنياهو ��صتطاع �نتز�ع �عرت�ف 

هذ�  �صقط  فقد   ،2019 �صنة  �جلوالن  على  �الإ�رش�ئيلية  بال�صيادة  �الأمريكية  �الإد�رة  من 

�ل�رشط من قامو�ص �حلزب تلقائياً باعتبار �أن �عرت�ف �الإد�رة �الأمريكية برئا�صة تر�مب 

�الآخر  �لطرف  م�صاورة  ودون  و�حد  جانب  من  جاء  �جلوالن  على  “�إ�رش�ئيل”  ب�صيادة 

�ملتمثل ب�صورية، وبالتايل �نتهت فر�صة �ملفاو�صات مع �صورية بخ�صو�ص هذ� �مللف. 

يف �أعقاب تنفيذ خطة �النف�صال، �صدد �الحتاد �لوطني على �إعادة تاأهيل جو�ص قطيف 

و�صمال �ل�صفة، وتقدمي �مل�صاعدة للم�صتوطنات �لتي مّت �إخالوؤها، وزعم �أن �الأ�صخا�ص 

19
�لذين متّ �إجالوؤهم متّ �لتخلي عنهم من �حلكومة و�صلطة فكّ �الرتباط.

4. البيت اليهودي:

و�ليمني  �لدينية  �ل�صهيونية  مع  �أ�صا�صاً  مرتبطة  �لكني�صت،  يف  �صهيونية  كتلة  هو 

 وهو ��صتمر�ر للحزب �لقومي �لديني، وهو حزب �صهيوين يهودي متدين 
20

�ل�صيا�صي.

21
قومي �إ�رش�ئيلي.

 Shalom Dov, Bar Ben and Shmuel Schneerson, Igrot Kodesh Admor Moharash )Brooklyn:  18

Otsar Haridim, 1982(.

�أروي بوالك، �أر�ص �إ�رش�ئيل لنا، موقع كيباه، 2012/12/6.  
19

بنيامني نتنياهو و�أييلت �صاكيد، قانون الأحزاب.  
20

جلنة �لكني�صت، الربوتوكول رقم 272 اخلا�س باجتماع جلنة الكني�شت )�لقد�ص: �لكني�صت، 2008/12/3(،   
21

يف: http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/knesset/2008-12-03.html )باللغة �لعبية(
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2006، كا�صتمر�ر لالحتاد  �ل�صابع ع�رش �صنة  �لكني�صت  تاأ�ص�ص �حلزب على هام�ص 

من  و�ملكونة  �حلزب،  �إطار  يف  �ملن�صوية  �الأطر�ف  توحيد  �أجل  من  )�ملفد�ل(  �لوطني 

ر�أ�صه  على  ووقف  و�حد،  تقليدي  ديني  ييني  حزب  �صمن  و�ملفد�ل،  وتكوما  موليدت 

�صمن  هذه  �الأحز�ب  جمموعة  مثّل  و�لذي  هري�صكوفيتز،  د�نيال  �لبوفي�صور  �حلاخام 

كتلة �لبيت �ليهودي �أو �ملفد�ل �جلديد. و��صتعد�د�ً لالنتخابات �لتا�صعة ع�رشة للكني�صت، 

 ومن �أجل توحيد �حلزب، 
22

فقد �ن�صم تكوما مرة �أخرى لهذه �لكتلة �أي �لبيت �ليهودي،

وقف على ر�أ�ص �لقائمة نفتايل بينيت، وهي �ملرة �الأوىل �لتي ي�صبح فيها �لرئي�ص �جلديد 

للبيت �ليهودي.

ويف   
23

مقعد�ً،  12 بـ  �حلزب  فاز   ،2013 �صنة  ع�رشة،  �لتا�صعة  �لكني�صت  �نتخابات  يف 

مقاعد،   8 على  وح�صلت  �لقائمة  �صعفت   ،2015 �صنة  �لع�رشين  �لكني�صت  �نتخابات 

و�لعدل  �لتعليم  وز�ر�ت  وهي  فيها،  حتلم  كانت  �لتي  �لوز�ر�ت  �أهم  على  ح�صلت  لكنها 

“�إ�رش�ئيل”،   وهذ� �إجناز مّكنها الحقاً من تغيري �لنظم �لتعليمية �ملعتادة يف 
24

و�لزر�عة،

تركيبة  وتغيري  �لي�صارية.  �جلماعات  من  خ�صو�صاً  �النتقاد�ت،  من  �لكثري  وجلبت 

�أييلت  �تهام  حّد  �إىل  �النتقاد�ت،  من  ي�صلم  مل  �ملحافظ،  �ليميني  �جلناح  ل�صالح  �ملحاكم 

�صاكيد وزيرة �لق�صاء بالتطاول على �ملحكمة �لعليا، و�إنهاء �لديوقر�طية. وكذلك وز�رة 

�لزر�عة �لتي ر�أ�صها �أوري �أرئيل Uri Ariel، و�لتي �تخذت قر�ر�ت خا�صة �صدّ تركيا 

كثري�ً  “�إ�رش�ئيل”  العتماد  الحقاً  تطبيُقها  وف�صل  �لزر�عية،  �ملنتجات  ب�رش�ء  يتعلق  مبا 

على �مل�صتورد�ت �لزر�عية �لرتكية. 

 Shuli Moalim موعامل  �صويل  برفقة  و�صاكيد  بينيت  �أعلن   ،2018/12/29 يف 

��صم حتت  جديد  حزب  تاأ�صي�ص  �أجل  من  �ليهودي  �لبيت  حزب  من  �الن�صحاب   عن 

�ليهودي، �لبيت  كتلة  جل�صات   �لكني�صت،  وثائق  �إ�رش�ئيل،  يف  �حلكومة   32    حلل  �ئتاليف  �تفاق  �لليكود،  كتلة   
22 

موقع �لكني�صت،   25  /  3  /  2009 ، يف:

http://www.knesset.gov.il/docs/heb/coal2009BayitYehudi.pdf )باللغة �لعبية(  

 ،2016/10/13 ،NRG إ�صحاق ت�صولر، �ت�صاالت لتوحيد �لبيت �ليهودي مع �الحتاد �لوطني، موقع �أن �آر جي�  
23

يف: https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART1/953/417.html )باللغة �لعبية(

يف:   ،2015/1/15 معاريف،  �صحيفة  موقع  �أوالً،  �صاكيد  �ليهودي،  �لبيت  بلومنتال،  و�أيتي  �أزوالي  مور�ن   
24

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4615296,00.html )باللغة �لعبية(
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�حلاخامات  كبري  �نتخاب  مّت  �الن�صحاب،  وبعد   
25

بينيت. بزعامة  �جلديد”  “�ليمني 
�ل�صابق، �حلاخام رفائيل بريت�ص، من جلنة مركز حزب �لبيت �ليهودي زعيماً بديالً عن 

 ملحاولته �الن�صمام 
26

بينيت. و�عتُب �ختيار بريت�ص، حلقة جديدة نحو تطرف �حلزب،

�ليهودية، �ل�صهيونية  يف  �ملتطرف  �جلناح  Otzma Yehudit؛  يهوديت  عوت�صماه   �إىل 

 ،Itamar Ben-Gvir جفري  بن  و�إيتمار   ،Baruch Marzel مارزيل  باروخ  ويتزعمه 

.Michael Ben Ari وميخائيل بن �آري

على  ويحافظ  �لدينية،  �ل�صهيونية  �الأحز�ب  على  �ليهودي  �لبيت  حزب  يعتمد 

�أيديولوجية �صهيونية دينية، ويدعم مو�قف �ليمني �ل�صيا�صي، ويدعم �مل�صتوطنات؛ لكنه 

قرر و�صع �لتعليم يف “�إ�رش�ئيل” على ر�أ�ص قائمة �أولوياته، الأنه يف �أزمة كبرية، ويعتزم 

تعزيز �ل�صورة �ليهودية لـ“�إ�رش�ئيل”، لذلك كان من �أكب �لد�عمني ل�صّن قانون �لقومية 

�ملثري للجدل. 

مع �ن�صمام نفتايل بينيت و�نتخابه لرئا�صة �لبيت �ليهودي، ومب�صاركة ن�صطة جد�ً 

Uri Auerbach �لذي كان وزير�ً لكبار �ل�صن وع�صو�ً يف �لكني�صت  �أورباخ  �أوري  من 

ككاتب،  م�صهور�ً  وكان  �ل�صيا�صية،  م�صريته  قبل  �ليهودي،  �لبيت  حزب  عن  نيابة 

�لديني  �جلمهور  يف  �لبارزين  �ل�صحفيني  ومن  �صاخر،  َدوري  مقال  وكاتب  و�صحفي، 

 غرّي �حلزب طبيعته من حزب طائفي يتبع �ل�صهيونية �لدينية �إىل حزب عام 
27

�لوطني؛

�الأيديولوجية  “�إ�رش�ئيل” من منطلق  �لقطاعات وكل �جلمهور يف  وطني، توجه جلميع 

�إ�رش�ئيل،  �صعب  �إ�رش�ئيل،  “�أر�ص  وثالثية  �لدينية  �ل�صهيونية  �أ�صا�ص  على  �ليمينية 

�ملر�صحني  �إدر�ج  مّت تغيري برناجمه، وجرى  �لتغيري،  �إ�رش�ئيل”، وكجزء من هذ�  تور�ة 

28
�لعلمانيني يف �صفوفه.

د�ين زكني، �لبيت �ليهودي يعلن �إلغاء �لب�ياريز، موقع جلوبو�ص، 2019/1/27، يف:  
25

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001270579 )باللغة �لعبية(  

مري�ف كوهني وجوناثان كالين، جلنة مرتبة للبيت �ليهودي، موقع كيباه، 2019/1/27، يف:  
26

//http://www.kipa.co.il )باللغة �لعبية(  

�أتيل زيرغروف، �أوري �أورباخ عاد �إىل �جلي�ص، موقع �أن �آر جي NRG، 2010/5/7، يف:  
27

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/104/071.html )باللغة �لعبية(  

ت�صفي زر�حيه، خماوف �لبنوك، و�القرت��ص من �لدولة، موقع ذ� ماركر، 2014/12/8، يف:  
28

http://www.themarker.com/1.2506331 )باللغة �لعبية(  
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 ومع ذلك يعار�ص 
29

يف نظر �حلزب، “�إ�رش�ئيل” دولة يهودية، ذ�ت نظام ديوقر�طي،

�لبيت �ليهودي فكرة دولة جميع مو�طنيها، لكنه يدعم �حلقوق �ملت�صاوية الأفر�د �الأقليات 

يف روح �إعالن �ال�صتقالل.

يوؤكد �حلزب على �لقيم �ليهودية و�ل�صهيونية وتعزيزها من خالل �لتعليم �ليهودي 

�إىل  �لقدية  �لع�صور  من  “�إ�رش�ئيل”  تر�ث  حول  �لتاريخ  درو�ص  وتعزيز  �ل�صهيوين، 

 و�أكرث من طبق ذلك كحقيقة 
30

�الأيام �الأوىل لل�صهيونية وحتى �لقرن �لو�حد و�لع�رشين،

و�قعة، نفتايل بينيت عندما توىل من�صب وزير �لتعليم، حيث �أحدث �نقالباً تعليمياً و�أجرى 

تغيري�ت على �ملنهاج �لدر��صي مبا يخدم توجهات وم�صالح تيار �ل�صهيونية �لدينية.

من �لناحية �القت�صادية، يدعم �لبيت �ليهودي �قت�صاد�ً حر�ً مع ح�صا�صية �جتماعية، 

�صو�ء  �الحتكار�ت،  وك�رش  �لتناف�صية،  �لقدرة  وتعزيز  �القت�صادية،  �لفر�ص  وتوفري 

للطبقة  �رشيبية  وتخفي�صات  �لكبى،  �لعمالية  �للجان  من  �أم  �الأعمال  رجال  كبار  من 

�ملتو�صطة. 

