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متهيد:
�شعرت ال�صهيونية الدينية ،وخ�صو�صا ً خالل العقود الأوىل لقيام الكيان ،ب�أنها تعمل
“عبدا ً ” يف امل�رشوع ال�صهيوين؛ فهي �رشيك جمتهد وكادح� ،سواء فيما يتعلق بطبقة
القيادة الدينية وال�سيا�سية� ،أم حتى على م�ستوى الأفراد املنتمني �إليها ،ولكن هذا ال�رشيك
املجتهد ،ا�ستمر يف البقاء كالعب ثانوي ،مل ُي�ؤخذ ر�أيه بعني االعتبار يف الن�ضاالت التي
�سبقت ت�أ�سي�س الدولة �أمام العامل وداخل “الي�شوف  ،”Localityفاملتدينون الوطنيون
�أتباع تيار ال�صهيونية الدينية خدموا كعجلة خام�سة .وبعد �إن�شاء الدولة �شكلوا �أي�ضا ً ك ّما ً
1
فائ�ضا ً عن احلاجة ،و ُعينوا وزراء للرفاهية واخلدمات الربيدية يف حكومات تلك الفرتة.
لكن ويف ظلّ حكومة اليمني برئا�سة بنيامني نتنياهو ( ،)2019–2015وعلى الرغم
من �أن املتدينني ي�شكلون  %12–10من الإ�رسائيليني 2،فقد �أ�صبح وجودهم يف مراكز
القوى املهيمنة بارزا ً بو�ضوح ،فتجد �ضباطا ً يف الألوية القتالية النخبوية ،مي�سكون
بنحو ثلث تركيبة املحكمة العليا الإ�رسائيلية ،وي�شغلون منا�صب رئي�سية يف و�سائل
الإعالم ،وقياداتهم برزوا يف قطاعات اخلدمة العامة؛ فامل�ست�شار القانوين للحكومة،
وقائد ال�رشطة ،ورئي�س جهاز املو�ساد � ،Mossadإ�ضافة �إىل مدير مكتب رئي�س الوزراء،
وال�سفري يف �أمريكا ،جميعهم ينتمون �إىل تيار ال�صهيونية الدينية .ال�صورة �أ�صبحت
وا�ضحة :انتقلت ال�صهيونية الدينية من دور الرقيق �إىل دور ال�سيّد.
تغي
ن�ش�أت الرحلة �إىل ال�سلطة الفاعلة من قبل ال�صهيونية الدينية ،نتيجة ّ
دراماتيكي يف �أيديولوجية و�سلوك هذ التيار ،خ�صو�صاً بعد االن�سحاب من غزة وعند
املقارنة جند �أنه يف حرب حزيران /يونيو  1967اتخذت ال�صهيونية الدينية مواقف
“معتدلة” جتاه ال�سيا�سة اخلارجية والأمن .من ال�صعب ت�صديق ذلك ،لكن زعيم حزب
1

رس القوة :جمل�س يي�شع ون�ضالها �ض ّد جدار الف�صل وخطة ّ
فك االرتباط ( 63القد�س :املعهد
عنات روطّ � ،
الإ�رسائيلي للدميوقراطية( .)2005 ،باللغة العربية)

2

�شانيل �إ�سحق و�شا�ؤول م�شعال ،االقتالع من الأر�ض ونقا�شات امل�ستوطنني :اال�ستعداد لإخالء غو�ش
قطيف (القد�س :معهد فلور�سهامير لدرا�سات ال�سيا�سة( .)2005 ،باللغة العربية)
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احلزب الديني القومي (املفدال) حاييم مو�شي �شابريا اعرت�ض على اخلروج �إىل احلرب
3
�سنة  .1967فيما عار�ض ورثته ،التخلي عن �أي �أر�ض ،حتى يف �إطار “اتفاقات ال�سالم”.
واليوم يف �سنة  2019عندما ينظر اليمني العلماين ،من نتنياهو �إىل �أفيجدور ليربمان
 Avigdor Liebermanمييناً ،يرى الوطنيني املتدينني دائما ً يناف�سونهم يف املواقف
املت�شددة ،خ�صو�صا ً يف امل�سائل ال�سيا�سية املتعلقة بالفل�سطينيني.
هذا التح ّول حتت الت�أثري العام والأيديولوجية ال�سيا�سية جاء نتيجة احلرب،
واالن�سحابات التي تقتل ح�سب ر�أيهم امل�رشوع اال�ستيطاين يف “�أر�ض �إ�رسائيل” .لأنه
بالن�سبة للمتدينني ،ف�إن امل�رشوع ال�صهيوين و�إقامة الدولة ،واال�ستيطان يف “�أر�ض
�إ�رسائيل” لي�سا م�رشوعا ً وطنيا ً فح�سب؛ بل م�رشوعا ً دينياً� ،صنعه اهلل .والدليل
الالهوتي للدولة هو “بداية منو فكرة اخلال�ص” ،والربهان على ذلك ،حدث يف حزيران/
يونيو  .1967فقد ُع َّد الن�رص احلا�سم مبثابة مرحلة يف التطور الديني ،بالن�سبة ملا يعتقده
4
�أتباع هذا التيار.
�سارع هذا التيار اخلطى نحو �إيجاد اندماجات �سيا�سية ،و�إحداث انقالبات اجتماعية،
وا�ستحداث �أي ٍد و�أدوات فرعية علنية و�رسية ،والو�صول �إىل من�صات �سيادية ،تخدم يف
�إحداث التغيري املطلوب ،وكبح عجلة التنازالت ،كما يرونها� ،أمام الفل�سطينيني.

�أو ًال :تيارات ال�صهيونية الدينية و�أذرعها التنفيذية:
يعمل تيار ال�صهيونية الدينية يف حلبة ال�سيا�سة الإ�رسائيلية� ،ضمن عدة قطاعات
و�أحزاب و�أذرع ،كلها تخدم ما يتبناه هذا التيار من مواقف ،وما ي�سعى لتحقيقه من
�أهداف ،وتختلف ر�ؤى هذه القطاعات ،واحلركات ،والأحزاب و�سيا�ساتها يف طريقة
حتقيق الهدف النهائي ،لكنها ت�سعى �إليه من املنطلق الديني والأيديولوجي العام نف�سه

3

يو�سف غورين ،البحث عن الهوية الوطنية :مكان دولة �إ�رسائيل يف الفكر اليهوي العام (تل �أبيب :جامعة
تل �أبيب( .)2007 ،باللغة العربية)

4

مردخاي بار ليف ،خريجو مدر�سة الي�شوف يف �أر�ض �إ�رسائيل :بني التقليد واالبتكار (تل �أبيب :حم�شفوت
ماجني( .)2005 ،باللغة العربية)
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للتيار ،ومن �أجل معرفة املزيد عنه ،ال ب ّد من التعرف �أكرث على تلك القطاعات ،والأحزاب،
واحلركات ،والأذرع املنتمية �إليه ،وهي كما يلي:

 .1احلزب القومي الديني (املفدال):
ت�أ�س�س �سنة  1956كاحتاد لأحزاب مزراحي وبوعيل مزراحي ،وهما حزبان
قدميان من الأحزاب املتجذرة يف فرتة الي�شوف 5.وبد�أ التعاون بني الطرفني بالفعل
�سنة  ،1955عندما تناف�سا عرب قائمة م�شرتكة حتت ا�سم “اجلبهة الوطنية املتحدة”،
وبعد عام اتخذا قراراً باالندماج الكامل ،ودخل احلزب الوطني الديني للكني�ست
6
الرابع ( )1959حتت هذا اال�سم.
طم�س توحيد الف�صيلني الق�ضية الطبقية التي متيّز بني الطبقة العاملة والربجوازية يف
التيار الوطني الديني ال�صهيوين �أو ال�صهيونية الدينية ،واملو�ضوع الرئي�سي الذي �شغل
احلزب خالل �سنوات  1967–1956كان الدين والدولة.
تغي يف �صورة احلزب ،ومنذ ذلك احلني
بعد حرب حزيران /يونيو  1967حدث ّ
ت�ضمن جدول �أعماله الأجندة الأمنية الأقرب �إىل الأحزاب اليمينية ،التي ُت َع ُّد �رشيكا ً
تاريخياً له ،وهي مباي 7.كما �أن �شباب احلزب دفعوا العتماد مبد�أ “�إ�رسائيل الكربى”،
و”دولة واحدة” بني نهر الأردن والبحر ،ودعوا �إىل احلفاظ على القد�س موحدة .ع ّرف
املفدال نف�سه �أي�ضا ً كحزب ذي جدول �أعمال اجتماعي ،وتعبريا ً عن ذلك اتخذ جتاه هذه
8
الق�ضايا خطا ً يدعم الت�رشيع االجتماعي ،والرفاهية ،وت�شجيع القطاع اخلا�ص.
تناف�س احلزب الوطني الديني �ضمن قائمة م�ستقلة يف انتخابات الكني�ست الرابعة
 1959حتى انتخابات الكني�ست ال�ساد�سة ع�رشة  ،2003ا�ستعدادا ً لالنتخابات
ال�سابعة ع�رشة  ،2006وبرز تخوف من عدم عبور احلزب ن�سبة احل�سم ،لذلك
اندمج احلزب القومي الديني مع االحتاد الوطني (املفدال) ،وكالهما تناف�س �ضمن
5

بنيامني نتنياهو و�أييلت �شاكيد ،قانون الأحزاب (القد�س :الكني�ست� ،)2018 ،ص ( .98باللغة العربية)

6

نري �أمتور ،ارتفاع ن�سبة احل�سم يف االنتخابات ،املعهد الإ�رسائيلي للدميوقراطية ،2013/3/17 ،يف:
( https://www.idi.org.il/articles/9378باللغة العربية)

	7املرجع نف�سه.
	8املرجع نف�سه.
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قائمة م�شرتكة فازت بـ  9مقاعد ،منها  3فقط ملمثلي احلزب الوطني الديني .ويف نهاية
�سنة � 2008ص ّوتت م�ؤ�س�سات احلزب ل�صالح “احلل التطوعي” كجزء من التحرك
لتوحيد جميع الأحزاب الدينية ال�صهيونية� ،إال �أنها ف�شلت يف هذا اجلهد .ويف انتخابات
9
�سنة  ،2009تناف�س احلزب القومي الديني با�سم البيت اليهودي.
القادة ال�سابقني حلزب املفدال
بداية توليه من�صب
زعيم احلزب

نهاية توليه من�صب
زعيم احلزب

حاييم مو�شي �شابريا

1955

1970

يو�سيف بورغ Joseph Borg

1973

1988

�أبناي حاي �شاكي Abinay Hai Shaki

1988

1996

زبولون هامار Zebulun Hamar

1996

1998

يت�سحاك ليفي Yitzhak Levy

1998

2002

�آيف ايتام Avi Eitam

2002

2005

ازبولون Azbolone

2005

2008

2008

2008

()1970-1902

)(1999-1909

()2005-1926

()1998-1936

)(-1947

()-1952

()-1945
دانيال هري�شكوفيتز Daniel Hershkowitz
()-1953

9

نعمة فريدمان و�آ�رش بن �أريه ،نحن جميعا ً م�س�ؤولون عن بع�ضنا البع�ض� :صفوف �أع�ضاء الكني�ست الـ 16

ح�سب ن�شاطهم الربملاين يف الق�ضايا االجتماعية (القد�س :اجلامعة العربية( .)2006 ،باللغة العربية)
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 .2املتدينون الوطنيون التوراتيون – اخلرداليم (تكوما)
:Ultra-Orthodox Judaism
هي جمموعة فرعية تتبع اجلمهور القومي الديني /ال�صهيونية الدينية يف “�إ�رسائيل”،
ويثار نقا�ش حول ا�سمها وحدودها 10،وتتميز بت�شددها الديني �أكرث من بقية اجلمهور
الديني القومي ،فهي �أقرب للجماعات احلريدية املت�شددة دينياً ،منها �إىل القومية الدينية.
ُيع ِّرف �أع�ضاء املجموعة �أنف�سهم ب�أنهم �صهاينة متحم�سون ،وي�شعرون بالتزام ديني
جتاه ق�ضية “�أر�ض �إ�رسائيل الكربى” ،وهي ال�صفة التي الت�صقت بهم لي�صنفوا مع تيار
ال�صهيونية الدينية ،وعك�س اجلمهور الأرثوذك�سي املتدين الذي ال تعنيه كثريا ً م�س�ألة
“�أر�ض �إ�رسائيل” واال�ستيطان فيها .ومع قرب اخلرداليم من �سلوك احلريدمي الديني،
�إال �أنهم ال يرون �أنف�سهم جزءا ً من املجتمع الأرثوذك�سي احلريدي املتطرف.
حركة ال�شباب بني عكيفا هي من �أطلق م�صطلح “احلريدمي الوطنيني” على هذا
االجتاه يف ال�صهيونية الدينية يف �أواخر �سنوات الـثمانينيات من القرن املا�ضي (،)1988
كم�صطلح �أخف حدة لو�صف ما كانوا عليه من توجهات �أرثوذك�سية دينية .وقد ّ
مت تبني
اال�سم �رسيعا ً من �أجزاء من ال�صهيونية الدينية يف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،والعديد من
ه�ؤالء املعروفني بهذا اال�سم يرف�ضونه ويف�ضلون �أن يطلق عليهم ا�سم “التوراتيني” �أو
11
“املجتمع العقائدي”.
ال تبدو حدود التيار الأرثوذك�سي الوطني وا�ضحة ،لكن بع�ض خ�صائ�صه م�شابهة
للقوميني املتدينني ،وت�شبه اخل�صائ�ص الأخرى �إىل ح ّد كبري خ�صائ�ص اجلمهور
الأرثوذك�سي املت�شدد ،ويربز ذلك من خالل الت�أكيد على �أهمية درا�سة التوراة ب�شكل
مكثف على م ّر حياة املنتمي لهذا االجتاه ،على ح�ساب الدرا�سات العلمانية والأكادميية
الأخرى.
ومن ال�سمات الأخرى للجمهور الأرثوذك�سي الوطني املمثل بحزب تكوما ،االلتزام
بقوانني احل�شمة �أكرث مما هو معتاد لدى اجلمهور القومي الديني ،وينعك�س هذا ،يف جملة
10

بنيامني نتنياهو و�أييلت �شاكيد ،قانون الأحزاب.