ال  ومن  �ل�صعيفة،  �لطبقات  لتلك  بكر�مة  للحياة  �أمان  �صبكة  توفري  �حلزب  يطالب 

 ويعتقد �أن عدم �مل�صاو�ة �الجتماعية ال يكن ت�صحيحها �إال 
31

ي�صتطيعون �إعالة �أنف�صهم،

من خالل تكافوؤ �لفر�ص يف �لتعليم.

�الأقلية  ر�أي  ويعك�ص  متو�زن،  غري  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لقانوين  �لنظام  �أن  �حلزب  يرى 

�لعليا  �ملحكمة  �أن  كما  �لعامة،  �الأماكن  يف  �لعام  �لر�أي  حجم  تعك�ص  ال  �لتي  �لي�صارية 

�حلزب  وعمل  �خلا�صة،  م�صاريعهما  ويحققان  متد�خالن،  للدولة  �لعام  �ملدعي  ومكتب 

32
على تغيري هذ� �لو�صع.

حكومة �إ�رش�ئيل �ملوؤقتة، وثيقة ال�شتقالل )�لقد�ص: �لكني�صت، 1948/5/14(، يف:  
29

https://main.knesset.gov.il/About/Occasion/Pages/IndDeclaration.aspx )باللغة �لعبية(  

�أتيال �صومفلبي، �إىل �لطريق الحتاد بني �ليمني، موقع �صحيفة معاريف، 2007/12/26، يف:  
30

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3487229,00.html )باللغة �لعبية(  

نفتايل بينيت، نو�ة خطة نفتايل بينيت، موقع ي�رشئيل �صيلي، 2015/5/13، يف:  
31

http://www.myisrael.org.il/action/1352 )باللغة �لعبية(  

نفتايل بينيت، در�س يف القت�شاد )�لقد�ص: 2018/12/29(. )باللغة �لعبية(  
32
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رجال  عليها  وي�صيطر  متو�زنة،  لي�صت  باأنها  �ليهودية  �الإعالم  و�صائل  �حلزب  يتهم 

�لبالد،  يف  �لتعبري  حرية  ي�ص  م�صّوه،  و�صع  وهذ�  �لي�صاريون،  و�ل�صحفيون  �الإعالم 

و�صيعمل على تغيري هذ� �لو�صع، �لذي تغرّي فعالً بعد �النقالب �لكبري يف و�صائل �الإعالم 

33
خ�صو�صاً يف فرتة رئا�صة بنيامني نتنياهو لرئا�صة �لوزر�ء بني �صنو�ت 2019-2014.

�لبيت  يعار�ص  �لغربية،  �ل�صفة  وم�صتقبل  �الإ�رش�ئيلي  �لعربي  �ل�رش�ع  بخ�صو�ص 

وجماالً  لالأمن،  تهديد�ً  ت�صكل  الأنها  �الأردن  نهر  غرب  فل�صطينية  دولة  قيام  �ليهودي 

�أن  يعتقد  فاإنه  ذلك،  ومع  “�إ�رش�ئيل”،  مل�صالح  وماأ�صاة  �لفل�صطيني”،  “�الإرهاب  لنمو 

�صمّ �ل�صفة �لغربية �إىل “�إ�رش�ئيل” مع �أكرث من مليوين مو�طن عربي ي�صّكل خطر�ً على 

و�الأر��صي  �ال�صتيطانية،  �لكتل  ل�صّم  ويدعو  فيها،  و�لديوجر�فية  �ليهودية  �الأغلبية 

�لتي يعتبها فارغة، و�إعطاء �لكتل �لفل�صطينية �صفة �حلكم �لذ�تي، و�عتبارها جزء من 

34
غزة، �أو �صمها �إىل �الأردن.

مهتمني  لي�صو�  الأنهم  ممكن؛  غري  �لفل�صطينيني  مع  �ل�صلمي  �حلل  �أن  �حلزب  يعتقد 

�لتهدئة  يدعم خطة  “�إ�رش�ئيل”، ولذلك، فهو  تدمري  يز�لون يحاولون  بـ“�ل�صالم”؛ وما 

يف  �ليهود  و�مل�صتوطنني  �مل�صتوطنات  مع  ج  منطقة  �صّم  وتعني  بينيت،  لنفتايل 

مع  وب  �أ  �لفل�صطيني  �لذ�تي  �حلكم  �أر��صي  وترك  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  �لغربية  �ل�صفة 

35
�ل�صيطرة �الأمنية للجي�ص �الإ�رش�ئيلي.

�لقانونية  للمالحقات  هدفاً  �أ�صبحو�  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  جنود  �أن  �حلزب  يعتقد 

يف  �ملتطرف  �لي�صار  منظمات  بد�أتها  �لتي  �لدولية  �لق�صائية  و�لدعاوى  و�لتحري�ص 

ومترير  �حلركات  هذه  مكافحة  على  يعمل  وهو  �أخرى،  ي�صار  وحركات  “�إ�رش�ئيل” 
36

�لقانون لوقف تدفق �الأمو�ل للمنظمات �ملناه�صة لـ“�إ�رش�ئيل”.

�ملرجع نف�صه.  
33

نفتايل بينيت و�أييلت �صاكيد، حزب اليمني اجلديد - مبادىء حزب اليمني اجلديد.  
34

نفتايل بينيت، خطة نفتايل بينيت للتهدئة، موقع ي�رشئيل �صيلي، 2012/2/23، يف:  
35

http://www.myisrael.org.il/action/1352 )باللغة �لعبية(  

�لبيت �ليهودي، مبادئ حزب البيت اليهودي )�لقد�ص: حزب �لبيت �ليهودي، 2015/9/2(، يف:  
36

http://www.baityehudi.org.il/main/principles )باللغة �لعبية(  
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5. اليمني اجلديد:

“د�تيلوين”؛ ناف�ص الأول مرة يف �نتخابات  هو حزب ييني �صهيوين قومي ليب�يل 

 ،2018/12/29 يف  تاأ�صي�صه  عن  و�صاكيد  بينيت  �أعلن   
37

و�لع�رشين، �حلادية  �لكني�صت 

و�لدينية،  �لعلمانية  بني  �رش�كة  عن  �جلديد  �ليمني  و�أعلن  �ليهودي،  �لبيت  حزب  وتركا 

من  �لرغم  على  حاله  على  بقي  �لذي  �ليهودي  �لبيت  يف  حتقيقه  ي�صتطيعا  مل  ما  لتحقيق 

حماولة بينيت و�صاكيد �إ�صفاء �ل�صبغة �لعلمانية عليه، وهي حماولة منهما حل�صد مزيد 

من �الأ�صو�ت توؤهلهما للبقاء يف �لكني�صت، ثم �الئتالف �حلكومي �ليميني �لقادم، كونهما 

و�آمالهم  حماوالتهم  �أن  غري  “�إ�رش�ئيل”،  يقود  �لذي  �لطاقم  �صمن  �لبقاء  يف  يطمعان 

�لثانية من  �نتخابهما يف �جلولة  �إعادة  مّت  �أن  �إىل  �لكني�صت  بالف�صل، وخرجا من  باءت يف 

 ”Right “يينا  عليه  �أطلق  جديد  حزب  �صمن   ،2019 ل�صنة  �الإ�رش�ئيلية  �النتخابات 

38
بزعامة �حلاخام رفائيل بريت�ص.

�أعلن �صاكيد وبينيت عن بع�ص مبادئ �حلزب؛ باأنه حزب ينتمي �إىل �ل�صهيونية، و�أن 

، لكنه منفتح على �لعلمانية،  “�أر�ص �إ�رش�ئيل” لـ“�صعب �إ�رش�ئيل”، و�أنه حزب ييني بنيِّ
39

ومعار�ص الإقامة دولة فل�صطينية، ويدعو �إىل �قت�صاد حّر ب�صمانات متبادلة.

يف �لوقت نف�صه، �أعلنت ع�صو �لكني�صت �صويل موعامل �أنها �صتغادر �لبيت �ليهودي، 

41
 وهكذ� �نف�صل �لثالثة عن حزب �لبيت �ليهودي يف �لكني�صت.

40
وتن�صم �إليهما،

نفتايل بينيت و�أييلت �صاكيد، حزب اليمني اجلديد - مبادىء حزب اليمني اجلديد.  
37

�صحيفة  موقع  �لتاأثري”،  على  قدرتنا  فقدنا  “لقد  �جلديد:  �ليمني  حزب  و�صاكد  بينيت  �أعلن  �أزوالي،  مور�ن   
38

يديعوت �أحرونوت، 2018/12/29، يف:

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5436135,00.html )باللغة �لعبية(  

نفتايل بينيت، در�س يف القت�شاد.  
39

مو�صيه في�صطون، بينيت �صاكيد يرتكان: و�صويل معلم تن�صم �إىل “�ليمني �جلديد”، موقع كيباه، 2018/12/29،   
40

يف: https://www.kipa.co.il )باللغة �لعبية(

رونني �صابري�، و�فقت جلنة جمل�ص �لنو�ب على تق�صيم حزب �لبيت �ليهودي، موقع 0404، 2018/12/30، يف:   
41

https://www.0404.co.il/?p=344108 )باللغة �لعبية(
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�ملو�قف و�ملبادئ �لتي يتبناها �حلزب كتبها بينيت على ح�صابه �خلا�ص على في�صبوك 

 “�أر�ص �إ�رش�ئيل لنا، لن تكون هناك دولة فل�صطينية، نوؤمن 
42

Facebook وكانت كالتايل:

�إ�رش�ئيل  باالقت�صاد �حلر و�لليب�يل، نوؤمن باحلرية �الإن�صانية و�مل�صوؤولية �ل�صخ�صية، 

هي �لدولة �لقومية لل�صعب �ليهودي، و�ل�صعب �ليهودي فقط، �الأقليات يف �إ�رش�ئيل لديها 

 و�أ�صاف: “نحن نحب �لتقاليد �ليهودية، ونريد �لطابع 
43

جميع �حلقوق �ملدنية �لكاملة”.

وفقاً  بعملهم  يقومو�  و�أن  يق�صو�،  �أن  �لق�صاة  على  يجب  �إكر�ه،  دون  للدولة،  �ليهودي 

 
44

�لبالد”. �لنا�ص لقيادة  �لقانون، ومل يتم �ختيارهم من  لل�صلطة �ملمنوحة لهم مبوجب 

وهذه �إ�صارة ل�صعيهم الإحكام �ل�صيطرة على �ملحكمة �لعليا، �لتي تعيق بع�ص حتركاتهم 

�ال�صتيطانية و�الحتاللية �صّد �لفل�صطينيني.

�لتخريب،  ولي�ص  باالزدهار،  �لعالية  للتكنولوجيا  �ل�صماح  ينبغي  �أنه  بينيت  ي�صيف 

لكن يف حقيقة �الأمر، الأنه قادم من قطاع �لهاي تيك Hi-Tech فقد �أدى الإ�صعاف �حلافزية 

لدى �جلي�ص �ملقاتل، يف �لوحد�ت �لقتالية �لتي ت�صكل ر�أ�ص �حلربة، و�صعيهم بد�أ ين�صّب 

�ل�صايبي  �لتج�ص�ص  وحد�ت  يف  �مل�صتقبلية  �لربحية  للوحد�ت  �لذهاب  على  بكثافة 

Cyber Warfare مثل وحدة 8200، و�ملو�صاد، و�ل�صاباك. وكتب بينيت �أنه يجب �إز�لة 
45

�لتنظيم غري �ل�رشوري �لذي يخنق �ل�رشكات يف “�إ�رش�ئيل”.