11

حاغاي هوبرمان ،بحث :القوة احلريدية ترتفع يف ال�صهيونية الدينية ،موقع القناة  ،2011/5/19 ،7يف:
( https://www.inn.co.il/News/News.aspx/220006باللغة العربية)
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�أمور ،منها الف�صل بني الأوالد والبنات يف التعليم ،ويف �أن�شطة ال�شباب من �س ّن املدر�سة
12
االبتدائية ،و�إجراء االحتفاالت املنف�صلة.
مالب�س الرجل الأرثوذك�سي الوطني ت�شبه �إىل ح ّد كبري ما هو معتاد يف التيار
ال�صهيوين الديني ،ولي�س الأرثوذك�سي احلريدي ،ويتميز اجلمهور احلريدي القومي،
بااللتزام الديني جتاه الهالخاه (ال�رشيعة اليهودية) ،مقارنة باجلمهور القومي الديني
الأكرث ليربالية.
�سيا�سياً ،يتبنى القوميون الأرثوذك�س فكرة “�أر�ض �إ�رسائيل الكربى” ويعار�ضون
التخلي عن ال�سلطة اليهودية فيها ،خ�صو�صاً ال�ضفة الغربية ومرتفعات اجلوالن،
ومعظمهم يرون ال�صهيونية و�إقامة “�إ�رسائيل” بداية منو فكرة الفداء واخلال�ص،
يف �ضوء تعاليم احلاخام �أبراهام �إ�سحاق كوك ،وابنه احلاخام ت�سفي يهودا كوك،
وينظرون لقيام “�إ�رسائيل” وحرب حزيران /يونيو  1967على �أنها تعبريات عن حتقيق
الفداء اليهودي ،الذي �سينتهي مبجيء املخلّ�ص اليهودي الذي �سيبني “الهيكل املزعوم”
13
بعد هدم امل�سجد الأق�صى.
يُعَد ُّ احلاخام ت�سفي تاو  Zvi Yisrael Thauالأكرث نفوذا ً يف اجلمهور الأرثوذك�سي
الوطني ،وكذلك احلاخام �أبراهام �شابريا  ،Avraham Shapiraرئي�س مركاز هاراف
واحلاخام الأكرب لـ”�إ�رسائيل” ،الذي قاد على مدار جيل كامل ال�صهيونية الدينية.

 .3االحتاد الوطني:
ت�أ�س�س حزب االحتاد الوطني �سنة  1999قبل انتخابات الكني�ست اخلام�سة ع�رشة
كقائمة م�شرتكة لثالثة �أحزاب ميينية �صغرية :تكوما ،وموليدت  ،Moledetوحريوت
14
.Herut
وقف على ر�أ�س القائمة بيني بيغن  ،Benny Beginوعندما �أ�صبح من الوا�ضح �أن
القائمة فازت بـ  4مقاعد فقط� ،أعلن ا�ستقالته ،ومل ي�أخذ مكانه كع�ضو يف الكني�ست ،ثم
12

Charles S. Liebman, Eligion, Democracy and Israeli Society (Routledge, 1997), v.ol. 1 edition,
pp. 58-59.

13

Ibid., pp. 100-115.

	14املعهد الإ�رسائيلي للدميوقراطية.2018/4/6 ،

58

و�سائل ال�صهيونية الدينية يف ال�صعود داخل الدولة
ان�سحبت حريوت من الكتلة ،ومع ذلك ،ان�ضمت �إليها “�إ�رسائيل بيتنا” .وبهذا االندماج
ن�ضج التعاون بني االحتاد الوطني و”�إ�رسائيل بيتنا” بقائمة م�شرتكة يف انتخابات
الكني�ست ال�ساد�سة ع�رشة يف �سنة  15،2003ثم ان�سحبت “�إ�رسائيل بيتنا” يف �سنة 2005
من القائمة امل�شرتكة .ويف انتخابات الكني�ست ال�سابعة ع�رشة �سنة  ،2006تناف�س االحتاد
الوطني بقائمة م�شرتكة مع احلزب القومي الديني (املفدال) .ويف �سنة  ،2009ويف �إطار
اال�ستعداد لالنتخابات الثامنة ع�رشة ،كانت هناك حماولة لتعزيز ال�رشاكة ،لكن القائمة
انهارت نهاية �سنة  ،2012وبقي يف االحتاد الوطني ممثلو تكوما ،الذين ان�ضموا للبيت
16
اليهودي ،وتناف�سوا معه يف �إطار قائمة م�شرتكة يف انتخابات �سنة  ،2013و.2015
يقع حزب االحتاد الوطني على اجلانب الأمين من اخلريطة ال�سيا�سية ،وبالرغم من
�أنه لي�س دينيا ً بحكم التعريف ،فقد تر�شح يف �إطاره �أ�شخا�ص غري متدينني ،وهو ي�ستهدف
يف املقام الأول الناخبني املتدينني القوميني (اخلرداليم) ،ويهدف لتعزيز الرتبية اليهودية
يف املدار�س ،وتعزيز الهوية اليهودية ،والطابع اليهودي للدولة ،ويعتقد مببد�أ ال�سالمة
للبالد ،ويدعم م�شاريع اال�ستيطان يف ال�ضفة الغربية ،ويدعو ل�سيا�سة حازمة بالق�ضايا
الأمنية ،ويدعو لتحرير االقت�صاد وت�شجيع املبادرة اخلا�صة.
يلتزم االحتاد الوطني بتعزيز اال�ستيطان يف جميع �أنحاء “�أر�ض �إ�رسائيل الكربى”،
مع الرتكيز على تعزيز اال�ستيطان اليهودي يف القد�س ،باعتبارها عا�صمة لـ”�إ�رسائيل”
وال�شعب اليهودي �إىل الأبد ،كما طالب احلزب بنقل ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب �إىل
17
القد�س ،وهدم املنازل العربية بزعم �أنها غري قانونية.
دعم االحتاد الوطني تعزيز اال�ستيطان اليهودي يف ال�ضفة الغربية ،وعار�ض خطة
االنف�صال يف قطاع غزة ،ودعا ل�ضم امل�ستوطنات الإ�رسائيلية يف ال�ضفة الغربية ،والتطبيق
الكامل للقانون وال�سيادة الإ�رسائيلية عليها ،ودعَم حتويل مركز جامعة �أرييل التعليمي
يف �شمال ال�ضفة من جامعة غري معرتف بها ،لأنها تقع يف منطقة ا�ستيطان� ،إىل جامعة
معرتف بها تتبع وزارة التعليم العايل الإ�رسائيلي.
15

بنيامني نتنياهو و�أييلت �شاكيد ،قانون الأحزاب.

16

�أيت�سيك وولف� ،أرييل يعتذر� :س�أقيم من جديد االحتاد الوطني ،موقع  ،2008/12/25 ،NEWS1يف:
( http://www.news1.co.il/Archive/001-D-184403-00.html?tag=21-39-56باللغة العربية)

17

�أروي بوالك� ،أر�ض �إ�رسائيل لنا ،موقع كيباه ،2012/12/6 ،يف( https://www.kipa.co.il :باللغة العربية)
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يدعم االحتاد الوطني تطوير الأحياء الواقعة خارج املدن ،مع الرتكيز على مرتفعات
اجلوالن والنقب واجلليل ،وتعزيز اال�ستيطان يف هذه املناطق من خالل تطوير فر�ص
العمل ،ونقل البنية التحتية الع�سكرية والزراعية وال�صناعية �إليها؛ وبناء البنية التحتية
للنقل ،والو�صول ال�رسيع �إىل احلوا�رض ،ويدعم االحتاد الوطني �إن�شاء جامعة يف
18
اجلليل.
يعار�ض االحتاد الوطني التنازل عن �أي جزء من مرتفعات اجلوالن ،ويطالب ب�أن
ت�شمل جميع االتفاقيات امل�ستقبلية ،خ�صو�صاً مع �سورية ،بقاء مرتفعات اجلوالن حتت
ال�سيادة الإ�رسائيلية بحكم الواقع والقانون ،لكن ومبا �أن نتنياهو ا�ستطاع انتزاع اعرتاف
من الإدارة الأمريكية بال�سيادة الإ�رسائيلية على اجلوالن �سنة  ،2019فقد �سقط هذا
ال�رشط من قامو�س احلزب تلقائياً باعتبار �أن اعرتاف الإدارة الأمريكية برئا�سة ترامب
ب�سيادة “�إ�رسائيل” على اجلوالن جاء من جانب واحد ودون م�شاورة الطرف الآخر
املتمثل ب�سورية ،وبالتايل انتهت فر�صة املفاو�ضات مع �سورية بخ�صو�ص هذا امللف.
يف �أعقاب تنفيذ خطة االنف�صال� ،شدد االحتاد الوطني على �إعادة ت�أهيل جو�ش قطيف
و�شمال ال�ضفة ،وتقدمي امل�ساعدة للم�ستوطنات التي ّ
مت �إخال�ؤها ،وزعم �أن الأ�شخا�ص
19
الذين متّ �إجال�ؤهم متّ التخلي عنهم من احلكومة و�سلطة فكّ االرتباط.

 .4البيت اليهودي:
هو كتلة �صهيونية يف الكني�ست ،مرتبطة �أ�سا�سا ً مع ال�صهيونية الدينية واليمني
ال�سيا�سي 20.وهو ا�ستمرار للحزب القومي الديني ،وهو حزب �صهيوين يهودي متدين
21
قومي �إ�رسائيلي.

18

Shalom Dov, Bar Ben and Shmuel Schneerson, Igrot Kodesh Admor Moharash (Brooklyn:
Otsar Haridim, 1982).

19

�أروي بوالك� ،أر�ض �إ�رسائيل لنا ،موقع كيباه.2012/12/6 ،

20

بنيامني نتنياهو و�أييلت �شاكيد ،قانون الأحزاب.

21

جلنة الكني�ست ،الربوتوكول رقم  272اخلا�ص باجتماع جلنة الكني�ست (القد�س :الكني�ست،)2008/12/3 ،
يف( http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/knesset/2008-12-03.html :باللغة العربية)
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ت�أ�س�س احلزب على هام�ش الكني�ست ال�سابع ع�رش �سنة  ،2006كا�ستمرار لالحتاد
الوطني (املفدال) من �أجل توحيد الأطراف املن�ضوية يف �إطار احلزب ،واملكونة من
موليدت وتكوما واملفدال� ،ضمن حزب مييني ديني تقليدي واحد ،ووقف على ر�أ�سه
احلاخام الربوفي�سور دانيال هري�شكوفيتز ،والذي مثّل جمموعة الأحزاب هذه �ضمن
كتلة البيت اليهودي �أو املفدال اجلديد .وا�ستعداداً لالنتخابات التا�سعة ع�رشة للكني�ست،
فقد ان�ضم تكوما مرة �أخرى لهذه الكتلة �أي البيت اليهودي 22،ومن �أجل توحيد احلزب،
وقف على ر�أ�س القائمة نفتايل بينيت ،وهي املرة الأوىل التي ي�صبح فيها الرئي�س اجلديد
للبيت اليهودي.
يف انتخابات الكني�ست التا�سعة ع�رشة� ،سنة  ،2013فاز احلزب بـ  12مقعداً 23،ويف
انتخابات الكني�ست الع�رشين �سنة � ،2015ضعفت القائمة وح�صلت على  8مقاعد،
لكنها ح�صلت على �أهم الوزارات التي كانت حتلم فيها ،وهي وزارات التعليم والعدل
والزراعة 24،وهذا �إجناز م ّكنها الحقا ً من تغيري النظم التعليمية املعتادة يف “�إ�رسائيل”،
وجلبت الكثري من االنتقادات ،خ�صو�صا ً من اجلماعات الي�سارية .وتغيري تركيبة
املحاكم ل�صالح اجلناح اليميني املحافظ ،مل ي�سلم من االنتقادات� ،إىل ح ّد اتهام �أييلت
�شاكيد وزيرة الق�ضاء بالتطاول على املحكمة العليا ،و�إنهاء الدميوقراطية .وكذلك وزارة
الزراعة التي ر�أ�سها �أوري �أرئيل  ،Uri Arielوالتي اتخذت قرارات خا�صة �ضدّ تركيا
مبا يتعلق ب�رشاء املنتجات الزراعية ،وف�شل تطبي ُقها الحقا ً العتماد “�إ�رسائيل” كثريا ً
على امل�ستوردات الزراعية الرتكية.
يف � ،2018/12/29أعلن بينيت و�شاكيد برفقة �شويل موعامل Shuli Moalim