�إىل  تاأ�صي�صه  فرتة  من  �صهور،  ثالثة  فرتة  مكث  فقط  طويالً،  ي�صتمر  مل  �حلزب  هذ� 

و�لتي   ،2019 �الإ�رش�ئيلية  لالنتخابات  �لنهائية  �لنتائج  عن  �الإعالن  تلت  �لتي  �لفرتة 

�لثانية  �النتخابات  جولة  �إجر�ء  بعد  �لكني�صت  �إىل  عاد  �أنه  غري  �ملقاعد،  من  �صفر  �أعطته 

.2019 �صنة 

طال فيلك، بركات توؤكد �ن�صمامها �إىل �ليمني �جلديد: “�صاأ�صتمر يف �لوقوف خلف هبوعيل بئري �صيفا، وجنلب   
42

�لتغيري �إىل �إ�رش�ئيل ككل”، موقع جلوبو�ص، 2019/2/7، يف:

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001272267 )باللغة �لعبية(  

نفتايل بينيت، ر�شالة خا�شة من نفتايل بينيت، حزب اليمني اجلديد، قائد امل�شتقبل )�لقد�ص: حزب �ليمني   
43

�جلديد، 2019/1/4(. )باللغة �لعبية( 

�ملرجع نف�صه.  
44

�ملرجع نف�صه.  
45
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6. فتيان التالل:

 
46

متاماً. و��صحة  حدود  لها  يوجد  ال  و��صتيطانية،  �جتماعية،  ثقافية،  جمموعة  هي 

يف  �ملفتوحة،  �ملناطق  �أو  �ملعزولة،  �ملباين  �أو  �ال�صتيطانية،  �لبوؤر  يف  �لتالل  فتيان  يعي�ص 

�ل�صفة �لغربية، وغالباً ما يقومون بذلك يف �إطار جمتمع حملي، وحتت قيادة �صخ�صيات 

 �ل�صلطة �مل�رشحة، مثل �آفري ر�ن Avri Ran، ومئري بارتلر Meir Bartler، و�إيتي ز�ر

�لذقن،  �صعر  و�إطالة  �لر�أ�ص،  جانبي  على  �ل�صعر  باإطالة  يتميزون  ما  وعادة   ،Ity Zar

“�ملوؤ�ص�صة  ومعار�صة  �ل�صكل(،  م�صتديرة  )قبعة  Kepah �لكبرية  �لكيباه  و�رتد�ء 

47
�الإ�رش�ئيلية”، وكثري منهم يعملون يف �لرعي �أو �لزر�عة.

يختلف  وبع�صهم  �ل�صباب،  جمموعات  من  عدد  �إىل  �لتالل”  “فتيان  م�صطلح  ي�صري 

كثري�ً عن �لبع�ص �الآخر، كجماعات “تدفيع �لثمن”، و�لبالدمي، وهو لقب يطلق على فتيان 

�لتالل؛ كناية عن رعيهم �لغنم، وحياتهم يف �لب، وتنقلهم عب �جلبال، ويعتبون “بدو 

48
�ليهود”.

�أبناء �جليل �لثاين يف �مل�صتوطنات �لقدية �لذين  جزء من �صباب و�صابات �لتالل من 

حلقو� بطريق ذويهم. و�آخرون من �ل�صباب �ملتدينني، من �ملدن �لكبى، وينتمي بع�صهم 

لالأطر �لتعليمية �لر�صمية �أو �صبه �لر�صمية �أو �لبديلة �صمن تيار �لتعليم �لديني للدولة، 

ويف بع�ص �الأحيان تكون هذه �الأطر ذ�ت طبيعة تاأهيلية فقط، وتقوم �أي�صاً بتنفيذ حمتوى 

49
�ال�صتيطان �لزر�عي.

،NRG جي  �آر  �أن  موقع  �إرهابية،  كمنظمة  �لتالل  فتيان  �إعالن  يجب  �لليكود:  يف  وزر�ء  �أ�صكنازي،  �آيف   
46 

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/316/196.html?hp=1&cat= يف:   ،2011/12/14 

loc=49&875 )باللغة �لعبية(

تومر هريمان و�آخرون، متدينني؟ قوميني؟ املع�شكر القومي الديني يف اإ�رسائيل 2014.  
47

ال�شهيونية  دوائر  يف  اإ�رسائيل  يف  املخت�شة  لل�شلطات  المتثال  عدم  ظاهرة  هري�صكوفيتز،  م.  هيلينجر   
48

�الإ�رش�ئيلي  �ملعهد  )�لقد�ص:   2012 الثمن  تدفيع  وحتى   )1974( اإميونيم  غو�س  اإن�شاء  منذ  الدينية 

للديوقر�طية، 2012(. )باللغة �لعبية(

 ،NRG جي  �آر  �أن  موقع  �إرهابية،  كمنظمة  �لتالل  فتيان  �إعالن  يجب  �لليكود:  يف  وزر�ء  �أ�صكنازي،  �آيف   
49

.2011/12/14
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من  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صحاب  بعد  فرعية  تيار�ت  عدة  من  �لتالل  فتيان  يتكون 

م�صتوطنات قطاع غزة، جتمع معظمهم �صمن حركة “�صباب من �أجل �أر�ص �إ�رش�ئيل”، 

ويف وقت الحق �نق�صمت �ملجموعة �إىل عدد من �لتيار�ت: �حلركة �ال�صتيطانية “نحااله 

ليفنغر مو�صيه  و�حلاخام   Daniella Weiss فاي�ص  د�نييال  برئا�صة   ”Nahalah 

 The nucleus of the Hebrew city وحركة نو�ة �ملدينة �لعبية ،Moshe Levinger
50

برئا�صة مئري بارتلر.

وحولت  �لتالل،  روؤو�ص  يف  �لبناء  عن  �حلركتني  �أن�صطة  توقفت   ،2012 �صنة  خالل 

يف تقييده  �أو  �ال�صتيطان  جتميد  �صّد  �الحتجاجات  لتفعيل  �أن�صطتها  نحااله   حركة 

حركة مثل  �أخرى،  حركات  �إىل  بع�صهم  �ن�صم  نف�صه  �لوقت  ويف  �لغربية،   �ل�صفة 

 ،Avraham Sagron �أفر�هام �صاغرون  �آري ي�صاج Ari Yesage �لتي ير�أ�صها �حلاخام 

جينزبريغ يت�صحاك  �حلاخام  �صلطة  حتت   Dirch Haim حييم  ديرخ   وحركة 

Yitzhak Gensberg، وبقي �لبع�ص �الآخر ال ينتمي �إىل �أي حركة. 

يرتدي �لكثري منهم �لكيباه �ل�صوفية �لكبرية، و“هت�صيت�صي Hatsice” على �ملالب�ص؛ 

وهو رد�ء د�خلي تبز من �أ�صفله خيوط طويلة ظاهرة، وي�صدلون �ل�صعر �ملجعد �لطويل 

“�لهيكل �لثاين”، ويتبنى معظمهم  �أو  غري �مل�رشَّح، بطريقة م�صتوحاة من زمن �لتور�ة 

ذ�ت  �ملنتجات  ��صتهالك  من  يقلل  مما  �لع�صوية،  �خل�رش�و�ت  بزر�عة  �خل�رش�ء؛  �لقيم 

51
�لعالمة �لتجارية، �أو �إعادة تدوير �لوجبات �ل�رشيعة وبقايا �لطعام.

يعدُّ ��صتيطان “�أر�ص �إ�رش�ئيل”، خ�صو�صاً يف �ل�صفة �لغربية، من �أجل �إر�صاء �حلقائق 

��صتيطانية  بوؤر  �إن�صاء  ويثل  �لتالل،  فتيان  �أيديولوجية  يف  مهماً  عن�رش�ً  �الأر�ص،  على 

52
جديدة حتقيقاً الإر�دة �هلل وت�رشيع �خلال�ص.

�ل�صيادة  لتطبيق  ويطمحون  ر�ديكالية،  يينية  مو�قف  �لتالل  فتيان  معظم  يحمل 

�لبوؤر  الإخالء  معار�صة  بن�صاطات  بع�صهم  وي�صارك  �لغربية،  �ل�صفة  على  �الإ�رش�ئيلية 

�الرتباط.  فكّ  خطة  �صدّ  �الحتجاجات  يف  و�صاركو�  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ال�صتيطانية 

�ملرجع نف�صه.  
50

�ملرجع نف�صه.  
51

.4500 �ص   ،)1971 �لوطنية،  �ملكتبة  �أبيب:  )تل  والبناة  ال�شتيطان  لرواد  مو�شوعة  تيدر،  ديفيد   
52 

)باللغة �لعبية(
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وتعتقد م�صادر يف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية وقو�ت �الأمن �أن بع�ص فتيان �لتالل ي�صاركون 

53
تدفيع �لثمن”. يف �أن�صطة �إجر�مية بحق �لفل�صطينيني ت�صمى “تاج خمري/ 

7. حركة نحاله ال�شتيطانية:

هي حركة ��صتيطانية تلعب دور�ً مركزياً يف �إن�صاء �لبوؤر �ال�صتيطانية، و�ل�صيطرة على 

�الأر��صي �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية، وخ�صو�صاً روؤو�ص �لتالل، و�الأر��صي �لنائية، 

54
كما ُتعد �ليد �لتنفيذية مل�رشوع �ل�صهيونية �لدينية �لقائم على ��صتيطان �الأر�ص.

على ر�أ�ص حركة نحااله وحركة “�صباب من �أجل �أر�ص �إ�رش�ئيل” وقفت د�نييال فاي�ص، 

خمتلفة  �أن�صطة  وتنظيم  ��صتيطانية،  مو�قع  �إقامة  وت�صجيع  رعاية  على  تعمل  و�لتي 

2008 كانت  �الأول/ دي�صمب  �لغربية. يف كانون  �ل�صفة  �ليهودية على  �ل�صيطرة  لتعزيز 

�لن�صال  �أقامو� حملة  �لذين  �لغربية  �ل�صفة  �لقليلة يف  �لعامة  �ل�صخ�صيات  فاي�ص من بني 

�أقامتها نحااله:  من �أجل �ل�صكن �ليهودي يف �خلليل. ومن بني �ملو�قع �ال�صتيطانية �لتي 

ت�صيون  وعوز   ،Ramat Migron ميجرون  ور�مات   ،Shvoot Ami عامي  �صفوت 

Oz Tzion، وعوز �إ�صرت Oz Ester. باالإ�صافة �إىل �مل�صاعد�ت �ملادية �لتي تقدمها نحااله، 

عب  فاي�ص  وتعمل  للحركة.  فاي�ص  د�نييال  تبعات  من  تاأتي  �لتي  �الأمو�ل  وخ�صو�صاً 

للبنني  �لتعليم  توفري  على  بينيت،  نفتايل  عهد  يف  وخ�صو�صاً  �لتعليم،  بوز�رة  �صالتها 

55
و�لبنات �لذين يعي�صون يف �لبوؤر �ال�صتيطانية.

وفق  �لغربية،  �ل�صفة  يف  جديدة  ��صتيطانية  بوؤرة   34 �أن�صئت   ،2001 �نتخابات  منذ 

��صتطالع �أجرته منظمة �ل�صالم �الآن Peace Now، حتت رعاية حركة نحااله، ومعظم 

�ملو�قع �ال�صتيطانية �لتي تقوم ببنائها تقع على بعد 200-700م �أو �أكرث من �مل�صتوطنات 

56
�لقائمة، وبع�صها ي�صل م�صافة 2,000م �أو �أكرث.