عن االن�سحاب من حزب البيت اليهودي من �أجل ت�أ�سي�س حزب جديد حتت ا�سم

22

كتلة الليكود ،اتفاق ائتاليف حلل احلكومة 32 يف �إ�رسائيل ،وثائق جل�سات الكني�ست ،كتلة البيت اليهودي،
موقع الكني�ست، 5 2 / 3 ،2009/يف:
( http://www.knesset.gov.il/docs/heb/coal2009BayitYehudi.pdfباللغة العربية)

23

�إ�سحاق ت�سولر ،ات�صاالت لتوحيد البيت اليهودي مع االحتاد الوطني ،موقع �أن �آر جي ،2016/10/13 ،NRG
يف( https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART1/953/417.html :باللغة العربية)

24

موران �أزوالي و�أيتي بلومنتال ،البيت اليهودي� ،شاكيد �أوالً ،موقع �صحيفة معاريف ،2015/1/15 ،يف:
( https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4615296,00.htmlباللغة العربية)
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“اليمني اجلديد” بزعامة بينيت 25.وبعد االن�سحابّ ،
مت انتخاب كبري احلاخامات
ال�سابق ،احلاخام رفائيل بريت�س ،من جلنة مركز حزب البيت اليهودي زعيما ً بديالً عن
بينيت .واعتُرب اختيار بريت�س ،حلقة جديدة نحو تطرف احلزب 26،ملحاولته االن�ضمام
�إىل عوت�سماه يهوديت Otzma Yehudit؛ اجلناح املتطرف يف ال�صهيونية اليهودية،
ويتزعمه باروخ مارزيل  ،Baruch Marzelو�إيتمار بن جفري ،Itamar Ben-Gvir
وميخائيل بن �آري .Michael Ben Ari
يعتمد حزب البيت اليهودي على الأحزاب ال�صهيونية الدينية ،ويحافظ على
�أيديولوجية �صهيونية دينية ،ويدعم مواقف اليمني ال�سيا�سي ،ويدعم امل�ستوطنات؛ لكنه
قرر و�ضع التعليم يف “�إ�رسائيل” على ر�أ�س قائمة �أولوياته ،لأنه يف �أزمة كبرية ،ويعتزم
تعزيز ال�صورة اليهودية لـ”�إ�رسائيل” ،لذلك كان من �أكرب الداعمني ل�س ّن قانون القومية
املثري للجدل.
مع ان�ضمام نفتايل بينيت وانتخابه لرئا�سة البيت اليهودي ،ومب�شاركة ن�شطة جدا ً

من �أوري �أورباخ  Uri Auerbachالذي كان وزيراً لكبار ال�سن وع�ضواً يف الكني�ست
نيابة عن حزب البيت اليهودي ،قبل م�سريته ال�سيا�سية ،وكان م�شهورا ً ككاتب،
و�صحفي ،وكاتب مقال َدوري �ساخر ،ومن ال�صحفيني البارزين يف اجلمهور الديني
غي احلزب طبيعته من حزب طائفي يتبع ال�صهيونية الدينية �إىل حزب عام
الوطني؛ّ 27
وطني ،توجه جلميع القطاعات وكل اجلمهور يف “�إ�رسائيل” من منطلق الأيديولوجية
اليمينية على �أ�سا�س ال�صهيونية الدينية وثالثية “�أر�ض �إ�رسائيل� ،شعب �إ�رسائيل،
توراة �إ�رسائيل” ،وكجزء من هذا التغيريّ ،
مت تغيري برناجمه ،وجرى �إدراج املر�شحني
28
العلمانيني يف �صفوفه.
25

داين زكني ،البيت اليهودي يعلن �إلغاء الربامياريز ،موقع جلوبو�س ،2019/1/27 ،يف:
( https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001270579باللغة العربية)

26

مرياف كوهني وجوناثان كالين ،جلنة مرتبة للبيت اليهودي ،موقع كيباه ،2019/1/27 ،يف:
( http://www.kipa.co.il//باللغة العربية)

27

�أتيل زيرغروف� ،أوري �أورباخ عاد �إىل اجلي�ش ،موقع �أن �آر جي  ،2010/5/7 ،NRGيف:
( https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/104/071.htmlباللغة العربية)

28

ت�سفي زراحيه ،خماوف البنوك ،واالقرتا�ض من الدولة ،موقع ذا ماركر ،2014/12/8 ،يف:
( http://www.themarker.com/1.2506331باللغة العربية)
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يف نظر احلزب�“ ،إ�رسائيل” دولة يهودية ،ذات نظام دميوقراطي 29،ومع ذلك يعار�ض
البيت اليهودي فكرة دولة جميع مواطنيها ،لكنه يدعم احلقوق املت�ساوية لأفراد الأقليات
يف روح �إعالن اال�ستقالل.
ي�ؤكد احلزب على القيم اليهودية وال�صهيونية وتعزيزها من خالل التعليم اليهودي
ال�صهيوين ،وتعزيز درو�س التاريخ حول تراث “�إ�رسائيل” من الع�صور القدمية �إىل
الأيام الأوىل لل�صهيونية وحتى القرن الواحد والع�رشين 30،و�أكرث من طبق ذلك كحقيقة
واقعة ،نفتايل بينيت عندما توىل من�صب وزير التعليم ،حيث �أحدث انقالبا ً تعليميا ً و�أجرى
تغيريات على املنهاج الدرا�سي مبا يخدم توجهات وم�صالح تيار ال�صهيونية الدينية.
من الناحية االقت�صادية ،يدعم البيت اليهودي اقت�صادا ً حرا ً مع ح�سا�سية اجتماعية،
وتوفري الفر�ص االقت�صادية ،وتعزيز القدرة التناف�سية ،وك�رس االحتكارات� ،سواء
من كبار رجال الأعمال �أم من اللجان العمالية الكربى ،وتخفي�ضات �رضيبية للطبقة
املتو�سطة.
يطالب احلزب توفري �شبكة �أمان للحياة بكرامة لتلك الطبقات ال�ضعيفة ،ومن ال
ي�ستطيعون �إعالة �أنف�سهم 31،ويعتقد �أن عدم امل�ساواة االجتماعية ال ميكن ت�صحيحها �إال
من خالل تكاف�ؤ الفر�ص يف التعليم.
يرى احلزب �أن النظام القانوين يف “�إ�رسائيل” غري متوازن ،ويعك�س ر�أي الأقلية
الي�سارية التي ال تعك�س حجم الر�أي العام يف الأماكن العامة ،كما �أن املحكمة العليا
ومكتب املدعي العام للدولة متداخالن ،ويحققان م�شاريعهما اخلا�صة ،وعمل احلزب
32
على تغيري هذا الو�ضع.

29

حكومة �إ�رسائيل امل�ؤقتة ،وثيقة اال�ستقالل (القد�س :الكني�ست ،)1948/5/14 ،يف:

30

�أتيال �شومفلبي� ،إىل الطريق الحتاد بني اليمني ،موقع �صحيفة معاريف ،2007/12/26 ،يف:
( https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3487229,00.htmlباللغة العربية)

31

نفتايل بينيت ،نواة خطة نفتايل بينيت ،موقع ي�رسئيل �شيلي ،2015/5/13 ،يف:
( http://www.myisrael.org.il/action/1352باللغة العربية)

32

نفتايل بينيت ،در�س يف االقت�صاد (القد�س( .)2018/12/29 :باللغة العربية)

( https://main.knesset.gov.il/About/Occasion/Pages/IndDeclaration.aspxباللغة العربية)
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يتهم احلزب و�سائل الإعالم اليهودية ب�أنها لي�ست متوازنة ،وي�سيطر عليها رجال
الإعالم وال�صحفيون الي�ساريون ،وهذا و�ضع م�ش ّوه ،مي�س حرية التعبري يف البالد،
تغي فعالً بعد االنقالب الكبري يف و�سائل الإعالم
و�سيعمل على تغيري هذا الو�ضع ،الذي ّ
33
خ�صو�صاً يف فرتة رئا�سة بنيامني نتنياهو لرئا�سة الوزراء بني �سنوات .2019-2014
بخ�صو�ص ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي وم�ستقبل ال�ضفة الغربية ،يعار�ض البيت
اليهودي قيام دولة فل�سطينية غرب نهر الأردن لأنها ت�شكل تهديدا ً للأمن ،وجماالً
لنمو “الإرهاب الفل�سطيني” ،وم�أ�ساة مل�صالح “�إ�رسائيل” ،ومع ذلك ،ف�إنه يعتقد �أن
�ضمّ ال�ضفة الغربية �إىل “�إ�رسائيل” مع �أكرث من مليوين مواطن عربي ي�ش ّكل خطرا ً على
الأغلبية اليهودية والدميوجرافية فيها ،ويدعو ل�ض ّم الكتل اال�ستيطانية ،والأرا�ضي
التي يعتربها فارغة ،و�إعطاء الكتل الفل�سطينية �صفة احلكم الذاتي ،واعتبارها جزء من
34
غزة� ،أو �ضمها �إىل الأردن.
يعتقد احلزب �أن احلل ال�سلمي مع الفل�سطينيني غري ممكن؛ لأنهم لي�سوا مهتمني
بـ”ال�سالم”؛ وما يزالون يحاولون تدمري “�إ�رسائيل” ،ولذلك ،فهو يدعم خطة التهدئة
لنفتايل بينيت ،وتعني �ض ّم منطقة ج مع امل�ستوطنات وامل�ستوطنني اليهود يف
ال�ضفة الغربية �إىل “�إ�رسائيل” ،وترك �أرا�ضي احلكم الذاتي الفل�سطيني �أ وب مع
35
ال�سيطرة الأمنية للجي�ش الإ�رسائيلي.
يعتقد احلزب �أن جنود اجلي�ش الإ�رسائيلي �أ�صبحوا هدفا ً للمالحقات القانونية
والتحري�ض والدعاوى الق�ضائية الدولية التي بد�أتها منظمات الي�سار املتطرف يف
“�إ�رسائيل” وحركات ي�سار �أخرى ،وهو يعمل على مكافحة هذه احلركات ومترير
36
القانون لوقف تدفق الأموال للمنظمات املناه�ضة لـ”�إ�رسائيل”.

	33املرجع نف�سه.
34

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

35

نفتايل بينيت ،خطة نفتايل بينيت للتهدئة ،موقع ي�رسئيل �شيلي ،2012/2/23 ،يف:
( http://www.myisrael.org.il/action/1352باللغة العربية)

	36البيت اليهودي ،مبادئ حزب البيت اليهودي (القد�س :حزب البيت اليهودي ،)2015/9/2 ،يف:
( http://www.baityehudi.org.il/main/principlesباللغة العربية)
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 .5اليمني اجلديد:
هو حزب مييني �صهيوين قومي ليربايل “داتيلوين”؛ ناف�س لأول مرة يف انتخابات
الكني�ست احلادية والع�رشين� 37،أعلن بينيت و�شاكيد عن ت�أ�سي�سه يف ،2018/12/29
وتركا حزب البيت اليهودي ،و�أعلن اليمني اجلديد عن �رشاكة بني العلمانية والدينية،
لتحقيق ما مل ي�ستطيعا حتقيقه يف البيت اليهودي الذي بقي على حاله على الرغم من
حماولة بينيت و�شاكيد �إ�ضفاء ال�صبغة العلمانية عليه ،وهي حماولة منهما حل�صد مزيد
من الأ�صوات ت�ؤهلهما للبقاء يف الكني�ست ،ثم االئتالف احلكومي اليميني القادم ،كونهما
يطمعان يف البقاء �ضمن الطاقم الذي يقود “�إ�رسائيل” ،غري �أن حماوالتهم و�آمالهم
باءت يف بالف�شل ،وخرجا من الكني�ست �إىل �أن ّ
مت �إعادة انتخابهما يف اجلولة الثانية من
االنتخابات الإ�رسائيلية ل�سنة � ،2019ضمن حزب جديد �أطلق عليه “ميينا ”Right
38
بزعامة احلاخام رفائيل بريت�س.
�أعلن �شاكيد وبينيت عن بع�ض مبادئ احلزب؛ ب�أنه حزب ينتمي �إىل ال�صهيونية ،و�أن
بي ،لكنه منفتح على العلمانية،
“�أر�ض �إ�رسائيل” لـ”�شعب �إ�رسائيل” ،و�أنه حزب مييني ِّ
39
ومعار�ض لإقامة دولة فل�سطينية ،ويدعو �إىل اقت�صاد ح ّر ب�ضمانات متبادلة.
يف الوقت نف�سه� ،أعلنت ع�ضو الكني�ست �شويل موعامل �أنها �ستغادر البيت اليهودي،
41
وتن�ضم �إليهما 40،وهكذا انف�صل الثالثة عن حزب البيت اليهودي يف الكني�ست.

37

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

38

موران �أزوالي� ،أعلن بينيت و�شاكد حزب اليمني اجلديد“ :لقد فقدنا قدرتنا على الت�أثري” ،موقع �صحيفة
يديعوت �أحرونوت ،2018/12/29 ،يف:
( https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5436135,00.htmlباللغة العربية)

39

نفتايل بينيت ،در�س يف االقت�صاد.

40

مو�شيه في�سطون ،بينيت �شاكيد يرتكان :و�شويل معلم تن�ضم �إىل “اليمني اجلديد” ،موقع كيباه،2018/12/29 ،
يف( https://www.kipa.co.il :باللغة العربية)

41

رونني �شابريا ،وافقت جلنة جمل�س النواب على تق�سيم حزب البيت اليهودي ،موقع  ،2018/12/30 ،0404يف:
( https://www.0404.co.il/?p=344108باللغة العربية)
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املواقف واملبادئ التي يتبناها احلزب كتبها بينيت على ح�سابه اخلا�ص على في�سبوك
 Facebookوكانت كالتايل�“ 42:أر�ض �إ�رسائيل لنا ،لن تكون هناك دولة فل�سطينية ،ن�ؤمن
باالقت�صاد احلر والليربايل ،ن�ؤمن باحلرية الإن�سانية وامل�س�ؤولية ال�شخ�صية� ،إ�رسائيل
هي الدولة القومية لل�شعب اليهودي ،وال�شعب اليهودي فقط ،الأقليات يف �إ�رسائيل لديها
جميع احلقوق املدنية الكاملة” 43.و�أ�ضاف“ :نحن نحب التقاليد اليهودية ،ونريد الطابع
اليهودي للدولة ،دون �إكراه ،يجب على الق�ضاة �أن يق�ضوا ،و�أن يقوموا بعملهم وفقا ً
44
لل�سلطة املمنوحة لهم مبوجب القانون ،ومل يتم اختيارهم من النا�س لقيادة البالد”.
وهذه �إ�شارة ل�سعيهم لإحكام ال�سيطرة على املحكمة العليا ،التي تعيق بع�ض حتركاتهم
اال�ستيطانية واالحتاللية �ض ّد الفل�سطينيني.
ي�ضيف بينيت �أنه ينبغي ال�سماح للتكنولوجيا العالية باالزدهار ،ولي�س التخريب،
لكن يف حقيقة الأمر ،لأنه قادم من قطاع الهاي تيك  Hi-Techفقد �أدى لإ�ضعاف احلافزية
ين�صب
لدى اجلي�ش املقاتل ،يف الوحدات القتالية التي ت�شكل ر�أ�س احلربة ،و�سعيهم بد�أ
ّ
بكثافة على الذهاب للوحدات الربحية امل�ستقبلية يف وحدات التج�س�س ال�سايربي
 Cyber Warfareمثل وحدة  ،8200واملو�ساد ،وال�شاباك .وكتب بينيت �أنه يجب �إزالة
45
التنظيم غري ال�رضوري الذي يخنق ال�رشكات يف “�إ�رسائيل”.
هذا احلزب مل ي�ستمر طويالً ،فقط مكث فرتة ثالثة �شهور ،من فرتة ت�أ�سي�سه �إىل
الفرتة التي تلت الإعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات الإ�رسائيلية  ،2019والتي
�أعطته �صفر من املقاعد ،غري �أنه عاد �إىل الكني�ست بعد �إجراء جولة االنتخابات الثانية
�سنة .2019

42

طال فيلك ،بركات ت�ؤكد ان�ضمامها �إىل اليمني اجلديد�“ :س�أ�ستمر يف الوقوف خلف هبوعيل بئري �شيفا ،وجنلب
التغيري �إىل �إ�رسائيل ككل” ،موقع جلوبو�س ،2019/2/7 ،يف:
( https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001272267باللغة العربية)

43

نفتايل بينيت ،ر�سالة خا�صة من نفتايل بينيت ،حزب اليمني اجلديد ،قائد امل�ستقبل (القد�س :حزب اليمني
اجلديد( .)2019/1/4 ،باللغة العربية)

	44املرجع نف�سه.
	45املرجع نف�سه.
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 .6فتيان التالل:
هي جمموعة ثقافية ،اجتماعية ،وا�ستيطانية ،ال يوجد لها حدود وا�ضحة متاماً.
يعي�ش فتيان التالل يف الب�ؤر اال�ستيطانية� ،أو املباين املعزولة� ،أو املناطق املفتوحة ،يف
ال�ضفة الغربية ،وغالبا ً ما يقومون بذلك يف �إطار جمتمع حملي ،وحتت قيادة �شخ�صيات
ال�سلطة امل�رصحة ،مثل �آفري ران  ،Avri Ranومئري بارتلر  ،Meir Bartlerو�إيتي زار
 ،Ity Zarوعادة ما يتميزون ب�إطالة ال�شعر على جانبي الر�أ�س ،و�إطالة �شعر الذقن،
وارتداء الكيباه  Kepahالكبرية (قبعة م�ستديرة ال�شكل) ،ومعار�ضة “امل�ؤ�س�سة
47
الإ�رسائيلية” ،وكثري منهم يعملون يف الرعي �أو الزراعة.
46

ي�شري م�صطلح “فتيان التالل” �إىل عدد من جمموعات ال�شباب ،وبع�ضهم يختلف
كثرياً عن البع�ض الآخر ،كجماعات “تدفيع الثمن” ،والبالدمي ،وهو لقب يطلق على فتيان
التالل؛ كناية عن رعيهم الغنم ،وحياتهم يف الرب ،وتنقلهم عرب اجلبال ،ويعتربون “بدو
48
اليهود”.
جزء من �شباب و�شابات التالل من �أبناء اجليل الثاين يف امل�ستوطنات القدمية الذين
حلقوا بطريق ذويهم .و�آخرون من ال�شباب املتدينني ،من املدن الكربى ،وينتمي بع�ضهم
للأطر التعليمية الر�سمية �أو �شبه الر�سمية �أو البديلة �ضمن تيار التعليم الديني للدولة،
ويف بع�ض الأحيان تكون هذه الأطر ذات طبيعة ت�أهيلية فقط ،وتقوم �أي�ضا ً بتنفيذ حمتوى
49
اال�ستيطان الزراعي.

46

�آيف �أ�شكنازي ،وزراء يف الليكود :يجب �إعالن فتيان التالل كمنظمة �إرهابية ،موقع �أن �آر جي ،NRG
 ،2011/12/14يفhttps://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/316/196.html?hp=1&cat= :
( 875&loc=49باللغة العربية)

47

تومر هريمان و�آخرون ،متدينني؟ قوميني؟ املع�سكر القومي الديني يف �إ�رسائيل .2014

48

هيلينجر م .هري�شكوفيتز ،ظاهرة عدم االمتثال لل�سلطات املخت�صة يف �إ�رسائيل يف دوائر ال�صهيونية
الدينية منذ �إن�شاء غو�ش �إميونيم ( )1974وحتى تدفيع الثمن ( 2012القد�س :املعهد الإ�رسائيلي
للدميوقراطية( .)2012 ،باللغة العربية)

49

�آيف �أ�شكنازي ،وزراء يف الليكود :يجب �إعالن فتيان التالل كمنظمة �إرهابية ،موقع �أن �آر جي ،NRG
.2011/12/14
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يتكون فتيان التالل من عدة تيارات فرعية بعد االن�سحاب الإ�رسائيلي من
م�ستوطنات قطاع غزة ،جتمع معظمهم �ضمن حركة “�شباب من �أجل �أر�ض �إ�رسائيل”،
ويف وقت الحق انق�سمت املجموعة �إىل عدد من التيارات :احلركة اال�ستيطانية “نحااله
 ”Nahalahبرئا�سة دانييال فاي�س  Daniella Weissواحلاخام مو�شيه ليفنغر
 ،Moshe Levingerوحركة نواة املدينة العربية The nucleus of the Hebrew city
50
برئا�سة مئري بارتلر.
خالل �سنة  ،2012توقفت �أن�شطة احلركتني عن البناء يف ر�ؤو�س التالل ،وحولت
حركة نحااله �أن�شطتها لتفعيل االحتجاجات �ض ّد جتميد اال�ستيطان �أو تقييده يف
ال�ضفة الغربية ،ويف الوقت نف�سه ان�ضم بع�ضهم �إىل حركات �أخرى ،مثل حركة
�آري ي�ساج  Ari Yesageالتي ير�أ�سها احلاخام �أفراهام �ساغرون ،Avraham Sagron
وحركة ديرخ حييم  Dirch Haimحتت �سلطة احلاخام يت�سحاك جينزبريغ
 ،Yitzhak Gensbergوبقي البع�ض الآخر ال ينتمي �إىل �أي حركة.
يرتدي الكثري منهم الكيباه ال�صوفية الكبرية ،و”هت�سيت�سي  ”Hatsiceعلى املالب�س؛
وهو رداء داخلي تربز من �أ�سفله خيوط طويلة ظاهرة ،وي�سدلون ال�شعر املجعد الطويل
رسح ،بطريقة م�ستوحاة من زمن التوراة �أو “الهيكل الثاين” ،ويتبنى معظمهم
غري امل� َّ
القيم اخل�رضاء؛ بزراعة اخل�رضاوات الع�ضوية ،مما يقلل من ا�ستهالك املنتجات ذات
51
العالمة التجارية� ،أو �إعادة تدوير الوجبات ال�رسيعة وبقايا الطعام.
يع ُّد ا�ستيطان “�أر�ض �إ�رسائيل” ،خ�صو�صاً يف ال�ضفة الغربية ،من �أجل �إر�ساء احلقائق
على الأر�ض ،عن�رصا ً مهما ً يف �أيديولوجية فتيان التالل ،وميثل �إن�شاء ب�ؤر ا�ستيطانية
52
جديدة حتقيقا ً لإرادة اهلل وت�رسيع اخلال�ص.
يحمل معظم فتيان التالل مواقف ميينية راديكالية ،ويطمحون لتطبيق ال�سيادة
الإ�رسائيلية على ال�ضفة الغربية ،وي�شارك بع�ضهم بن�شاطات معار�ضة لإخالء الب�ؤر
اال�ستيطانية يف ال�ضفة الغربية ،و�شاركوا يف االحتجاجات �ضدّ خطة فكّ االرتباط.
	50املرجع نف�سه.
	51املرجع نف�سه.
52

ديفيد تيدر ،مو�سوعة لرواد اال�ستيطان والبناة (تل �أبيب :املكتبة الوطنية� ،)1971 ،ص .4500
(باللغة العربية)
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وتعتقد م�صادر يف احلكومة الإ�رسائيلية وقوات الأمن �أن بع�ض فتيان التالل ي�شاركون
53
يف �أن�شطة �إجرامية بحق الفل�سطينيني ت�سمى “تاج خمري /تدفيع الثمن”.

 .7حركة نحااله اال�ستيطانية:
هي حركة ا�ستيطانية تلعب دورا ً مركزيا ً يف �إن�شاء الب�ؤر اال�ستيطانية ،وال�سيطرة على
الأرا�ضي الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية ،وخ�صو�صا ً ر�ؤو�س التالل ،والأرا�ضي النائية،
54
كما ُتعد اليد التنفيذية مل�رشوع ال�صهيونية الدينية القائم على ا�ستيطان الأر�ض.
على ر�أ�س حركة نحااله وحركة “�شباب من �أجل �أر�ض �إ�رسائيل” وقفت دانييال فاي�س،
والتي تعمل على رعاية وت�شجيع �إقامة مواقع ا�ستيطانية ،وتنظيم �أن�شطة خمتلفة
لتعزيز ال�سيطرة اليهودية على ال�ضفة الغربية .يف كانون الأول /دي�سمرب  2008كانت
فاي�س من بني ال�شخ�صيات العامة القليلة يف ال�ضفة الغربية الذين �أقاموا حملة الن�ضال
من �أجل ال�سكن اليهودي يف اخلليل .ومن بني املواقع اال�ستيطانية التي �أقامتها نحااله:
�شفوت عامي  ،Shvoot Amiورامات ميجرون  ،Ramat Migronوعوز ت�سيون
 ،Oz Tzionوعوز �إ�سرت  .Oz Esterبالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات املادية التي تقدمها نحااله،
وخ�صو�صاً الأموال التي ت�أتي من تربعات دانييال فاي�س للحركة .وتعمل فاي�س عرب
�صالتها بوزارة التعليم ،وخ�صو�صاً يف عهد نفتايل بينيت ،على توفري التعليم للبنني
55
والبنات الذين يعي�شون يف الب�ؤر اال�ستيطانية.
منذ انتخابات � ،2001أن�شئت  34ب�ؤرة ا�ستيطانية جديدة يف ال�ضفة الغربية ،وفق
ا�ستطالع �أجرته منظمة ال�سالم الآن  ،Peace Nowحتت رعاية حركة نحااله ،ومعظم
املواقع اال�ستيطانية التي تقوم ببنائها تقع على بعد 700-200م �أو �أكرث من امل�ستوطنات
56
القائمة ،وبع�ضها ي�صل م�سافة 2,000م �أو �أكرث.
53