مرييام ديفور�، حياة احلاخام يعقوب مو�شيه )بر�د��ص، 1953(. )باللغة �لعبية(  
53

مناحيم بيغن ويو�صيف بورغ، قانون اجلمعيات )�لقد�ص: �لكني�صت، 1980(. )باللغة �لعبية(  
54

�لقانوين  �مل�صت�صار  �لقانونية،” موقع مكتب  �ال�صتيطانية غري  �ملو�قع  “ت�صور قانوين حول  تاليا �صا�صون،   
55

  للحكومة، 2001/3/5، يف:

 http://www.pmo.gov.il/SiteCollectionDocuments/PMO/Communication/ Spokesman/sason2.pdf  

)باللغة �لعبية(

�ملرجع نف�صه.  
56
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وتقوم  باإغالقها،  �جلي�ص  يقوم  �لتي  و�ملع�صكر�ت  �ملناطق  نحااله  حركة  ت�صتغل 

بال�صيطرة عليها و�إح�صار مو��صي ومعد�ت خفيفة لبناء بيوت متو��صعة؛ الإقامة �صباب 

نون �لنو�ة لهذه �لتجمعات �ال�صتيطانية.  �لتالل �لذين يكوِّ

هي  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  قبل  من  �حلركة  هذه  فيها  تُ�صتغل  �لتي  �لفرت�ت  �أكرث 

تقوم  حيث  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ال�صتيطان  وقف  عن  �حلكومة  فيها  تعلن  �لتي  �لفرت�ت 

�النتخابات  وقت  تقوم  �مل�صتقبل  ويف  �لتالل،  على  لل�صيطرة  �ملجموعات  هذه  باإر�صال 

ب�رشعنة هذه �مل�صتوطنات، وتخ�صي�ص مناق�صات بناء لها، كما حدث عند �إخالء عمونا 

Amona وميجرون Migron، حيث �أخليت، ثم �أقيمت بدالً منها م�صتوطنات ثابتة، مثل: 

م�صتوطنة عمي حاي Ami Hai �لتي بنيت بدل عمونا، وهناك عمل جاد من قبل �حلكومة 

57
على تعوي�ص ميجرون مب�صاكن ثابتة.

8. منظمة اأماناه Amana ال�شتيطانية:

ت�صوية بهدف   1979 �صنة  �أن�صئت  �أمونيم،  جو�ص  يف  ��صتيطان  حركة   هي 

جديدة،  م�صتوطنات  �إن�صاء  على  رئي�صي  ب�صكل  وتعمل   
58

غزة، وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

و�حلكومي  �ملايل  �لدعم  وتوفري  �الأر��صي،  و�رش�ء  �لقائمة،  �مل�صتوطنات  وتطوير 

هيفر  زئيف  هو  فيها  �ملهيمن  و�لرجل  للمنظمة  �لعام  �الأمني  �ال�صتيطانية.  للم�رشوعات 

59
.”Zambish ملعروف بلقب “ز�مبي�ص� Zeev Hever

�ل�صفة  يف  �مل�صتوطنات  لبناء  �ملبادر�ت  �إىل  الأماناه  �لرئي�صي  �لن�صاط  �أ�صا�ص  يعود 

 ،Builders of Bar Amana أماناه� وغزة �صابقاً، من خالل �رشكتها �لفرعية بناوؤو بار 

و�رشكة �لتطوير و�لبناء Development and Construction Company، وبنك �لتنمية 

 و�ال�صتثمار Development and Investment Bank، و�رشكة �أخرى تابعة الأماناه هي

2002/3/17، يف:  34 موقع ��صتيطاين منذ �النتخابات، موقع �صحيفة هاآرت�ص،  ند�ف �رشجاي، �ل�صالم �الآن   
57

https://www.haaretz.co.il/misc/1.780057 )باللغة �لعبية(

مناحيم بيغن ويو�صيف بورغ، قانون اجلمعيات.  
58

�أمناه، من هي �أمناه؟، موقع �حلركة �ال�صتيطانية �أمناه، 1978، يف:  
59

http://www.amana.co.il/?CategoryID=28&ArticleID=51 )باللغة �لعبية(  



71

و�صائل ال�صهيونية الدينية يف ال�صعود داخل الدولة

�لوطن Al-Watan، �لتي تعمل يف جمال �رش�ء �لعقار�ت يف �ملناطق عب طرق �لتفافية وغري 

60
�رشعية، عن طريق عمالء ت�صتخدمهم �جلمعية لتمرير عقود �لبيع و�ل�رش�ء �ملزورة.

تعمل �أماناه على �إقامة �مل�صتوطنات، و�إعد�د خطط �لت�صوية، و�لتاأكد من تنفيذها وفق 

�ل�رشوط �ل�صيا�صية، كما �صاركت يف �إن�صاء بوؤر ��صتيطانية، عب �إن�صاء نو�ة �مل�صتوطنني 

فيها، وت�صتمر يف متابعة �مل�صتوطنات �لتي تقوم ببنائها، حتى يتم �إكمال بناء �مل�صتوطنة 

�جلديدة، وت�صبح قادرة على �الإد�رة �لذ�تية، وتر�فق �أماناه �مل�صتوطنني، وت�صاعدهم يف 

61
خمتلف �ملجاالت، وخ�صو�صاً تطوير �حلياة �الجتماعية، و�لتنظيمية، و�القت�صادية.

ت�صاعد �حلركة يف ��صتيعاب �ملهاجرين من خالل �مل�صاعدة يف �إعد�د �أطر �ال�صتيعاب، 

و�حل�صول على �مل�صاعدة �ملالية، و�لرعاية �الجتماعية وغريها، وتعمل على توجيه �لنا�ص 

�إىل �ال�صتيطان وزيادة �لوعي �لعام باأهمية �ال�صتيطان يف �ل�صفة �لغربية وغزة، عن طريق 

�الإعالم و�لدعاية و�لت�صويق.

تو�صيع  �أهمية  على  يوؤكد  وهو  �مل�صتوطنني،  قادة  �أحد  �ملنظمة،  رئي�ص  ز�مبي�ص،  يُعد 

فيها  “ن�صتثمر  �أن  يجب  �لتي  �لرئي�صية  �ملهمة  وير�ها  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �مل�صتوطنات 

�أف�صل ما لدينا”، و“يجب �أن نهتم بتح�صني نوعية �حلياة، ولكن ال نن�صى للحظة تطور 

غري  ز�لت  ما  �لكبرية  �ملهمة  �أن  �إال  �الإجناز�ت،  من  �لكثري  حققنا  �أننا  رغم  �ال�صتيطان، 

�أن هذ� ممكن، هدف مليون يهودي خالل عقد من  ممتلئة، هذ� لي�ص جمرد حلم، نعتقد 

62
�لزمان يف �ل�صفة �لغربية، خالل 15 عاماً، ممكن متاماً، وهذ� يعتمد على �لعمل �ملنجز”.

درجات  �أعلى  وو�صل  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �لقر�ر  �صنع  مر�كز  من  مقرباً  ز�مبي�ص  ويُعد 

�لقرب من موؤ�ص�صة �صناعة �لقر�ر خالل والية �صارون، �صديقه �ملقرب، كانا يتحدثان 

�أكرث، و�صهد مكتب �صارون  عب �لهاتف كل يوم، ويجتمعان مرة يف �الأ�صبوع، و�أحياناً 

من وكلها  �اللتفافية،  و�لطرق  �ال�صتيطانية،  و�لبوؤر  و�مل�صتوطنات،  باخلر�ئط   �زدحاماً 

�ملرجع نف�صه.  
60

روث بن �إ�رش�ئيل، اإ�رساب و�رسبة يف مراآة الدميوقراطية )رعنانة: �جلامعة �ملفتوحة، 2003(، �ص 1419.   
61

)باللغة �لعبية(

اإىل مليون م�شتوطن، حركة اأماناه لالأمناء  زئيف حيفر، تطوير امل�شتوطنات يف ال�شفة الغربية و�شولً   
62

العامني وقيادة امل�شتوطنات املحلية يف القد�س )�لقد�ص: منظمة �أماناه، 2017(. )باللغة �لعبية(
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روح “�صد�قة ز�مبي�ص”، وعند وفاة �صارون، طلب �أوالده، �أن يقوم ز�مبي�ص نف�صه باإلقاء 

63
كلمة �لرثاء يوم جنازته.

�لغربية. �ل�صفة  �أي  �ملناطق  يف  يحدث  ما  على  �لكبري  بتاأثريه  هيفر  �أ�صدقاء   يفتخر 

حا�صمة”،  “�أهميته  �لوزر�ء،  رئي�ص  مكتب  يف  هيفر  �أن  ليفي  يت�صحاك  �لوزير  يقول 

“�لقوة �لد�فعة يف قيادة �مل�صتوطنات، ح�صل على �مليز�نيات، و�ملو�فقات،  �إنه  وي�صيف: 

م�صتوطنة.  كل  يف  و�ليد  �حلكومية،  �ملكاتب  يف  �ال�صتيطاين  �للوبي  وهو  و�مل�صادقات، 

ويقول يوري ليتزور Yuri Letzur، حمرر �صحيفة نكود� Nekoda، �إنه “عندما يتكلم، 

64
ي�صتمع �جلميع �إليه بهدوء”.

حكومة يف  لالإ�صكان  وزير�ً  �لثاين  كان  عندما  �صديقني  و�صارون  هيفر   �أ�صبح 

�جتماعات  يف  �صارك   ،1998–1992 �لفرتة  خالل   Yitzhak Shamir �صامري  �إ�صحق 

كل  حول  �صارون  و��صت�صاره  �مل�صتوطنات،  مع  تعاملت  �لتي  �الإ�صكان  وز�رة 

خالل  �ملناطق  يف  �صكنية  وحدة  �ألف   14 ببناء  بعدها  وقام  باالأر��صي،  �ملتعلقة  �لق�صايا 

�أنحاء جميع  يف  �جلديد  �لبناء  ربع  قر�بة  �أي  �الإ�صكان،  وزير  فيها  كان  �لتي   �ل�صنو�ت 

�ملناطق، ويف  6,200 مبنى يف  1992 كان هناك  �لوقت. يف �صنة  �لغربية يف ذلك  �ل�صفة 

 1998 980 مبنى، فقط نتنياهو، يف �صنة  ِظلّ حكومة �إ�صحاق ر�بني بعد عام، كان هناك 

65
�قرتب من رقم �صارون مع 4,210 مبنى.

تاأ�ص�صت �رشكة بناوؤو بار �أماناه يف �صباط/ فب�ير 1990، حيث عنّي هيفر مدير�ً لها، 

وتقع مكاتبها يف �لقد�ص، وفقاً مل�صجل �ل�رشكات يف وز�رة �القت�صاد �الإ�رش�ئيلية، فاإن لهذه 

66
�ل�رشكة مئات �لقطع من �الأر��صي ومتلك �أُذونات للبناء يف �لعديد من �مل�صتوطنات.

�ل�رشية  و�ل�رشي،  �لهادئ  �لعمل  هو  وزعيمها  �أماناه  لدى  �لرئي�صية  �ملبادئ  �أحد 

وبر�د�صيت دَن  �رشكة  طلبت  عندما  �ملجاالت.  جميع  يف  تُلم�ص  بها  تتعامل   �لتي 

Dun & Bradstreet من �رشكة بناوؤو بار �أماناه، �أن تعطيها �لبيانات �القت�صادية من 

�أمناه، من هي �أمناه؟، موقع �حلركة �ال�صتيطانية �أمناه، 1978.  
63

�صارة ليفوفيت�ص، بوؤر ز�مب�ص، موقع �صحيفة هاآرت�ص، 2002/7/1، يف:  
64

https://www.haaretz.co.il/misc/1.808605 )باللغة �لعبية(  

روث بن �إ�رش�ئيل، اإ�رساب و�رسبة يف مراآة الدميقراطية.  
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�صارة ليفوفيت�ص، بوؤر ز�مب�ص، موقع �صحيفة هاآرت�ص، 2002/7/1.  
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�أجل �إدر�جها �صمن ت�صنيف �ل�رشكات �الإ�رش�ئيلية، رف�صت �أماناه، وقال ز�مبي�ص: “�إننا 

تدير  �ل�رشية،  �صتار  حتت   
67

�لعاملي”، �لت�صنيف  يف  ندخل  �أن  نريد  وال  خا�صة،  �رشكة 

�أماناه قائمة طويلة من �الأعمال �الإبد�عية �لتي تهدف لتو�صيع �مل�صتوطنات.