مرييام ديفورا ،حياة احلاخام يعقوب مو�شيه (برادا�س( .)1953 ،باللغة العربية)

54

مناحيم بيغن ويو�سيف بورغ ،قانون اجلمعيات (القد�س :الكني�ست( .)1980 ،باللغة العربية)

 55تاليا �سا�سون“ ،ت�صور قانوين حول املواقع اال�ستيطانية غري القانونية ”،موقع مكتب امل�ست�شار القانوين
للحكومة ،2001/3/5 ،يف:
http://www.pmo.gov.il/SiteCollectionDocuments/PMO/Communication/ Spokesman/sason2.pdf

(باللغة العربية)
	56املرجع نف�سه.
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ت�ستغل حركة نحااله املناطق واملع�سكرات التي يقوم اجلي�ش ب�إغالقها ،وتقوم
بال�سيطرة عليها و�إح�ضار موا�شي ومعدات خفيفة لبناء بيوت متوا�ضعة؛ لإقامة �شباب
التالل الذين يك ِّونون النواة لهذه التجمعات اال�ستيطانية.
�أكرث الفرتات التي تُ�ستغل فيها هذه احلركة من قبل احلكومة الإ�رسائيلية ،هي
الفرتات التي تعلن فيها احلكومة عن وقف اال�ستيطان يف ال�ضفة الغربية ،حيث تقوم
ب�إر�سال هذه املجموعات لل�سيطرة على التالل ،ويف امل�ستقبل تقوم وقت االنتخابات
ب�رشعنة هذه امل�ستوطنات ،وتخ�صي�ص مناق�صات بناء لها ،كما حدث عند �إخالء عمونا
 Amonaوميجرون  ،Migronحيث �أخليت ،ثم �أقيمت بدالً منها م�ستوطنات ثابتة ،مثل:
م�ستوطنة عمي حاي  Ami Haiالتي بنيت بدل عمونا ،وهناك عمل جاد من قبل احلكومة
57
على تعوي�ض ميجرون مب�ساكن ثابتة.

 .8منظمة �أماناه  Amanaاال�ستيطانية:
هي حركة ا�ستيطان يف جو�ش �أمونيم� ،أن�شئت �سنة  1979بهدف ت�سوية
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة 58،وتعمل ب�شكل رئي�سي على �إن�شاء م�ستوطنات جديدة،
وتطوير امل�ستوطنات القائمة ،و�رشاء الأرا�ضي ،وتوفري الدعم املايل واحلكومي
للم�رشوعات اال�ستيطانية .الأمني العام للمنظمة والرجل املهيمن فيها هو زئيف هيفر
59
 Zeev Heverاملعروف بلقب “زامبي�ش .”Zambish
يعود �أ�سا�س الن�شاط الرئي�سي لأماناه �إىل املبادرات لبناء امل�ستوطنات يف ال�ضفة
وغزة �سابقاً ،من خالل �رشكتها الفرعية بنا�ؤو بار �أماناه ،Builders of Bar Amana
و�رشكة التطوير والبناء  ،Development and Construction Companyوبنك التنمية
واال�ستثمار  ،Development and Investment Bankو�رشكة �أخرى تابعة لأماناه هي

57

نداف �رشجاي ،ال�سالم الآن  34موقع ا�ستيطاين منذ االنتخابات ،موقع �صحيفة ه�آرت�س ،2002/3/17 ،يف:
( https://www.haaretz.co.il/misc/1.780057باللغة العربية)

58

مناحيم بيغن ويو�سيف بورغ ،قانون اجلمعيات.

59

�أمناه ،من هي �أمناه؟ ،موقع احلركة اال�ستيطانية �أمناه ،1978 ،يف:

( http://www.amana.co.il/?CategoryID=28&ArticleID=51باللغة العربية)
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الوطن  ،Al-Watanالتي تعمل يف جمال �رشاء العقارات يف املناطق عرب طرق التفافية وغري
60
�رشعية ،عن طريق عمالء ت�ستخدمهم اجلمعية لتمرير عقود البيع وال�رشاء املزورة.
تعمل �أماناه على �إقامة امل�ستوطنات ،و�إعداد خطط الت�سوية ،والت�أكد من تنفيذها وفق
ال�رشوط ال�سيا�سية ،كما �شاركت يف �إن�شاء ب�ؤر ا�ستيطانية ،عرب �إن�شاء نواة امل�ستوطنني
فيها ،وت�ستمر يف متابعة امل�ستوطنات التي تقوم ببنائها ،حتى يتم �إكمال بناء امل�ستوطنة
اجلديدة ،وت�صبح قادرة على الإدارة الذاتية ،وترافق �أماناه امل�ستوطنني ،وت�ساعدهم يف
61
خمتلف املجاالت ،وخ�صو�صا ً تطوير احلياة االجتماعية ،والتنظيمية ،واالقت�صادية.
ت�ساعد احلركة يف ا�ستيعاب املهاجرين من خالل امل�ساعدة يف �إعداد �أطر اال�ستيعاب،
واحل�صول على امل�ساعدة املالية ،والرعاية االجتماعية وغريها ،وتعمل على توجيه النا�س
�إىل اال�ستيطان وزيادة الوعي العام ب�أهمية اال�ستيطان يف ال�ضفة الغربية وغزة ،عن طريق
الإعالم والدعاية والت�سويق.
يُعد زامبي�ش ،رئي�س املنظمة� ،أحد قادة امل�ستوطنني ،وهو ي�ؤكد على �أهمية تو�سيع
امل�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية ،ويراها املهمة الرئي�سية التي يجب �أن “ن�ستثمر فيها
�أف�ضل ما لدينا” ،و”يجب �أن نهتم بتح�سني نوعية احلياة ،ولكن ال نن�سى للحظة تطور
اال�ستيطان ،رغم �أننا حققنا الكثري من الإجنازات� ،إال �أن املهمة الكبرية ما زالت غري
ممتلئة ،هذا لي�س جمرد حلم ،نعتقد �أن هذا ممكن ،هدف مليون يهودي خالل عقد من
62
الزمان يف ال�ضفة الغربية ،خالل  15عاماً ،ممكن متاماً ،وهذا يعتمد على العمل املنجز”.
ويُعد زامبي�ش مقربا ً من مراكز �صنع القرار يف “�إ�رسائيل” ،وو�صل �أعلى درجات
القرب من م�ؤ�س�سة �صناعة القرار خالل والية �شارون� ،صديقه املقرب ،كانا يتحدثان
عرب الهاتف كل يوم ،ويجتمعان مرة يف الأ�سبوع ،و�أحياناً �أكرث ،و�شهد مكتب �شارون
ازدحاما ً باخلرائط وامل�ستوطنات ،والب�ؤر اال�ستيطانية ،والطرق االلتفافية ،وكلها من

	60املرجع نف�سه.
61

روث بن �إ�رسائيل� ،إ�رضاب و�رضبة يف مر�آة الدميوقراطية (رعنانة :اجلامعة املفتوحة� ،)2003 ،ص .1419
(باللغة العربية)

62

زئيف حيفر ،تطوير امل�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية و�صوال ً �إىل مليون م�ستوطن ،حركة �أماناه للأمناء
العامني وقيادة امل�ستوطنات املحلية يف القد�س (القد�س :منظمة �أماناه( .)2017 ،باللغة العربية)
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روح “�صداقة زامبي�ش” ،وعند وفاة �شارون ،طلب �أوالده� ،أن يقوم زامبي�ش نف�سه ب�إلقاء
63
كلمة الرثاء يوم جنازته.
يفتخر �أ�صدقاء هيفر بت�أثريه الكبري على ما يحدث يف املناطق �أي ال�ضفة الغربية.
يقول الوزير يت�سحاك ليفي �أن هيفر يف مكتب رئي�س الوزراء�“ ،أهميته حا�سمة”،
وي�ضيف� :إنه “القوة الدافعة يف قيادة امل�ستوطنات ،ح�صل على امليزانيات ،واملوافقات،
وامل�صادقات ،وهو اللوبي اال�ستيطاين يف املكاتب احلكومية ،واليد يف كل م�ستوطنة.
ويقول يوري ليتزور  ،Yuri Letzurحمرر �صحيفة نكودا � ،Nekodaإنه “عندما يتكلم،
64
ي�ستمع اجلميع �إليه بهدوء”.
�أ�صبح هيفر و�شارون �صديقني عندما كان الثاين وزير ًا للإ�سكان يف حكومة
�إ�سحق �شامري  Yitzhak Shamirخالل الفرتة � ،1998–1992شارك يف اجتماعات
وزارة الإ�سكان التي تعاملت مع امل�ستوطنات ،وا�ست�شاره �شارون حول كل
الق�ضايا املتعلقة بالأرا�ضي ،وقام بعدها ببناء � 14ألف وحدة �سكنية يف املناطق خالل
ال�سنوات التي كان فيها وزير الإ�سكان� ،أي قرابة ربع البناء اجلديد يف جميع �أنحاء
ال�ضفة الغربية يف ذلك الوقت .يف �سنة  1992كان هناك  6,200مبنى يف املناطق ،ويف
ِظلّ حكومة �إ�سحاق رابني بعد عام ،كان هناك  980مبنى ،فقط نتنياهو ،يف �سنة 1998
65
اقرتب من رقم �شارون مع  4,210مبنى.
عي هيفر مديرا ً لها،
ت�أ�س�ست �رشكة بنا�ؤو بار �أماناه يف �شباط /فرباير  ،1990حيث ّ
وتقع مكاتبها يف القد�س ،وفقا ً مل�سجل ال�رشكات يف وزارة االقت�صاد الإ�رسائيلية ،ف�إن لهذه
66
ال�رشكة مئات القطع من الأرا�ضي ومتلك �أُذونات للبناء يف العديد من امل�ستوطنات.
�أحد املبادئ الرئي�سية لدى �أماناه وزعيمها هو العمل الهادئ وال�رسي ،ال�رسية
التي تتعامل بها تُلم�س يف جميع املجاالت .عندما طلبت �رشكة دَن وبراد�شيت
 Dun & Bradstreetمن �رشكة بنا�ؤو بار �أماناه� ،أن تعطيها البيانات االقت�صادية من
63

�أمناه ،من هي �أمناه؟ ،موقع احلركة اال�ستيطانية �أمناه.1978 ،

64

�سارة ليفوفيت�ش ،ب�ؤر زامب�ش ،موقع �صحيفة ه�آرت�س ،2002/7/1 ،يف:
( https://www.haaretz.co.il/misc/1.808605باللغة العربية)

65

روث بن �إ�رسائيل� ،إ�رضاب و�رضبة يف مر�آة الدميقراطية.

66

�سارة ليفوفيت�ش ،ب�ؤر زامب�ش ،موقع �صحيفة ه�آرت�س.2002/7/1 ،
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�أجل �إدراجها �ضمن ت�صنيف ال�رشكات الإ�رسائيلية ،رف�ضت �أماناه ،وقال زامبي�ش�“ :إننا
�رشكة خا�صة ،وال نريد �أن ندخل يف الت�صنيف العاملي” 67،حتت �ستار ال�رسية ،تدير
�أماناه قائمة طويلة من الأعمال الإبداعية التي تهدف لتو�سيع امل�ستوطنات.

ثاني ًا :الإعداد امل�سبق يف املدار�س الدينية تهيئة لدخول
اجلي�ش:
بعد ف�شل امل�ستوطنني و�أتباع احلركات الدينية ال�صهيونية يف وقف �إخالء م�ستوطنات
�سيناء ،حدث تطور مهم يف تفكريها ،حيث ح�صلت زيادة يف تدفق الوطنيني الدينيني
لالنخراط يف الوحدات القتالية التابعة للجي�ش الإ�رسائيلي .ويف نهاية الثمانينيات ،بد�أت
مدار�س متهيدية حت�ضريية توراتية ما قبل الع�سكرية بالظهور واالنت�شار ،وت�ؤهل
املتدينني الوطنيني من الناحية الروحية للخدمة الكاملة يف اجلي�ش ،وت�شجعهم على
الإ�سهام يف تقدمي اخلدمة قدر الإمكان ،وهذا القرار جاء بعد عدم قدرة امل�ستوطنني على
�إقناع قادة اجلي�ش واجلنود برف�ض الأوامر الع�سكرية ،ورف�ض الإخالء.
احلاخام �إيلي �سدان  ،Eli Sadanهو الأب الروحي لهذه املدار�س التمهيدية ،و�أ�س�س
�أول مدر�سة متهيدية “بْني دافيد  ”Bnei Davidيف م�ستوطنة عاليه  68،Aleyثم ّ
مت
ت�أ�سي�س جمموعة من املدار�س النظامية ،املدجمة يف م�سار مك ّون من خم�سة �أعوام من
اخلدمة القتالية الق�صرية مع درا�سة التوراة ،وعلى �إثر هذه الإجراءات ،ازدادت ن�سبة
اجلنود املتدينني من ذوي الأ�صول الدينية الوطنية الذين يخدمون يف الوحدات القتالية
للجي�ش الإ�رسائيلي ،و�أ�صبحت اخلدمة الع�سكرية مك ّونا ً ت�أ�سي�سيا ً يف ال�شخ�صية الروحية
واالجتماعية لل�شباب ال�صهيوين الديني.