 ثانيًا: الإعداد امل�سبق يف املدار�س الدينية تهيئة لدخول

       اجلي�س:

بعد ف�صل �مل�صتوطنني و�أتباع �حلركات �لدينية �ل�صهيونية يف وقف �إخالء م�صتوطنات 

�لدينيني  �لوطنيني  تدفق  يف  زيادة  ح�صلت  حيث  تفكريها،  يف  مهم  تطور  حدث  �صيناء، 

لالنخر�ط يف �لوحد�ت �لقتالية �لتابعة للجي�ص �الإ�رش�ئيلي. ويف نهاية �لثمانينيات، بد�أت 

وتوؤهل  و�النت�صار،  بالظهور  �لع�صكرية  قبل  ما  تور�تية  حت�صريية  متهيدية  مد�ر�ص 

على  وت�صجعهم  �جلي�ص،  يف  �لكاملة  للخدمة  �لروحية  �لناحية  من  �لوطنيني  �ملتدينني 

�الإ�صهام يف تقدمي �خلدمة قدر �الإمكان، وهذ� �لقر�ر جاء بعد عدم قدرة �مل�صتوطنني على 

�إقناع قادة �جلي�ص و�جلنود برف�ص �الأو�مر �لع�صكرية، ورف�ص �الإخالء.

�حلاخام �إيلي �صد�ن Eli Sadan، هو �الأب �لروحي لهذه �ملد�ر�ص �لتمهيدية، و�أ�ص�ص 

مّت  ثم   
68

،Aley عاليه  م�صتوطنة  يف   ”Bnei David د�فيد  “بْني  متهيدية  مدر�صة  �أول 

من  �أعو�م  خم�صة  من  مكّون  م�صار  يف  �ملدجمة  �لنظامية،  �ملد�ر�ص  من  جمموعة  تاأ�صي�ص 

�زد�دت ن�صبة  �الإجر�ء�ت،  �إثر هذه  �لتور�ة، وعلى  �لق�صرية مع در��صة  �لقتالية  �خلدمة 

�جلنود �ملتدينني من ذوي �الأ�صول �لدينية �لوطنية �لذين يخدمون يف �لوحد�ت �لقتالية 

للجي�ص �الإ�رش�ئيلي، و�أ�صبحت �خلدمة �لع�صكرية مكّوناً تاأ�صي�صياً يف �ل�صخ�صية �لروحية 

و�الجتماعية لل�صباب �ل�صهيوين �لديني.

1. الأكادمييات الدينية التح�شريية ما قبل الع�شكرية:

يدخل  �أن  بالغ  �صاب  كل  على  ويجب  منه  مفر  ال  خيار�ً  “�إ�رش�ئيل”  يف  �جلي�ص  ُيعد 

خارج  هم  من  حتى   
69

�الإلز�مية. �لع�صكرية  �خلدمة  من  �لتهرب  �أحد  ي�صتطيع  وال  فيه، 

�ملرجع نف�صه.  
67

دوف �صو�رتز، ال�شهيونية الدينية وفكرة الرجل اجلديد، �ص 154.  
68

حكومة �إ�رش�ئيل، قانون اخلدمة يف قوى الأمن )�لقد�ص: �لكني�صت، 2015(. )باللغة �لعبية(  
69
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“�لبالد” ممن لي�صو� مو�طنني يف “�إ�رش�ئيل”، حيث يجب على كل يهودي يف �لعامل �لقدوم 
“�جلنود  با�صم  “�إ�رش�ئيل”  يف  يعرفون  وهم  �لع�صكرية،  �خلدمة  لتاأدية  “�إ�رش�ئيل”  �إىل 

�لوحيدون” لعدم وجود ذويهم عندهم، لكنهم يهود. ومن يعانون من عاهات، �أو لديهم 

�خلدمة  �إىل  حتويلهم  يتم  �جلي�ص،  �صفوف  يف  �النخر�ط  من  متنعهم  خا�صة  ظروف 

�الجتماعية �لعامة، �أو م�صلحة �ل�صجون، وال يعفى من �خلدمة �أحد، حتى �ملتدينني.

�لذي يعار�صه �ملتدينون،  �لتجنيد  �إقر�ر قانون  وهناك جدل بهذ� �خل�صو�ص، حول 

�ملتدينني �حلريدمي �جلي�ص �صمن كتيبة  �أي�صاً ح�صة يف �جلي�ص. يدخل  و�لذين لهم هم 

�أي�صاً  Nahal Brigade، ويدخله  Nitziah Yehuda �لتابعة للو�ء ناحال  نيت�صح يهود� 

بعد  �ملتدين  �ل�صاب  �أمام  تقف  �لتي  �خليار�ت  فاإن  لذلك  زمن؛  منذ  �لوطنيون  �ملتدينون 

�إنهائه �ل�صف �لـ 12 هي كالتايل: �إما �لتجنيد �ملنتظم للجي�ص، �أو �لدخول �صمن �لبنامج 

70
�لتح�صريي ما قبل �لدخول للجي�ص، �أو �ملدر�صة �لدينية، �أو �ملدر�صة �لعليا.

مُتكِّن �أكاديية ما قبل �لع�صكرية �ل�صباب من تاأجيل �لتجنيد من عام �أو عام ون�صف 

�لروحي بها، وتاأ�صي�ص نف�صه قبل  �لتور�ة وتعميق �رتباطه  �أجل در��صة  �إىل عامني، من 

�ندماجه يف �لنظام �لع�صكري وتعقيد�ته، ثم يتجند ثالثة �أعو�م كاملة، هناك 20 �أكاديية 

من  مزيجاً  يقدم  وبع�صها  �أعاله،  �ملذكور  �مل�صار  تقدم  معظمها  �لنوع،  هذ�  من  �إعد�دية 

71
�لدر��صات �لعليا خالل �لفرتة �لتح�صريية.

تعليمي  كاإطار  �لقانون  يف  ن�ّص  لها  �لع�صكرية  قبل  ما  �الأكاديية  “�إ�رش�ئيل”،  يف 

�أهد�فها  وتتمثل  �جلي�ص،  يف  �لتجنيد  على  �ملقدمني  لالأ�صخا�ص  �الأول  �ملقام  يف  خم�ص�ص 

�مل�صاركة  �أجل  من  و�لتوعية  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  �لكاملة  للخدمة  �ملتدربني  �إعد�د  يف 

 و�ل�صباب �لذين ين�صمون للبنامج �لتح�صريي توؤجل خدمتهم، 
72

�الجتماعية و�ملدنية.

وين�صمون للجي�ص �الإ�رش�ئيلي بعد عام من بقية �ل�صباب �الآخرين.

�ملرجع نف�صه.  70

�لكني�صت، بيانات حول التجنيد )�لقد�ص: مركز �لبحث و�ملعلومات – �لكني�صت، 2017(. )باللغة �لعبية(  
71

�لكني�صت، قانون الأكادمييات الع�شكرية التح�شريية )�لقد�ص: �لكني�صت، 2006/5/14(، يف:  
72

http://www.knesset.gov.il )باللغة �لعبية(  
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ويف  .1988 �صنة  تاأ�ص�صت  د�فيد”،  “ْبني  كانت  �لع�صكرية  قبل  ما  �أكاديية   �أول 

�لع�صكرية،  قبل  ما  �الأكادييات  بقانون  �الأكادييات  هذه  ن�صاط  تنظيم  مّت   ،2008 �صنة 

73
حتى �صنة 2015 كان هناك 52 �أكاديية حت�صريية ع�صكرية.

�لن�صاء  �أو  للرجال  معد�ً  �إطار�ً  �لع�صكري،  قبل  �لديني  �لتح�صريي  �لبنامج  يعدُّ 

من  �لثانوية،  �لدينية  �ملد�ر�ص  �أو  �لثانوية،  �ملد�ر�ص  من  تخرجو�  ملن  منف�صل،  ب�صكل 

�جلي�ص.  يف  للخدمة  ون�صف؛  عام  �أو  عام  ملدة  وج�صدياً  عقلياً  وتاأهيلهم  تدريبهم  �أجل 

وباالإ�صافة �إىل �لتاأهيل �لديني، تاأتي �الأكادييات �لتح�صريية �لدينية ما قبل �لع�صكرية 

�لعامل  مع  �ملتدينني  �ل�صابة  �أو  �ل�صاب  �جتماع  فيه  يوؤدي  �لذي  للو�صع  �لو�صول  ملنع 

�لعلماين يف �خلدمة �لع�صكرية، مما قد يوؤدي لتخليهم عن �ملجتمع �لديني.

�لذين  �الأ�صخا�ص  �لتح�صريية بجانب ما ذكر �صابقاً، لرعاية  �لدينية  �ملد�ر�ص  تهدف 

�لتي  �حلروب  يف  �حلربة”  كـ“ر�أ�ص  �لقتالية  �لوحد�ت  يف  �جلنود  مقدمة  يف  �صيكونون 

تخو�صها “�إ�رش�ئيل” �صّد �أعد�ئها. 

�لدينية، لل�صهيونية  منها   24 �صنوياً،  حت�صريياً  برناجماً   54 يوجد  “�إ�رش�ئيل”   يف 

يريدون  �لذي  وللمتدينني  و�لتقليدية  �لعلمانية  للفئات  عاماً،  حت�صريياً  برناجماً  و30 

�لب�مج  يف  منت�صب   4,000–3,500 هناك  �ملجموع،  يف  خمتلطة،  �أطر  يف  �الندماج 

و�لع�رشين،  �لو�حد  �لقرن  من  �لثاين  �لعقد  بد�ية  يف  �لعدد  هذ�  ت�صاعف  �لتح�صريية. 

�لطالب  �لعامة، ن�صف  �لتح�صريية  �لب�مج  �لطالب يف  لزيادة عدد  �أ�صا�صاً  ويرجع ذلك 

74
ينتمون لل�صهيونية �لدينية، ونحو ربعهم من �لفتيات.

2. تاأثري احلاخامات على طالب املدار�س الع�شكرية: 

�لديني،  �ل�صهيوين  �جلمهور  لدى   Yishifoot �لدينية  �ملد�ر�ص  �لي�صيفوت/  تعد 

�ليهودية  �ملجتمعات  هذه  الأن   
75

�لديني؛ �ل�صهيوين  �ملجتمع  كل  لوجود  �الأ�صا�ص 

و�أيديولوجيتهم،  �أفكارهم  �لتيار  هذ�  �أتباع  فيها  تلّقى  �لتي  �لدفيئة  كانت  �ل�صهيونية 

�لكني�صت، بيانات حول التجنيد.  
73

�ملرجع نف�صه.  
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)�لقد�ص:  واأفكارها  الدينية  ال�شهيونية  احلركة  تاريخ  احللم:  حتقق  اإىل  النم  بداية  من  �صو�رتز،  دوف   
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جممع �الأبحاث لذكرى �ل�صيد زبولون، 2004(، �ص 24. )باللغة �لعبية(
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و�أبر�هام �إ�صحاق كوك، �أول ما قدِم �إىل فل�صطني، �أقام �أول مدر�صة دينية له يف مدينة يافا، 

�أ�ص�صها، �لتي  �لرئي�صية  �ملدر�صة  هي   
هار�ف”76 “مركاز  �لدينية  �ملدر�صة  �أ�صبحت   ثم 

�لعام،  �الإطار  ويف  �لتيار.  لهذ�  �لتابعة  �لدينية  �ملد�ر�ص  مرجعية  تاأ�صي�صها  منذ  تز�ل  وما 

به،  خا�صة  دينية  مد�ر�ص  “�إ�رش�ئيل”  يف  ديني  تيار  كل  �أ�ص�ص  “�إ�رش�ئيل”،  �إقامة  ومنذ 

فاحلريدمي لهم مد�ر�صهم �لدينية �خلا�صة بهم، و�ل�صهيونية �لدينية لها مد�ر�صها �لدينية 

�خلا�صة بها، حيث يعلمون فيها وفقاً لطريقة كل تيار وتقاليده، ويعدون هذه �ملد�ر�ص 

مانعًة النحر�ف �ل�صباب.

�حلاخامية  للدر��صات  معاهد  �إىل  وتو�صعت،  كبت  �لتي  �لدينية  �ملد�ر�ص  حتولت 

و�لق�صاة �ل�رشعيني، وبد�أ �لع�رش�ت من �حلاخامات، ومئات �ملعلمني باتخاذ مكانهم فيها؛ 

ومعابد  جمتمعية،  وم�صتوطنات   ،Kibbutzim وكيبوت�صات   ،Moshavim فمو�صافيم 

77
يهودية �ختارو� الأنف�صهم حاخامات خريجني من نظام �ملدر�صة �لدينية.

هناك �أي�صاً عدد من �لق�صاة يف �ملحاكم ممن ُعيّنو�، من خريجي �ملد�ر�ص �لدينية �لتي 

وتو�صعت  �لدينية،  �لتور�تية  �ملنظومة  تاأثري  �زد�د  وبذلك  ق�صاة،  ُتخرج  ملعاهد  حتولت 

بقوتها �لذ�تية.

تعدُّ �لدور�ت، و�ملعاهد �لدينية �لتح�صريية ما قبل �لع�صكرية، و�جلي�ص ب�صكل عام، 

من �الأعمال �الأ�صيلة، �لتي ت�صرتعي �الهتمام لدى �ل�صهيونية �لدينية، وهم يعتبونها 

�الأكادييات  �أ�صبحت  فقد  �حلكم؛  يف  �ملنا�صب  �أعلى  �إىل  و�لو�صول  لل�صعود  لهم  ر�فعة 

ما قبل �لع�صكرية عن�رش�ً بارز�ً ومرغوباً لتلك �الأ�صباب �ملتعلقة بطموح �ملنت�صبني �إليها 

للو�صول �إىل مر�كز حمرتمة يف �حلكم.

يعمل �حلاخامات يف هذه �ملد�ر�ص بجد الإقناع طالبهم مبحاولة �لدر��صة على �الأقل يف 

�ملدر�صة �لدينية �لع�صكرية لبع�ص �لوقت. ويف كثري من �حلاالت، كانت �لتجربة ناجحة، 

�أكرث  �لتح�صريية  �لدور�ت  �لطالب، و�صعدو� بف�صلها. وُتعد  ومّت تعبئة عدد من هوؤالء 

بار�ك �إيربز، جتنيد �شباب الي�شيفوت، من احلل الو�شط اإىل النق�شام )كريات �صديه بوكر: لي�صك للن�رش،   
76

2010(، �ص 18-19. )باللغة �لعبية(

 G. Aran, “Roots of Gush Emunim,” in Studies in Contemporary )Indiana: Indiana University  77

Press, 1986(, p. 67.
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 حيث يتم �إدر�جهم فور�ً بعد �النتهاء من در��صتهم �لثانوية يف 
78

جاذبية لهوؤالء �لطالب،

تلك �لدور�ت �أو �ملعاهد ما قبل �لع�صكرية.

ي�صيفوت  ه�صدير  يف  �لتو�صع  وترية  ما،  حّد  �إىل  �أوقفت  �لتح�صريية  �ملعاهد  ظاهرة 

�الأرثوذك�ص  �ملتدينون  فيها  يتعلم  �لتي  �لتور�تية  �ملد�ر�ص  وهي   ،Hesder yeshivot

من �أجل �لتهرب من �خلدمة �لع�صكرية، ولكن مل تقلل منها. وهنا ال بّد من �لقول �إنه من 

�لطبيعي �أن يكون �لبنامج �أقوى جذباً لل�صباب، �صو�ء ب�صبب �لتحديات �لع�صكرية �لتي 

يطرحها، �أم ب�صبب �لدر��صة �ملوجزة و�ملركزة للق�صايا �لع�صكرية.

لدى �ملد�ر�ص �لدينية ما قبل �لع�صكرية مهمة تتمثل بتعزيز �لتطلع �إىل �لنمو و�لتقدم 

نحو �لقيادة، و�نتقاء �لطالب �ملنا�صبني لهذه �ملهمة. الأن هذه �ملهمة، من وجهة نظر �لتيار، 

79
�أ�صبحت �صعبة ب�صكل خا�ص يف �صوء �لتاأثري �ملتز�يد للعلمانية.

يقود �حلاخامات، وغريهم ممن يقودون جمتمع �ل�صهيونية �لدينية، ور�ءهم جيو�ص 

“�ملوؤمنني” �لذين هم حتت �صيطرتهم من �أتباع هذ� �لتيار، ممن يكونون حتت �صلطتهم 
�ملبا�رشة، يف �ملد�ر�ص �لدينية. 

تاأثري �حلاخامات على  �أن  �مل�صاألة، تبني  �لتي تناولت هذه  ويف �ختبار �ال�صتطالعات 

وما  م�صموح،  هو  ملا  �لب�صيطة  �ل�رشعية  بامل�صائل  �الأمر  يتعلق  عندما  عظيم  تالميذهم 

بالقر�ر�ت  �الأمر  يتعلق  عندما  بكثري  �أقل  وهو   
80

�ليومية. �لدينية  �حلياة  يف  ممنوع  هو 

�الأخالقية �ملهمة �ملتعلقة باخلدمة �لع�صكرية، �أو �لدولة، و�ختيار �أ�صلوب �حلياة.

�إعالمياً  بعد�ً  وتاأخذ  خطرية،  �ملجتمع  هذ�  مثل  يف  �حلاخامات  ت�رشيحات  وُتعد 

بالق�صايا  �الأمر  يتعلق  وعندما  �ملد�ر�ص،  هذه  �أعمدة  يعدون  ممن  �أحدهم  تكلم  حال  يف 

 �خلا�صة باجلي�ص، فاإن �حلاخامات يكون لهم �ل�صوت �الأعلى يف �ملناق�صة �لعامة وردود

بداية حتقق حلمنا، �شحق ال�شهيونية الدينية يف الن�شال على الهوية اليهودية يف دولة  �آ�رش كوهني،   
78

اإ�رسائيل وتاأثرياتها امل�شتقبلية )1958(، �ص 265. )باللغة �لعبية(

 Asher Cohen and Bernard Susser, Israel and the Politics of Jewish Identity: The Secular-Religious  79

Impasse )Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2000(, p. 167.

 Asher Cohen, Political Partners: Relations between Religious and NonReligious in One Political  80

Party )Jerusalem: Keter Publishing House, 1990(, pp. 131-150.
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�لفتيات �ملختلطة مع  �أحدهم عن خدمة  �لفعل ملا ي�رشحون به، كما حدث عندما حتدث 

�أعقب ذلك موجة من ردود �الأفعال �لتي �صغلت الأيام  �لفتيان يف �صالح �ملدرعات، حيث 

81
جميع قطاعات �ل�صعب.

كي نتعرف على مدى تاأثري �حلاخامات على �أتباعهم، وخ�صو�صاً يف �ملد�ر�ص �لدينية، 

ال بّد من نظرة موجزة و�طالع على وجهة نظر �ل�صهيونية �لدينية وحاخاماتها؛ حول 

مريديهم؛  �أو�صاط  يف  يقولونه  ما  تقبل  وكيفية  بالدولة،  ذلك  وعالقة  كدين،  �ليهودية 

فاليهودية يف نظرهم، دين ي�صعى لتنظيم �الأحو�ل �ل�صخ�صية، و�جلماعية، و�جلمهور، 

�لت�صل�صل  فـ“�صمن  �حلاخامات.  هم  لديهم  �ملعتمدون  �لر�صميون  و�لناطقون  و�لدولة، 

�لهرمي �لذي �أقامته �لو�صية �لدينية” �حلاخامات هم �ملف�رشون هلل وكلماته، لذلك �صلطة 

بها  يوجهون  �لتي  �ملتدين،  �ل�صخ�ص  لعامل  �لز�وية  حجر  هي  �حلاخامات،  �حلكماء/ 

لبع�ص  وفقاً  �الأقل  على   
82

حياتهم، يف  �ملهمة  خيار�تهم  وكذلك  �ليومي،  �ملتدينني  �صلوك 

�اللتز�م بطاعة كلمات �حلكماء  �ملرء عندهم  �أنه على  �أ�صفنا  و�إذ� ما  �لدينية،  �لتف�صري�ت 

�ال�صتنتاج  بالدولة،  �ملتعلقة  �لفردية، وتلك  �الأمور  للحكم على كل من  �لدينية  و�لدو�فع 

�حلتمي هو �أنه عندما يدعو حاخام �أتباعه �إىل عدم �الن�صمام �إىل �جلي�ص، �أو لرف�ص �أمر ما، 

يجب �أن يكون هذ� �الأمر مقلقاً للجميع، وهو ما يتخوف منه �لي�صار �ليوم.

تك�صف  �حلاخامات،  جتاه  �ملتدينني  �ل�صهاينة  معظم  موقف  در��صة  فاإن  ذلك،  ومع 

�لدينية  �ل�صهيونية  �أجرتها  �لتي  �لر�أي  ��صتطالعات  �إن  �أ�صا�صية.  مفاهيم  وجود  عن 

تاأثري  �أن  تك�صف  و�لع�رشين،  �حلادي  �لقرن  من  �الأخريين  �لعقدين  �صنو�ت  مدى  على 

�حلاخامات على هذ� �جلمهور �أقل مما يكن قبوله. فقد وجد م�صح معمق �أجر�ه �ملعهد 

�الإ�رش�ئيلي للديوقر�طية )The Israel Democracy Institute )IDI �أن جزء�ً كبري�ً 

من �جلمهور �ل�صهيوين �لديني ال يعطي �أهمية لالأحكام �حلاخامية يف �لق�صايا �ل�صيا�صية 

 و�لديبلوما�صية. ��صتطالع �آخر �أجرته منظمة بيت هيلل Hillel House �أظهر �أن �أغلبية

�آ�رش كوهني، العالقات املتبادلة بني القيادة الدينية وال�شيا�شية والدين والدولة - يف الأحزاب الدينية   
81

)�لقد�ص: يد يت�صحاك بن ت�صبي، 2001(، �ص 435-459. )باللغة �لعبية(

بني   - والدولة  الدين  بني  العالقات  يف  التغريات  التفاقيات:  ك�رست  التي  التفاقيات  كوهني،  �آ�رش   
82

التوافقية واحل�شم )تل �أبيب: �أ�صجاي، 1997(، �ص 529-555. )باللغة �لعبية(
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كبرية )80%( من �أبناء �ل�صهيونية �لدينية يعتقدون �أن �حلاخامات لي�صو� قادرين على 

�لتاأثري على حياتهم �حلديثة، وتقول �أقلية �صغرية ن�صبياً )نحو 20%( �أن �حلاخام يلعب 

83
دور�ً يف ت�صكيل حياتهم.

�أن  جند  نف�صها،  �حلياة  �إىل  نظرنا  �إذ�  فاإننا  هكذ�،  �لر�أي  ��صتطالعات  �أن  ومبا 

�لتي  بامل�صائل  يتعلق  فيما  خ�صو�صاً  �ملعلن.  �لتاأثري  من  �أقل  تاأثري  لديهم  �حلاخامات 

يوجد معها ت�صادم بني �أحكام �لهالخاه و�لقيم �أو �مل�صالح �الأخرى. 

يف �ختبار �لنتائج، وفقاً ملا تقدمه هذه �ال�صتطالعات، يبدو �أن تاأثري �حلاخامات �صئيل 

�لقاطع للحاخامات،  لوجه بني �حلكم  �ل�صنني، كان هناك �صد�م وجهاً  جد�ً. لذلك وعب 

�جلنود  �حلاخامات  دعا  �أو�صلو  �تفاقيات  ومنذ  �لدولة.  وقانون  �جلي�ص،  ون�صاط 

�ملتدينني �إىل رف�ص �الأو�مر يف مو�صوع �إخالء مناطق من “�أر�ص �إ�رش�ئيل”. هذه �لدعو�ت 

�حلاخام  بينهم  من  �لدينية،  �ل�صهيونية  يف  �حلاخامات  كبار  من  عاٍل  ب�صوت  �صمعت 

من  �لرغم  وعلى  غزة،  قطاع  عن  �النف�صال  خالل   ،Shmuel Eliyahu �إلياهو  �صمويل 

�جلنود  من  حمدود�ً  عدد�ً  �أن  �إال  �مل�صتوطنني،  �إجالء  عملية  يف  �ملتدينني  �جلنود  تو�جد 

رف�صو� �الأو�مر.