 .1الأكادمييات الدينية التح�ضريية ما قبل الع�سكرية:
ُيعد اجلي�ش يف “�إ�رسائيل” خيارا ً ال مفر منه ويجب على كل �شاب بالغ �أن يدخل
فيه ،وال ي�ستطيع �أحد التهرب من اخلدمة الع�سكرية الإلزامية 69.حتى من هم خارج
	67املرجع نف�سه.
68

دوف �شوارتز ،ال�صهيونية الدينية وفكرة الرجل اجلديد� ،ص .154

69

حكومة �إ�رسائيل ،قانون اخلدمة يف قوى الأمن (القد�س :الكني�ست( .)2015 ،باللغة العربية)
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“البالد” ممن لي�سوا مواطنني يف “�إ�رسائيل” ،حيث يجب على كل يهودي يف العامل القدوم
�إىل “�إ�رسائيل” لت�أدية اخلدمة الع�سكرية ،وهم يعرفون يف “�إ�رسائيل” با�سم “اجلنود
الوحيدون” لعدم وجود ذويهم عندهم ،لكنهم يهود .ومن يعانون من عاهات� ،أو لديهم
ظروف خا�صة متنعهم من االنخراط يف �صفوف اجلي�ش ،يتم حتويلهم �إىل اخلدمة
االجتماعية العامة� ،أو م�صلحة ال�سجون ،وال يعفى من اخلدمة �أحد ،حتى املتدينني.
وهناك جدل بهذا اخل�صو�ص ،حول �إقرار قانون التجنيد الذي يعار�ضه املتدينون،
والذين لهم هم �أي�ضا ً ح�صة يف اجلي�ش .يدخل املتدينني احلريدمي اجلي�ش �ضمن كتيبة
نيت�سح يهودا  Nitziah Yehudaالتابعة للواء ناحال  ،Nahal Brigadeويدخله �أي�ضا ً
املتدينون الوطنيون منذ زمن؛ لذلك ف�إن اخليارات التي تقف �أمام ال�شاب املتدين بعد
�إنهائه ال�صف الـ  12هي كالتايل� :إما التجنيد املنتظم للجي�ش� ،أو الدخول �ضمن الربنامج
70
التح�ضريي ما قبل الدخول للجي�ش� ،أو املدر�سة الدينية� ،أو املدر�سة العليا.
ُت ِّكن �أكادميية ما قبل الع�سكرية ال�شباب من ت�أجيل التجنيد من عام �أو عام ون�صف
�إىل عامني ،من �أجل درا�سة التوراة وتعميق ارتباطه الروحي بها ،وت�أ�سي�س نف�سه قبل
اندماجه يف النظام الع�سكري وتعقيداته ،ثم يتجند ثالثة �أعوام كاملة ،هناك � 20أكادميية
�إعدادية من هذا النوع ،معظمها تقدم امل�سار املذكور �أعاله ،وبع�ضها يقدم مزيجا ً من
71
الدرا�سات العليا خالل الفرتة التح�ضريية.
ن�ص يف القانون ك�إطار تعليمي
يف “�إ�رسائيل” ،الأكادميية ما قبل الع�سكرية لها ّ
خم�ص�ص يف املقام الأول للأ�شخا�ص املقدمني على التجنيد يف اجلي�ش ،وتتمثل �أهدافها
يف �إعداد املتدربني للخدمة الكاملة يف اجلي�ش الإ�رسائيلي ،والتوعية من �أجل امل�شاركة
االجتماعية واملدنية 72.وال�شباب الذين ين�ضمون للربنامج التح�ضريي ت�ؤجل خدمتهم،
وين�ضمون للجي�ش الإ�رسائيلي بعد عام من بقية ال�شباب الآخرين.

70

املرجع نف�سه.

	71الكني�ست ،بيانات حول التجنيد (القد�س :مركز البحث واملعلومات – الكني�ست( .)2017 ،باللغة العربية)
	72الكني�ست ،قانون الأكادمييات الع�سكرية التح�ضريية (القد�س :الكني�ست ،)2006/5/14 ،يف:
( http://www.knesset.gov.ilباللغة العربية)
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�أول �أكادميية ما قبل الع�سكرية كانت “ ْبني دافيد” ،ت�أ�س�ست �سنة  .1988ويف
�سنة ّ ،2008
مت تنظيم ن�شاط هذه الأكادمييات بقانون الأكادمييات ما قبل الع�سكرية،
73
حتى �سنة  2015كان هناك � 52أكادميية حت�ضريية ع�سكرية.
يع ُّد الربنامج التح�ضريي الديني قبل الع�سكري� ،إطارا ً معدا ً للرجال �أو الن�ساء
ب�شكل منف�صل ،ملن تخرجوا من املدار�س الثانوية� ،أو املدار�س الدينية الثانوية ،من
�أجل تدريبهم وت�أهيلهم عقليا ً وج�سديا ً ملدة عام �أو عام ون�صف؛ للخدمة يف اجلي�ش.
وبالإ�ضافة �إىل الت�أهيل الديني ،ت�أتي الأكادمييات التح�ضريية الدينية ما قبل الع�سكرية
ملنع الو�صول للو�ضع الذي ي�ؤدي فيه اجتماع ال�شاب �أو ال�شابة املتدينني مع العامل
العلماين يف اخلدمة الع�سكرية ،مما قد ي�ؤدي لتخليهم عن املجتمع الديني.
تهدف املدار�س الدينية التح�ضريية بجانب ما ذكر �سابقاً ،لرعاية الأ�شخا�ص الذين
�سيكونون يف مقدمة اجلنود يف الوحدات القتالية كـ”ر�أ�س احلربة” يف احلروب التي
تخو�ضها “�إ�رسائيل” �ض ّد �أعدائها.
يف “�إ�رسائيل” يوجد  54برناجما ً حت�ضرييا ً �سنوياً 24 ،منها لل�صهيونية الدينية،
و 30برناجما ً حت�ضرييا ً عاماً ،للفئات العلمانية والتقليدية وللمتدينني الذي يريدون
االندماج يف �أطر خمتلطة ،يف املجموع ،هناك  4,000–3,500منت�سب يف الربامج
التح�ضريية .ت�ضاعف هذا العدد يف بداية العقد الثاين من القرن الواحد والع�رشين،
ويرجع ذلك �أ�سا�سا ً لزيادة عدد الطالب يف الربامج التح�ضريية العامة ،ن�صف الطالب
74
ينتمون لل�صهيونية الدينية ،ونحو ربعهم من الفتيات.

 .2ت�أثري احلاخامات على طالب املدار�س الع�سكرية:
تعد الي�شيفوت /املدار�س الدينية  Yishifootلدى اجلمهور ال�صهيوين الديني،
الأ�سا�س لوجود كل املجتمع ال�صهيوين الديني؛ 75لأن هذه املجتمعات اليهودية
ال�صهيونية كانت الدفيئة التي تل ّقى فيها �أتباع هذا التيار �أفكارهم و�أيديولوجيتهم،
	73الكني�ست ،بيانات حول التجنيد.
	74املرجع نف�سه.
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دوف �شوارتز ،من بداية النم �إىل حتقق احللم :تاريخ احلركة ال�صهيونية الدينية و�أفكارها (القد�س:
جممع الأبحاث لذكرى ال�سيد زبولون� ،)2004 ،ص ( .24باللغة العربية)
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و�أبراهام �إ�سحاق كوك� ،أول ما قدِم �إىل فل�سطني� ،أقام �أول مدر�سة دينية له يف مدينة يافا،
ثم �أ�صبحت املدر�سة الدينية “مركاز هاراف” 76هي املدر�سة الرئي�سية التي �أ�س�سها،
وما تزال منذ ت�أ�سي�سها مرجعية املدار�س الدينية التابعة لهذا التيار .ويف الإطار العام،
ومنذ �إقامة “�إ�رسائيل”� ،أ�س�س كل تيار ديني يف “�إ�رسائيل” مدار�س دينية خا�صة به،
فاحلريدمي لهم مدار�سهم الدينية اخلا�صة بهم ،وال�صهيونية الدينية لها مدار�سها الدينية
اخلا�صة بها ،حيث يعلمون فيها وفقا ً لطريقة كل تيار وتقاليده ،ويعدون هذه املدار�س
مانع ًة النحراف ال�شباب.
حتولت املدار�س الدينية التي كربت وتو�سعت� ،إىل معاهد للدرا�سات احلاخامية
والق�ضاة ال�رشعيني ،وبد�أ الع�رشات من احلاخامات ،ومئات املعلمني باتخاذ مكانهم فيها؛
فمو�شافيم  ،Moshavimوكيبوت�سات  ،Kibbutzimوم�ستوطنات جمتمعية ،ومعابد
77
يهودية اختاروا لأنف�سهم حاخامات خريجني من نظام املدر�سة الدينية.
هناك �أي�ضا ً عدد من الق�ضاة يف املحاكم ممن ُعيّنوا ،من خريجي املدار�س الدينية التي
حتولت ملعاهد ُتخرج ق�ضاة ،وبذلك ازداد ت�أثري املنظومة التوراتية الدينية ،وتو�سعت
بقوتها الذاتية.
تع ُّد الدورات ،واملعاهد الدينية التح�ضريية ما قبل الع�سكرية ،واجلي�ش ب�شكل عام،
من الأعمال الأ�صيلة ،التي ت�سرتعي االهتمام لدى ال�صهيونية الدينية ،وهم يعتربونها
رافعة لهم لل�صعود والو�صول �إىل �أعلى املنا�صب يف احلكم؛ فقد �أ�صبحت الأكادمييات
ما قبل الع�سكرية عن�رصا ً بارزا ً ومرغوبا ً لتلك الأ�سباب املتعلقة بطموح املنت�سبني �إليها
للو�صول �إىل مراكز حمرتمة يف احلكم.
يعمل احلاخامات يف هذه املدار�س بجد لإقناع طالبهم مبحاولة الدرا�سة على الأقل يف
املدر�سة الدينية الع�سكرية لبع�ض الوقت .ويف كثري من احلاالت ،كانت التجربة ناجحة،
و ّ
مت تعبئة عدد من ه�ؤالء الطالب ،و�صعدوا بف�ضلها .و ُتعد الدورات التح�ضريية �أكرث
76

باراك �إيربز ،جتنيد �شباب الي�شيفوت ،من احلل الو�سط �إىل االنق�سام (كريات �سديه بوكر :لي�سك للن�رش،
� ،)2010ص ( .19-18باللغة العربية)
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G. Aran, “Roots of Gush Emunim,” in Studies in Contemporary (Indiana: Indiana University
Press, 1986), p. 67.
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و�سائل ال�صهيونية الدينية يف ال�صعود داخل الدولة
جاذبية له�ؤالء الطالب 78،حيث يتم �إدراجهم فورا ً بعد االنتهاء من درا�ستهم الثانوية يف
تلك الدورات �أو املعاهد ما قبل الع�سكرية.
ظاهرة املعاهد التح�ضريية �أوقفت �إىل ح ّد ما ،وترية التو�سع يف ه�سدير ي�شيفوت
 ،Hesder yeshivotوهي املدار�س التوراتية التي يتعلم فيها املتدينون الأرثوذك�س
من �أجل التهرب من اخلدمة الع�سكرية ،ولكن مل تقلل منها .وهنا ال ب ّد من القول �إنه من
الطبيعي �أن يكون الربنامج �أقوى جذبا ً لل�شباب� ،سواء ب�سبب التحديات الع�سكرية التي
يطرحها� ،أم ب�سبب الدرا�سة املوجزة واملركزة للق�ضايا الع�سكرية.
لدى املدار�س الدينية ما قبل الع�سكرية مهمة تتمثل بتعزيز التطلع �إىل النمو والتقدم
نحو القيادة ،وانتقاء الطالب املنا�سبني لهذه املهمة .لأن هذه املهمة ،من وجهة نظر التيار،
79
�أ�صبحت �صعبة ب�شكل خا�ص يف �ضوء الت�أثري املتزايد للعلمانية.
يقود احلاخامات ،وغريهم ممن يقودون جمتمع ال�صهيونية الدينية ،وراءهم جيو�ش
“امل�ؤمنني” الذين هم حتت �سيطرتهم من �أتباع هذا التيار ،ممن يكونون حتت �سلطتهم
املبا�رشة ،يف املدار�س الدينية.
ويف اختبار اال�ستطالعات التي تناولت هذه امل�س�ألة ،تبني �أن ت�أثري احلاخامات على
تالميذهم عظيم عندما يتعلق الأمر بامل�سائل ال�رشعية الب�سيطة ملا هو م�سموح ،وما
هو ممنوع يف احلياة الدينية اليومية 80.وهو �أقل بكثري عندما يتعلق الأمر بالقرارات
الأخالقية املهمة املتعلقة باخلدمة الع�سكرية� ،أو الدولة ،واختيار �أ�سلوب احلياة.
و ُتعد ت�رصيحات احلاخامات يف مثل هذا املجتمع خطرية ،وت�أخذ بعدا ً �إعالميا ً
يف حال تكلم �أحدهم ممن يعدون �أعمدة هذه املدار�س ،وعندما يتعلق الأمر بالق�ضايا
اخلا�صة باجلي�ش ،ف�إن احلاخامات يكون لهم ال�صوت الأعلى يف املناق�شة العامة وردود
78

�آ�رش كوهني ،بداية حتقق حلمنا� ،سحق ال�صهيونية الدينية يف الن�ضال على الهوية اليهودية يف دولة
�إ�رسائيل وت�أثرياتها امل�ستقبلية (� ،)1958ص ( .265باللغة العربية)
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Asher Cohen and Bernard Susser, Israel and the Politics of Jewish Identity: The Secular-Religious
Impasse (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2000), p. 167.