وتاأثري  للفتيات،  �لع�صكرية  باخلدمة  يتعلق  فيما  مماثلة  ظاهرة  حتديد  ويكن 

�لدينيني  �حلاخامات  من  �لعظمى  �لغالبية  ت�صري  حيث  �ملجال،  هذ�  يف  �حلاخامات 

�أي�صاً  هو  وهذ�  باجلي�ص.  �اللتحاق  �ملتدينات  �لفتيات  على  يحظر  �أنه  �إىل  بو�صوح، 

�لر�صمي �ملخ�رشم للحاخامية �لكبى، حتى يف �الأيام �لتي كان فيها حاخامات  �ملوقف 

زيادة  هناك  كان  و�لع�رشين  �لو�حد  �لقرن  من  �لثاين  �لعقد  يف  ذلك،  ومع  �صهاينة. 

كبرية يف عدد �لفتيات �ملتدينات �للو�تي �خرتن �الن�صمام �إىل �جلي�ص. 

�ملتعلقة  �حل�صا�صة  �لبيانات  هذه  على  يبقي  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  من  �لرغم  وعلى 

مّت ن�رشها تظهر  �لتي  �الأرقام  �أن  �إال  ما،  �إىل حّد  �لفتيات يف �جلي�ص �رشية  بن�صبة جتنيد 

�أن نحو ثلث �لفتيات �ملتدينات �صنة 2019 يتجندن يف �جلي�ص، و�حلديث يدور عن زيادة 

Asher Cohen, Changes in the Orthodox Camp and their Influence on the Deepening Religious-  83

 Secular Schism at the Outset of the Twenty-First Century )London: Westport and London, 2004(,

pp. 71–94.
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 .2010 �صنة  منذ  �جلي�ص  يف  �لوطني  �لديني  �لتيار  من  �ملتجند�ت  عدد  يف   %250 بن�صبة 

84
معظم �حلاخامات ينعون ذلك، لكن �لفتيات يتدفقن على مركز �ال�صتيعاب.

�ملنا�صب  تعيينات  يف  �لقمة  �إىل  �ملر�أة  و�صلت  فقد  �مل�صاألة،  بهذه  يتعلق  فيما  و�أخري�ً، 

لقيادة  �مر�أة  ُتعنّي  مرة  والأول  ملحوظاً،  �أ�صبح  �جلي�ص  يف  �ملر�أة  ودمج  للجي�ص،  �لعليا 

�لن�صاء يف �جلي�ص لي�صت  �أن عملية دمج  �أقلق �حلاخامات، مع  �أمر  �رشب طائر�ت، وهذ� 

جديدة. فقد خدمت �لن�صاء يف معظم �لوحد�ت �لع�صكرية ل�صنو�ت عديدة، ومالأن �ملنا�صب 

�لرئي�صية �إىل جانب �لرجال، ويف بع�ص �الأحيان خدمن يف مقر �لقيادة �لعليا.

ومع ذلك، فقد خدمت �لن�صاء يف معظم �لوحد�ت �لع�صكرية ل�صنو�ت عديدة، ومالأن 

�لعليا.  �لقيادة  مقر  يف  خدمن  �الأحيان  بع�ص  ويف  �لرجال،  جانب  �إىل  �لرئي�صية  �ملنا�صب 

ومع ذلك، فاإن دمج �لن�صاء يف �جلي�ص يثري لدى �ل�صهيونية �لدينية بالفعل �أ�صئلة معقدة 

�حلاخامات،  هوؤالء  �رشخات  من  وبالرغم  �ليهودية.  �ل�رشيعة  �أي  بالهالخاه  تتعلق 

فاإن �حلاالت �ملبلغ عنها �لتي ح�صلت فيها حاالت رف�ص من �جلنود لالأو�مر وع�صيان 

�ل�صباب  و��صتمر  قليل؛  عددها  �ملر�أة،  �إ�رش�ك  ب�صبب  �لتجنيد  عدم  �ختارو�  �أو  لقادتهم، 

�ملتدين باالنخر�ط يف �جلي�ص، بالرغم من دعو�ت �حلاخامات.

�ل�صاحة �الأخرى �لتي يتناق�ص فيها، ح�صب �لبع�ص، وزن �حلاخامات، هي �ل�صيا�صة 

�لدينية، مبعنى �الأمور �ل�صيا�صية �لتي تتعلق ب�صيا�صات �الأحز�ب، وبر�جمها، وعالقاتها 

ذ�ت  �أعلن  )�ملفد�ل(  �لديني  �لقومي  �حلزب  يكون  قد  �الأخرى.  و�لتيار�ت  �الأحز�ب  مع 

قد  �ملتدينني  �ل�صيا�صيني  معظم  �أن  �إال  �حلاخامات،  مع  يت�صاور  كان  �أنه  �الأقل  على  مرة 

و�صيا�صيون  حزبهما  �أع�صاء  ومعظم  و�صاكيد،  بينيت  �لنظرة؛  هذه  عن  �ليوم  تخلو� 

دينيون �آخرون، ال يتحدثون يف ت�رشيحاتهم عن �أّي م�صاور�ت �أجروها مع �حلاخامات. 

�أفيرن �صمويل  �حلاخامان  بها  �أدىل  �لتي  �لت�رشيحات  بحدة  بينيت  �نتقاد  ذلك   يوؤكد 

Shmuel Aviner و�إلياهو، حول �ل�صاذين جن�صياً وجتنيد �لن�صاء يف �لوحد�ت �ملختلطة. 
85

لكن وعلى �لرغم من ذلك ما يز�ل �حلاخامات هم �جلهات �لفاعلة يف �ل�صاحة �لعامة.

.)2018 للديوقر�طية،  �الإ�رش�ئيلي  �ملعهد  )�لقد�ص:  باحلاخامات  املهتم  من  فريدمان،  ت�صوكي   
84 

)باللغة �لعبية(

�ملرجع نف�صه.  
85
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قللت  و�لع�رشين،  �لو�حد  �لقرن  من  �لثاين  �لعقد  يف  وقعت،  ق�صايا  هناك  باملقابل 

�ل�صباب،  فئة  وخ�صو�صاً  �لدينية  �ل�صهيونية  �أو�صاط  يف  �حلاخامات  وتاأثري  قيمة  من 

Mordechai Elon �ألون  موردخاي  �حلاخام  �صدّ  قدمت  �لتي  �ل�صكاوى  �صكلت   فقد 

للجمهور  عميقة  �صدمًة  �لروحية  �صلطته  ��صتغالله  �أثناء  يف  �جلن�صي  �العتد�ء  حول 

وطريقة فيها،  حدثت  �لتي  و�لظروف  �التهامات،  هذه  �أ�صا�ص  �أثار  فقد  �لقومي.   �لديني 

بخ�صو�ص  �الأ�صئلة  من  �صل�صلة  �ل�صهيوين،  �لديني  �ملجتمع  فعل  وردود  معاجلتها، 

�الإ�رش�ئيليني.  جميع  حياة  على  وتاأثريها  �لدينية،  �ل�صهيونية  يف  جتري  �لتي  �لعمليات 

�لدكتور  �أهمية.  و�أكرثها  �أبرزها  بني  من  هو  �حلاخامات  و�صع  �صعود  وكان 

 ،Rachel Shabat �صبات  ر�حيل  و�لدكتورة   ،Ariel Piccar بيكار  رييل  �أ

�لنقاط  بع�ص  قدمو�   Dron Yinon يينون  ودرون   ،Byte Halhmi هاحلمي  وبيت 

86
حول هذه �لفكرة، �لتي �صغلت تيار �ل�صهيونية �لدينية.

هذه �لق�صية وغريها، ك�صفت عن مدى �الآثار �ملرتتبة على �رتفاع مكانة �حلاخامات 

�لقطاع  بعيد  حّد  �إىل  تتجاوز  و�لتي  و�لع�رشين،  �لو�حد  �لقرن  من  �الأخريين  �لعقدين  يف 

�لديني �الجتماعي �لذي تخدمه، وتوؤثر مبا�رشة على �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي ككل. �إن �لو�صع 

�خلا�ص �لذي توفره �ل�صهيونية �لدينية يف �لعقدين �الأخريين من �لقرن �لو�حد و�لع�رشين 

حلاخاميها �أوجد تد�عيات �صيا�صية، وديبلوما�صية، و�أمنية، و�أخالقية، وقانونية جلميع 

�أي�صاً،  �الأمثلة  ومن  �ليهود.  وغري  وحريدمي  وعلمانيني،  متدينني،  “�إ�رش�ئيل”:  �صكان 

�لتاأثري �ملتنامي لهوؤالء �حلاخامات على مفهوم دور �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي و�أهد�فه، و�لذي 

87
غالباً ما يكون �صّد قيم �لديوقر�طية، و�لقانون �الإ�رش�ئيلي، و�لقانون �لدويل.

توؤثر قوة �حلاخامات على �ل�صاحة �الإ�رش�ئيلية �لتي تتمتع �إىل حّد ما بنوع من �حلرية 

�الإن�صان  �إىل  تنظر  حديثة  بيئة  يف  �حلاخام  دور  ق�صية  حول  �أ�صئلة  وتثري  و�النفتاح، 

من  كثرٌي  َيعد  وال  جنب،  �إىل  جنباً  متجاورة  يهودية  تيار�ت  فيها  تعي�ص  م�صتقل،  ككيان 

فاإن م�صاألة لذ�  �ليهودية.  �لهالخاه خ�صو�صاً، و�لدين عموماً جزء�ً من هويتهم   �ليهود 

�أرئيل بيكار، ور�حيل �صبات، ودرور يانون، املكان املنا�شب للحاخامات )�لقد�ص: معهد �صالوم هريمان، 2010(.   
86

)باللغة �لعبية(

�ملرجع نف�صه.  
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و�صع �حلاخام ال تتعلق فقط مبوقف �حلاخامات يف �ملجتمع، ولكن �أي�صاً طبيعة دورهم، 

و�ملوؤهالت �لتي يجب �أن تو�صع لهذ� �لدور، وحتى �صالحيتهم �ملمنوحة لهم.

تعزيز  يف  �أ�صهمت  للحاخامات،  �ملمنوحة  �ل�صالحيات  تر�كم  �أن  بيكار  �أرييل  يرى 

و�صعهم ك�صلطة عليا يف �ل�صهيونية �لدينية، و�أي�صاً يف �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي ككل، يقول: 

“يف �ملفهوم �حلايل، �لذي يحتاج �إىل ��صتبد�ل، ترتكز كثري من �لقوى يف يد �صخ�ص و�حد. 
�جتماعي،  وزعيم  وم�صت�صار،  نف�ص،  وعامل  للتور�ة،  كمعلم  �ليوم  �حلاخام  ُي�صتخدم 

و�صيا�صي، وفقيه ي�صدر �لفتاوى. بخالف �لق�صاة، حيث ال يطلب من �حلاخامات �إبر�ز 

قر�ر�تهم”.

يقول،  كما  �ل�رشوري،  من  �لتو�صيف.  يف  كامنة  بيكار،  يعتقد  ح�صبما  �مل�صكلة، 

حكيم “طالب  بلقب  و��صتبد�له  �لدينية  �لدرجات  قامو�ص  من  “�حلاخام”  عنو�ن   �إز�لة 

)Talmid Chacham )student of a sage”. ويوؤكد �لدكتور بيكار على �لنهج �لذي 

ينادي باإلغاء و�صف �حلاخامات �لتي تعني �ل�صيد، و�لتي تنظر �إىل �لغري على �أنهم عبيد: 

كيان  �أنه  على  �الإن�صان  �إىل  ينظر  �لذي  �حلديث  �لنهج  مع  �حلاخام  يتناق�ص  “بالطبع، 
 
88

م�صتقل ال يخ�صع لل�صلطة �ملطلقة الأي �صلطة ب�رشية”.

يف �ملجتمع �حلديث ال توجد �صالحيات د�ئمة ومطلقة، تخ�صع �ملر�كز ذ�ت �ل�صلطة 

للمر�جعة �مل�صتمرة، ومن �صمنهم �أ�صحاب �ملنا�صب �ملنتخبون لفرت�ت حمددة، وهناك 

�لالمركزية يف �ل�صلطات وف�صل �ل�صلطات، من �أجل منع تركيز �لكثري من �ل�صلطة يف يد 

89
�صخ�ص و�حد، �أو موؤ�ص�صة؛ الأن هذ� قد يوؤدي �إىل �لف�صاد و�إ�صاءة ��صتخد�م �ل�صلطة.

لكن من �لناحية �لعملية، وعلى عك�ص هذ� �لر�أي �لتقليدي، ال ُينظر �إىل �حلاخامات �ليوم 

�لب�رشية، ولكنهم يتمتعون ب�صلطة روحية  �ملهنية و�حلكمة  �ملعرفة  كاأ�صخا�ص يلكون 

دينية، ال وجود لها لدى �أي �صخ�ص عادي. ويعتقد �لنا�ص �أن �حلاخام يعلم �أكرث منهم، 

ولكن معرفته تاأتي من م�صدر �آخر، ويغيب عن �أذهانهم �أن �صلطة �حلاخام هي �إن�صانية، 

عن  �ل�صخ�صية  �مل�صوؤولية  حتمل  عليهم  و�أن  حمدودة،  و�أنها  �الإن�صان،  من  متنح  و�أنها 

�أفعالهم و�آر�ئهم.

�ملرجع نف�صه.  
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�ملختلفة جد�ً عن  للحاخامية  “�إ�رش�ئيل” توجد مناذج  �أنه يف  �إىل  ت�صري بيت هاحلمي 

�إن  وقالت  “�إ�رش�ئيل”.  يف  بها  �ملعرتف  �الإ�رش�ئيلية  �الأرثوذك�صية  �حلاخامية  حاخامات 

90
�أولئك �حلاخامات يكن �أن يكونو� م�صدر �إلهام لليهودي �ملتدين يف “�إ�رش�ئيل”.

 ثالثًا: تراجع نفوذ العلمانية يف اجلي�س ل�سالح ال�سهيونية

      الدينية:

ح�صب �ملعطيات و�لبيانات �ل�صادرة عن �جلهات �ملخت�صة يف �جلي�ص و�لتي ين�رشها 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صنوياً يف ذكرى �حتالل فل�صطني و�إقامة �لكيان، بخ�صو�ص �الإقبال 

لدى  �لقتالية  �لوحد�ت  يف  للخدمة  و�لرغبة  �حلافزية  �أن  تبني  �الإجبارية،  �خلدمة  على 

2017، �عتبت �الأدنى منذ عقد من �لزمان، وبلغت �لذروة عندما  �ملجندين �جلدد �صنة 

منذ  �الأقل  وهي   ،%67 �إىل  �جلي�ص  يف  �لقتالية  �لوحد�ت  يف  للخدمة  �جلندي  د�فع  و�صل 

2007 بعد حرب لبنان �لثانية، حيث �أعرب 66.3% من �جلنود عن رغبتهم بالتجنيد يف 
91

�خلدمة يف �لوحد�ت �لقتالية يف ذلك �لوقت.

نبع �نخفا�ص �لد�فع للخدمة �لقتالية من �صمن جملة �أمور �أهمها:

�لهدوء �الأمني، و�صعور �ل�صباب باأنه ال يوجد حالياً �أي تهديد كبري لـ “دولة 

�إ�رش�ئيل”. والأن جيل �ليوم من �ل�صباب يت�صاءلون: ماذ� �صاأ�صتفيد من �خلدمة 

يف �لوحد�ت �لقتالية، هذ� �لت�صاوؤل جاء من حقيقة �أن �ملجندين من �صكان �ملدن 

�لكبى، ومن �أتباع �لي�صار يف�صلون �لذهاب للخدمة يف �لوحد�ت �ال�صتخبار�تية، 

خا�صة �لوحدة )8200( و�ملو�صاد و�ل�صاباك؛ الأن هذه �لوحد�ت ت�صمن لل�صاب 

92
بعد ت�رشيحه من �جلي�ص م�صتقبالً مادياً �أف�صل مما لو توجه للوحد�ت �لقتالية.

بالتوّجه �ل�صباب  رغبة  عدم  الأن  �لع�صكري؛  للم�صتوى  مقلقاً  �أ�صبح  �الأمر   هذ� 

�حلربة” “ر�أ�ص  ُتعّد  �لقتالية  �لوحد�ت  الأن  قيادياً؛  فر�غاً  ولّد  �لقتالية  �لبية   للوحد�ت 

�ملرجع نف�صه.  
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ليلياخ �صوفيل، �لرغبة باخلدمة يف �لوحد�ت �لقتالية يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي هي �الأدنى منذ عقد، موقع �إ�رش�ئيل   
91

�ليوم، 2017/12/4، يف: https://www.israelhayom.co.il/article/519385 )باللغة �لعبية(

�ملرجع نف�صه.  
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وقادة �جلي�ص،  قادة  تخرِّج  من  فهي  �أعد�ئه،  �صّد  يخو�صها  �لتي  و�ملعارك  �جلي�ص   يف 

ً قائد� �لقريب  �مل�صتقبل  يف  يجد  لن  �جلي�ص  فاإن  �النخفا�ص،  هذ�  ��صتمر  و�إذ�   �الأركان، 

منا�صباً له.

هذ� �لفر�غ �لذي تولّد هنا، و�لناجت عن عزوف �ل�صباب عن �لتوجه للخدمة يف �لوحد�ت 

�لقتالية، بد�أ يلوؤه تيار طامح، ليكون يف �أعلى هرم �لقيادة يف �جلي�ص، وهو تيار �ل�صهيونية 

و�الأكادييات،  �ملد�ر�ص،  من  �لقادمني  �ل�صباب  من  �ملزيد  �صّخ  عب  ذلك  ويتم  �لدينية، 

و�لدور�ت �لدينية، ما قبل �لع�صكرية يف �لوحد�ت �لقتالية.

مهماً  جزء�ً  �لدينية،  �ل�صهيونية  ت�صكل  و�لع�رشين،  �لو�حد  �لقرن  من  �لعقد  هذ�  يف 

متز�يد  ح�صور  ولها  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  يف  و�ل�صغرية  �ملتو�صطة  �لقيادة  �صف  من 

من  هم  �ل�صباط  دورة  خريجي  من   %40 �أن  ن�رش   2007 �صنة  ففي  �لنخبة،  وحد�ت  يف 

93
�ملتدينني �لوطنيني.

ر�أت �ل�صهيونية �لدينية �أنها ظاهرة مرّحب بها، وموؤ�رش على �أن “�لكيباه �ملحبوكة” 

�ملع�صكر�ت  يف  نوعية  ونخب  كرو�د  �لكيبوت�صات،  الأبناء  �لتقليدي  �ملكان  �أخذت 

94
�ل�صهيونية، مما جعلها ت�صهم يف قيادة �لدولة و�ملجتمع.

تيار  �أن  مّدعياً  �لظاهرة،  منو  من  قلقه  عن  �أعرب  من  هناك  �لعلماين،  �لي�صار  يف 

�ل�صهيونية �لدينية، �أو �لوطنيني �لدينيني �صي�صيطرون على منا�صب رئي�صية يف �جلي�ص، 

��صطد�م  حدوث  حال  يف  �لدولة  على  خطر�ً  ت�صّكل  قد  هذه  �ال�صتحو�ذ  وعمليات 

�صوء  يف  خ�صو�صاً  �لع�صكرية،  و�الأو�مر  للحاخامات  �لدينية  �الأحكام  بني  �أيديولوجي 

رف�ص  �ملتدينني  �جلنود  على  �أن  �لبارزين  �لدينيني  �لوطنيني  �حلاخامات  تو�صيات 

�لبوؤر  �إخالء  حاالت  ويف  �الرتباط،  فكّ  خطة  �إطار  يف  بيوتهم،  من  �ليهود  �إخالء  �أو�مر 

�ال�صتيطانية. 

“يف �ملع�صكر  Yigal Levy، يف جملة  �رشّح عامل �الجتماع �لع�صكري، يجال ليفي 

�ملتمثلة  �ملهمة  تلك  الأن  خطري؛  م�صار  هذ�  �أن   ”In the Base Camp/ Bamahane

روعي �صارون وفيليك�ص طري�ص، بال كيباه على �أر�ص �لعر�ص، موقع �أن �آر جي NRG، 2007/8/31، يف:   
93

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART1/630/543.html )باللغة �لعبية(  

املع�شكر يف  العربية،  احلرب  اأدب  �شياق  ويف  املعا�رس،  الأدب  يف  اجلديد  املتدين  اجلندي  فاي�ص،  هيلل   
94 

)تل �أبيب: 2008/3/5(. )باللغة �لعبية(
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 وهناك عدد من حاخامات 
95

بع�صيان �الأو�مر، تو�صف بالقد��صة كونها تنفذ با�صم �لرب،

�ل�صهيونية �لدينية رف�صو� هذ� �الدعاء، وو�صفوه بالنفاق؛ الأن �لي�صاريني يف ثمانينيات 

�إخالء خالل  �لو�قع،  يف  منازلهم.  من  �لعرب  طرد  �أو�مر  رف�صو�  �لع�رشين   �لقرن 

مثل  �لدينية،  �ل�صهيونية  يف  �حلاخامات  كبار  �إحلاح  من  �لرغم  وعلى  قطيف،  جو�ص 

��صتجاب  فقط  قليالً  عدد�ً  فاإن  �الأو�مر،  رف�ص  على  �إلياهو  ومردخاي  �صابري�  �أبر�هام 

لذلك، و�جلنود �لذين هم من �جلمهور �لديني �لوطني معظمهم مل يرف�صو� �الأو�مر.

يف  “�إ�رش�ئيل”  تنتظر  كارثة  بو�در  �لعلمانيون  ير�ه  و�لذي  �مل�صحون،  �جلو  هذ�  يف 

وخ�صو�صاً  �لعلمانيون  �أ�صبح  �لدولة،  على  �لديني  �ل�صهيوين  �لتيار  هذ�  �صيطر  حال 

�لي�صار و�لو�صط، يرون �أن “�إ�رش�ئيل” تتحول تدريجياً �إىل مثال ملا ي�صمى “جمهوريات 

�ملوز”، وهو م�صطلح يطلقه �ل�صا�صة، و�لكتاب �الإ�رش�ئيليون، و�لي�صاريون، على غياب 

للدول  منوذج  �إىل  و�لتحول  �لتخلف  عن  كناية  وهو  �الإعالم،  ومهاجمة  �لديوقر�طية، 

�ل�صلطة  على  �لدينية  �ل�صهيونية  �صيطرت  حال  ويف  و�لفا�صدة.  �مل�صتقرة  غري  �الإفريقية 

بعالقة  يتعلق  فيما  خ�صو�صاً  الإمالء�تها  �لعلماين  �ليمني  �أخ�صعت  �أو  كامل،  ب�صكل 

�ل�صكانية  �لرتكيبة  �صيغريون  �لذين  ب�صكانها  �لغربية  �ل�صفة  و�صمّ  و�لدولة،  �لدين 

لـ“�إ�رش�ئيل”، فاإن ذلك من وجهة نظرهم بد�ية �النهيار للدولة. 

كوبي نح�صوين، هناك ذعر ب�صبب زيادة �ل�صباط �لدينيني يف جي�ص �لدفاع، موقع �صحيفة يديعوت �أحرونوت،   
95

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3664976,00.html ،2009/2/1 )باللغة �لعبية(