80

Asher Cohen, Political Partners: Relations between Religious and NonReligious in One Political
Party (Jerusalem: Keter Publishing House, 1990), pp. 131-150.
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الفعل ملا ي�رصحون به ،كما حدث عندما حتدث �أحدهم عن خدمة الفتيات املختلطة مع
الفتيان يف �سالح املدرعات ،حيث �أعقب ذلك موجة من ردود الأفعال التي �شغلت لأيام
81
جميع قطاعات ال�شعب.
كي نتعرف على مدى ت�أثري احلاخامات على �أتباعهم ،وخ�صو�صا ً يف املدار�س الدينية،
ال ب ّد من نظرة موجزة واطالع على وجهة نظر ال�صهيونية الدينية وحاخاماتها؛ حول
اليهودية كدين ،وعالقة ذلك بالدولة ،وكيفية تقبل ما يقولونه يف �أو�ساط مريديهم؛
فاليهودية يف نظرهم ،دين ي�سعى لتنظيم الأحوال ال�شخ�صية ،واجلماعية ،واجلمهور،
والدولة ،والناطقون الر�سميون املعتمدون لديهم هم احلاخامات .فـ”�ضمن الت�سل�سل
الهرمي الذي �أقامته الو�صية الدينية” احلاخامات هم املف�رسون هلل وكلماته ،لذلك �سلطة
احلكماء /احلاخامات ،هي حجر الزاوية لعامل ال�شخ�ص املتدين ،التي يوجهون بها
�سلوك املتدينني اليومي ،وكذلك خياراتهم املهمة يف حياتهم 82،على الأقل وفقا ً لبع�ض
التف�سريات الدينية ،و�إذا ما �أ�ضفنا �أنه على املرء عندهم االلتزام بطاعة كلمات احلكماء
والدوافع الدينية للحكم على كل من الأمور الفردية ،وتلك املتعلقة بالدولة ،اال�ستنتاج
احلتمي هو �أنه عندما يدعو حاخام �أتباعه �إىل عدم االن�ضمام �إىل اجلي�ش� ،أو لرف�ض �أمر ما،
يجب �أن يكون هذا الأمر مقلقا ً للجميع ،وهو ما يتخوف منه الي�سار اليوم.
ومع ذلك ،ف�إن درا�سة موقف معظم ال�صهاينة املتدينني جتاه احلاخامات ،تك�شف
عن وجود مفاهيم �أ�سا�سية� .إن ا�ستطالعات الر�أي التي �أجرتها ال�صهيونية الدينية
على مدى �سنوات العقدين الأخريين من القرن احلادي والع�رشين ،تك�شف �أن ت�أثري
احلاخامات على هذا اجلمهور �أقل مما ميكن قبوله .فقد وجد م�سح معمق �أجراه املعهد
الإ�رسائيلي للدميوقراطية )� The Israel Democracy Institute (IDIأن جزءا ً كبريا ً
من اجلمهور ال�صهيوين الديني ال يعطي �أهمية للأحكام احلاخامية يف الق�ضايا ال�سيا�سية
والديبلوما�سية .ا�ستطالع �آخر �أجرته منظمة بيت هيلل � Hillel Houseأظهر �أن �أغلبية

81

�آ�رش كوهني ،العالقات املتبادلة بني القيادة الدينية وال�سيا�سية والدين والدولة  -يف الأحزاب الدينية
(القد�س :يد يت�سحاك بن ت�سبي� ،)2001 ،ص ( .459-435باللغة العربية)
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�آ�رش كوهني ،االتفاقيات التي ك�رست االتفاقيات :التغريات يف العالقات بني الدين والدولة  -بني
التوافقية واحل�سم (تل �أبيب� :أ�شجاي� ،)1997 ،ص ( .555-529باللغة العربية)
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و�سائل ال�صهيونية الدينية يف ال�صعود داخل الدولة
كبرية ( )%80من �أبناء ال�صهيونية الدينية يعتقدون �أن احلاخامات لي�سوا قادرين على
الت�أثري على حياتهم احلديثة ،وتقول �أقلية �صغرية ن�سبيا ً (نحو � )%20أن احلاخام يلعب
83
دورا ً يف ت�شكيل حياتهم.
ومبا �أن ا�ستطالعات الر�أي هكذا ،ف�إننا �إذا نظرنا �إىل احلياة نف�سها ،جند �أن
احلاخامات لديهم ت�أثري �أقل من الت�أثري املعلن .خ�صو�صا ً فيما يتعلق بامل�سائل التي
يوجد معها ت�صادم بني �أحكام الهالخاه والقيم �أو امل�صالح الأخرى.
يف اختبار النتائج ،وفقا ً ملا تقدمه هذه اال�ستطالعات ،يبدو �أن ت�أثري احلاخامات �ضئيل
جداً .لذلك وعرب ال�سنني ،كان هناك �صدام وجها ً لوجه بني احلكم القاطع للحاخامات،
ون�شاط اجلي�ش ،وقانون الدولة .ومنذ اتفاقيات �أو�سلو دعا احلاخامات اجلنود
املتدينني �إىل رف�ض الأوامر يف مو�ضوع �إخالء مناطق من “�أر�ض �إ�رسائيل” .هذه الدعوات
�سمعت ب�صوت ٍ
عال من كبار احلاخامات يف ال�صهيونية الدينية ،من بينهم احلاخام
�شمويل �إلياهو  ،Shmuel Eliyahuخالل االنف�صال عن قطاع غزة ،وعلى الرغم من
تواجد اجلنود املتدينني يف عملية �إجالء امل�ستوطنني� ،إال �أن عددا ً حمدودا ً من اجلنود
رف�ضوا الأوامر.
وميكن حتديد ظاهرة مماثلة فيما يتعلق باخلدمة الع�سكرية للفتيات ،وت�أثري
احلاخامات يف هذا املجال ،حيث ت�شري الغالبية العظمى من احلاخامات الدينيني
بو�ضوح� ،إىل �أنه يحظر على الفتيات املتدينات االلتحاق باجلي�ش .وهذا هو �أي�ضا ً
املوقف الر�سمي املخ�رضم للحاخامية الكربى ،حتى يف الأيام التي كان فيها حاخامات
�صهاينة .ومع ذلك ،يف العقد الثاين من القرن الواحد والع�رشين كان هناك زيادة
كبرية يف عدد الفتيات املتدينات اللواتي اخرتن االن�ضمام �إىل اجلي�ش.
وعلى الرغم من �أن اجلي�ش الإ�رسائيلي يبقي على هذه البيانات احل�سا�سة املتعلقة
بن�سبة جتنيد الفتيات يف اجلي�ش �رسية �إىل ح ّد ما� ،إال �أن الأرقام التي ّ
مت ن�رشها تظهر
�أن نحو ثلث الفتيات املتدينات �سنة  2019يتجندن يف اجلي�ش ،واحلديث يدور عن زيادة
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Asher Cohen, Changes in the Orthodox Camp and their Influence on the Deepening ReligiousSecular Schism at the Outset of the Twenty-First Century (London: Westport and London, 2004),
pp. 71–94.
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بن�سبة  %250يف عدد املتجندات من التيار الديني الوطني يف اجلي�ش منذ �سنة .2010
84
معظم احلاخامات مينعون ذلك ،لكن الفتيات يتدفقن على مركز اال�ستيعاب.
و�أخرياً ،فيما يتعلق بهذه امل�س�ألة ،فقد و�صلت املر�أة �إىل القمة يف تعيينات املنا�صب
عي امر�أة لقيادة
العليا للجي�ش ،ودمج املر�أة يف اجلي�ش �أ�صبح ملحوظاً ،ولأول مرة ُت ّ
�رسب طائرات ،وهذا �أمر �أقلق احلاخامات ،مع �أن عملية دمج الن�ساء يف اجلي�ش لي�ست
جديدة .فقد خدمت الن�ساء يف معظم الوحدات الع�سكرية ل�سنوات عديدة ،وملأن املنا�صب
الرئي�سية �إىل جانب الرجال ،ويف بع�ض الأحيان خدمن يف مقر القيادة العليا.
ومع ذلك ،فقد خدمت الن�ساء يف معظم الوحدات الع�سكرية ل�سنوات عديدة ،وملأن
املنا�صب الرئي�سية �إىل جانب الرجال ،ويف بع�ض الأحيان خدمن يف مقر القيادة العليا.
ومع ذلك ،ف�إن دمج الن�ساء يف اجلي�ش يثري لدى ال�صهيونية الدينية بالفعل �أ�سئلة معقدة
تتعلق بالهالخاه �أي ال�رشيعة اليهودية .وبالرغم من �رصخات ه�ؤالء احلاخامات،
ف�إن احلاالت املبلغ عنها التي ح�صلت فيها حاالت رف�ض من اجلنود للأوامر وع�صيان
لقادتهم� ،أو اختاروا عدم التجنيد ب�سبب �إ�رشاك املر�أة ،عددها قليل؛ وا�ستمر ال�شباب
املتدين باالنخراط يف اجلي�ش ،بالرغم من دعوات احلاخامات.
ال�ساحة الأخرى التي يتناق�ص فيها ،ح�سب البع�ض ،وزن احلاخامات ،هي ال�سيا�سة
الدينية ،مبعنى الأمور ال�سيا�سية التي تتعلق ب�سيا�سات الأحزاب ،وبراجمها ،وعالقاتها
مع الأحزاب والتيارات الأخرى .قد يكون احلزب القومي الديني (املفدال) �أعلن ذات
مرة على الأقل �أنه كان يت�شاور مع احلاخامات� ،إال �أن معظم ال�سيا�سيني املتدينني قد
تخلوا اليوم عن هذه النظرة؛ بينيت و�شاكيد ،ومعظم �أع�ضاء حزبهما و�سيا�سيون
دينيون �آخرون ،ال يتحدثون يف ت�رصيحاتهم عن � ّأي م�شاورات �أجروها مع احلاخامات.
ي�ؤكد ذلك انتقاد بينيت بحدة الت�رصيحات التي �أدىل بها احلاخامان �شمويل �أفيرن
 Shmuel Avinerو�إلياهو ،حول ال�شاذين جن�سيا ً وجتنيد الن�ساء يف الوحدات املختلطة.
85
لكن وعلى الرغم من ذلك ما يزال احلاخامات هم اجلهات الفاعلة يف ال�ساحة العامة.
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ت�شوكي فريدمان ،من املهتم باحلاخامات (القد�س :املعهد الإ�رسائيلي للدميوقراطية.)2018 ،
(باللغة العربية)

	85املرجع نف�سه.
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باملقابل هناك ق�ضايا وقعت ،يف العقد الثاين من القرن الواحد والع�رشين ،قللت
من قيمة وت�أثري احلاخامات يف �أو�ساط ال�صهيونية الدينية وخ�صو�صا ً فئة ال�شباب،
فقد �شكلت ال�شكاوى التي قدمت �ضدّ احلاخام موردخاي �ألون Mordechai Elon
حول االعتداء اجلن�سي يف �أثناء ا�ستغالله �سلطته الروحية �صدم ًة عميقة للجمهور
الديني القومي .فقد �أثار �أ�سا�س هذه االتهامات ،والظروف التي حدثت فيها ،وطريقة
معاجلتها ،وردود فعل املجتمع الديني ال�صهيوين� ،سل�سلة من الأ�سئلة بخ�صو�ص
العمليات التي جتري يف ال�صهيونية الدينية ،وت�أثريها على حياة جميع الإ�رسائيليني.
وكان �صعود و�ضع احلاخامات هو من بني �أبرزها و �أكرثها �أهمية .الدكتور
�أرييل بيكار  ،Ariel Piccarوالدكتورة راحيل �شبات ،Rachel Shabat
وبيت هاحلمي  ،Byte Halhmiودرون يينون  Dron Yinonقدموا بع�ض النقاط
86
حول هذه الفكرة ،التي �شغلت تيار ال�صهيونية الدينية.
هذه الق�ضية وغريها ،ك�شفت عن مدى الآثار املرتتبة على ارتفاع مكانة احلاخامات
يف العقدين الأخريين من القرن الواحد والع�رشين ،والتي تتجاوز �إىل ح ّد بعيد القطاع
الديني االجتماعي الذي تخدمه ،وت�ؤثر مبا�رشة على املجتمع الإ�رسائيلي ككل� .إن الو�ضع
اخلا�ص الذي توفره ال�صهيونية الدينية يف العقدين الأخريين من القرن الواحد والع�رشين
حلاخاميها �أوجد تداعيات �سيا�سية ،وديبلوما�سية ،و�أمنية ،و�أخالقية ،وقانونية جلميع
�سكان “�إ�رسائيل” :متدينني ،وعلمانيني ،وحريدمي وغري اليهود .ومن الأمثلة �أي�ضاً،
الت�أثري املتنامي له�ؤالء احلاخامات على مفهوم دور اجلي�ش الإ�رسائيلي و�أهدافه ،والذي
87
غالبا ً ما يكون �ض ّد قيم الدميوقراطية ،والقانون الإ�رسائيلي ،والقانون الدويل.
ت�ؤثر قوة احلاخامات على ال�ساحة الإ�رسائيلية التي تتمتع �إىل ح ّد ما بنوع من احلرية
واالنفتاح ،وتثري �أ�سئلة حول ق�ضية دور احلاخام يف بيئة حديثة تنظر �إىل الإن�سان
ري من
ككيان م�ستقل ،تعي�ش فيها تيارات يهودية متجاورة جنبا ً �إىل جنب ،وال َيعد كث ٌ
اليهود الهالخاه خ�صو�صاً ،والدين عموما ً جزءا ً من هويتهم اليهودية .لذا ف�إن م�س�ألة
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�أرئيل بيكار ،وراحيل �شبات ،ودرور يانون ،املكان املنا�سب للحاخامات (القد�س :معهد �شالوم هريمان.)2010 ،
(باللغة العربية)
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و�ضع احلاخام ال تتعلق فقط مبوقف احلاخامات يف املجتمع ،ولكن �أي�ضا ً طبيعة دورهم،
وامل�ؤهالت التي يجب �أن تو�ضع لهذا الدور ،وحتى �صالحيتهم املمنوحة لهم.
يرى �أرييل بيكار �أن تراكم ال�صالحيات املمنوحة للحاخامات� ،أ�سهمت يف تعزيز
و�ضعهم ك�سلطة عليا يف ال�صهيونية الدينية ،و�أي�ضا ً يف املجتمع الإ�رسائيلي ككل ،يقول:
“يف املفهوم احلايل ،الذي يحتاج �إىل ا�ستبدال ،ترتكز كثري من القوى يف يد �شخ�ص واحد.
ُي�ستخدم احلاخام اليوم كمعلم للتوراة ،وعامل نف�س ،وم�ست�شار ،وزعيم اجتماعي،
و�سيا�سي ،وفقيه ي�صدر الفتاوى .بخالف الق�ضاة ،حيث ال يطلب من احلاخامات �إبراز
قراراتهم”.
امل�شكلة ،ح�سبما يعتقد بيكار ،كامنة يف التو�صيف .من ال�رضوري ،كما يقول،
�إزالة عنوان “احلاخام” من قامو�س الدرجات الدينية وا�ستبداله بلقب “طالب حكيم
) .”Talmid Chacham (student of a sageوي�ؤكد الدكتور بيكار على النهج الذي
ينادي ب�إلغاء و�صف احلاخامات التي تعني ال�سيد ،والتي تنظر �إىل الغري على �أنهم عبيد:
“بالطبع ،يتناق�ض احلاخام مع النهج احلديث الذي ينظر �إىل الإن�سان على �أنه كيان
88
م�ستقل ال يخ�ضع لل�سلطة املطلقة لأي �سلطة ب�رشية”.
يف املجتمع احلديث ال توجد �صالحيات دائمة ومطلقة ،تخ�ضع املراكز ذات ال�سلطة
للمراجعة امل�ستمرة ،ومن �ضمنهم �أ�صحاب املنا�صب املنتخبون لفرتات حمددة ،وهناك
الالمركزية يف ال�سلطات وف�صل ال�سلطات ،من �أجل منع تركيز الكثري من ال�سلطة يف يد
89
�شخ�ص واحد� ،أو م�ؤ�س�سة؛ لأن هذا قد ي�ؤدي �إىل الف�ساد و�إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة.
لكن من الناحية العملية ،وعلى عك�س هذا الر�أي التقليدي ،ال ُينظر �إىل احلاخامات اليوم
ك�أ�شخا�ص ميلكون املعرفة املهنية واحلكمة الب�رشية ،ولكنهم يتمتعون ب�سلطة روحية
دينية ،ال وجود لها لدى �أي �شخ�ص عادي .ويعتقد النا�س �أن احلاخام يعلم �أكرث منهم،
ولكن معرفته ت�أتي من م�صدر �آخر ،ويغيب عن �أذهانهم �أن �سلطة احلاخام هي �إن�سانية،
و�أنها متنح من الإن�سان ،و�أنها حمدودة ،و�أن عليهم حتمل امل�س�ؤولية ال�شخ�صية عن
�أفعالهم و�آرائهم.
	88املرجع نف�سه.
	89املرجع نف�سه.
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ت�شري بيت هاحلمي �إىل �أنه يف “�إ�رسائيل” توجد مناذج للحاخامية املختلفة جدا ً عن
حاخامات احلاخامية الأرثوذك�سية الإ�رسائيلية املعرتف بها يف “�إ�رسائيل” .وقالت �إن
90
�أولئك احلاخامات ميكن �أن يكونوا م�صدر �إلهام لليهودي املتدين يف “�إ�رسائيل”.

ثالث ًا :تراجع نفوذ العلمانية يف اجلي�ش ل�صالح ال�صهيونية
الدينية:
ح�سب املعطيات والبيانات ال�صادرة عن اجلهات املخت�صة يف اجلي�ش والتي ين�رشها
اجلي�ش الإ�رسائيلي �سنويا ً يف ذكرى احتالل فل�سطني و�إقامة الكيان ،بخ�صو�ص الإقبال
على اخلدمة الإجبارية ،تبني �أن احلافزية والرغبة للخدمة يف الوحدات القتالية لدى
املجندين اجلدد �سنة  ،2017اعتربت الأدنى منذ عقد من الزمان ،وبلغت الذروة عندما
و�صل دافع اجلندي للخدمة يف الوحدات القتالية يف اجلي�ش �إىل  ،%67وهي الأقل منذ
 2007بعد حرب لبنان الثانية ،حيث �أعرب  %66.3من اجلنود عن رغبتهم بالتجنيد يف
91
اخلدمة يف الوحدات القتالية يف ذلك الوقت.
نبع انخفا�ض الدافع للخدمة القتالية من �ضمن جملة �أمور �أهمها:
الهدوء الأمني ،و�شعور ال�شباب ب�أنه ال يوجد حاليا ً �أي تهديد كبري لـ “دولة
�إ�رسائيل” .ولأن جيل اليوم من ال�شباب يت�ساءلون :ماذا �س�أ�ستفيد من اخلدمة
يف الوحدات القتالية ،هذا الت�سا�ؤل جاء من حقيقة �أن املجندين من �سكان املدن
الكربى ،ومن �أتباع الي�سار يف�ضلون الذهاب للخدمة يف الوحدات اال�ستخباراتية،
خا�صة الوحدة ( )8200واملو�ساد وال�شاباك؛ لأن هذه الوحدات ت�ضمن لل�شاب
92
بعد ت�رسيحه من اجلي�ش م�ستقبالً ماديا ً �أف�ضل مما لو توجه للوحدات القتالية.

بالتوجه
هذا الأمر �أ�صبح مقلقا ً للم�ستوى الع�سكري؛ لأن عدم رغبة ال�شباب
ّ
للوحدات الربية القتالية ولّد فراغا ً قيادياً؛ لأن الوحدات القتالية ُتع ّد “ر�أ�س احلربة”

	90املرجع نف�سه.
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ليلياخ �شوفيل ،الرغبة باخلدمة يف الوحدات القتالية يف اجلي�ش الإ�رسائيلي هي الأدنى منذ عقد ،موقع �إ�رسائيل
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يف اجلي�ش واملعارك التي يخو�ضها �ض ّد �أعدائه ،فهي من تخ ِّرج قادة اجلي�ش ،وقادة
الأركان ،و�إذا ا�ستمر هذا االنخفا�ض ،ف�إن اجلي�ش لن يجد يف امل�ستقبل القريب قائدا ً
منا�سبا ً له.
هذا الفراغ الذي تولّد هنا ،والناجت عن عزوف ال�شباب عن التوجه للخدمة يف الوحدات
القتالية ،بد�أ ميل�ؤه تيار طامح ،ليكون يف �أعلى هرم القيادة يف اجلي�ش ،وهو تيار ال�صهيونية
ّ
�ضخ املزيد من ال�شباب القادمني من املدار�س ،والأكادمييات,
الدينية ،ويتم ذلك عرب
والدورات الدينية ،ما قبل الع�سكرية يف الوحدات القتالية.
يف هذا العقد من القرن الواحد والع�رشين ،ت�شكل ال�صهيونية الدينية ،جزءا ً مهما ً

من �صف القيادة املتو�سطة وال�صغرية يف اجلي�ش الإ�رسائيلي ،ولها ح�ضور متزايد
يف وحدات النخبة ،ففي �سنة  2007ن�رش �أن  %40من خريجي دورة ال�ضباط هم من
93
املتدينني الوطنيني.

مرحب بها ،وم�ؤ�رش على �أن “الكيباه املحبوكة”
ر�أت ال�صهيونية الدينية �أنها ظاهرة ّ
�أخذت املكان التقليدي لأبناء الكيبوت�سات ،كرواد ونخب نوعية يف املع�سكرات
94
ال�صهيونية ،مما جعلها ت�سهم يف قيادة الدولة واملجتمع.
يف الي�سار العلماين ،هناك من �أعرب عن قلقه من منو الظاهرة ،م ّدعيا ً �أن تيار
ال�صهيونية الدينية� ،أو الوطنيني الدينيني �سي�سيطرون على منا�صب رئي�سية يف اجلي�ش،
وعمليات اال�ستحواذ هذه قد ت�ش ّكل خطرا ً على الدولة يف حال حدوث ا�صطدام
�أيديولوجي بني الأحكام الدينية للحاخامات والأوامر الع�سكرية ،خ�صو�صا ً يف �ضوء
تو�صيات احلاخامات الوطنيني الدينيني البارزين �أن على اجلنود املتدينني رف�ض
�أوامر �إخالء اليهود من بيوتهم ،يف �إطار خطة فكّ االرتباط ،ويف حاالت �إخالء الب�ؤر
اال�ستيطانية.
�رصّح عامل االجتماع الع�سكري ،يجال ليفي  ،Yigal Levyيف جملة “يف املع�سكر
� ”In the Base Camp/ Bamahaneأن هذا م�سار خطري؛ لأن تلك املهمة املتمثلة
93

روعي �شارون وفيليك�س طري�ش ،بال كيباه على �أر�ض العر�ض ،موقع �أن �آر جي  ،2007/8/31 ،NRGيف:
( https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART1/630/543.htmlباللغة العربية)
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هيلل فاي�س ،اجلندي املتدين اجلديد يف الأدب املعا�رص ،ويف �سياق �أدب احلرب العربية ،يف املع�سكر
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بع�صيان الأوامر ،تو�صف بالقدا�سة كونها تنفذ با�سم الرب 95،وهناك عدد من حاخامات
ال�صهيونية الدينية رف�ضوا هذا االدعاء ،وو�صفوه بالنفاق؛ لأن الي�ساريني يف ثمانينيات
القرن الع�رشين رف�ضوا �أوامر طرد العرب من منازلهم .يف الواقع ،خالل �إخالء
جو�ش قطيف ،وعلى الرغم من �إحلاح كبار احلاخامات يف ال�صهيونية الدينية ،مثل
�أبراهام �شابريا ومردخاي �إلياهو على رف�ض الأوامر ،ف�إن عددا ً قليالً فقط ا�ستجاب
لذلك ،واجلنود الذين هم من اجلمهور الديني الوطني معظمهم مل يرف�ضوا الأوامر.
يف هذا اجلو امل�شحون ،والذي يراه العلمانيون بوادر كارثة تنتظر “�إ�رسائيل” يف
حال �سيطر هذا التيار ال�صهيوين الديني على الدولة� ،أ�صبح العلمانيون وخ�صو�صا ً
الي�سار والو�سط ،يرون �أن “�إ�رسائيل” تتحول تدريجيا ً �إىل مثال ملا ي�سمى “جمهوريات
املوز” ،وهو م�صطلح يطلقه ال�سا�سة ،والكتاب الإ�رسائيليون ،والي�ساريون ،على غياب
الدميوقراطية ،ومهاجمة الإعالم ،وهو كناية عن التخلف والتحول �إىل منوذج للدول
الإفريقية غري امل�ستقرة والفا�سدة .ويف حال �سيطرت ال�صهيونية الدينية على ال�سلطة
ب�شكل كامل� ،أو �أخ�ضعت اليمني العلماين لإمالءاتها خ�صو�صا ً فيما يتعلق بعالقة
الدين والدولة ،و�ضمّ ال�ضفة الغربية ب�سكانها الذين �سيغريون الرتكيبة ال�سكانية
لـ”�إ�رسائيل” ،ف�إن ذلك من وجهة نظرهم بداية االنهيار للدولة.
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