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ّ
المتدينون

في الجيش اإلسرائيلي

مقدمة:
ّ
مع بداية تسعين ّيات القرن العشرين ،ازداد عدد الض ّباط املتد ّينني (معتمري الق ّبعات الدين ّية) في
اإلسرائيلي .أثارت هذه الظاهرة لدينا أسئلة ع ّدة ،من ضمنها :ما هي اآلثار الحاضرة
الجيش
ّ
اإلسرائيلي؟ تنبثق من هذا السؤال أسئلة أخرى تدور
واملستقبل ّية الزدياد عدد املتد ّينني في الجيش
ّ
حول حجم الظاهرة وأسبابها ،وحول أسباب قلق القوى العلمان ّية اإلسرائيل ّية منها .ستحاول الورقة
التحليلي؛ وعبر استعراض وتحليل األدب ّيات
التاريخي
اإلجابة عن هذه األسئلة ع ْبر استخدام املنهج
ّ
ّ
املنشورة حول هذا املوضوع .تكمن صعوبة البحث في مثل هذه الظاهرة في اعتبارين ،أ ّولهما:
الصهيوني ،الحريصة على
االستعماري
حساس ّية طرح هذا املوضوع من وجهة نظر قيادة املشروع
ّ
ّ
ّ
االستعماري ،ولذلك من الصعب
تذويب الفروق والتناقضات بني الشرائح املتصارعة داخل الكيان
ّ
الحصول على إحصائ ّيات رسم ّية شاملة تب ّين حجم الظاهرة ،وهذا ي ّفسر ق ّلة املصادر؛ فبحسب
املسح الذي َأ ْجرته هذه الورقة لألدب ّيات املنشورة ،ليس ث ّمة إحصائ ّيات أو دراسات حديثة حول
املوضوع .االعتبار الثاني :أنّ األدب ّيات العبر ّية املتوافرة تستبطن إپستمولوجيا استعمار ّية ،وهذا
يرغِ م الباحث على التدقيق في خلف ّيات وسياق هذه األدب ّيات.

المفاهيمي:
اإلطار
ّ
قصد باملصطلح «املتد ّينني» الذي تتناوله الورقة اليهو ُد املتد ّينون القوم ّيون الذين ينتمون إلى الت ّيار
ُي َ
الديني (األرثوذكس ّية الصهيون ّية) .وهنا تجب اإلشارة إلى أنّ هذه الورقة ال تعالج مسألة
الصهيوني
ّ
ّ
انضمام الحريد ّيني (الحسيد ّية واللتوان ّية) إلى الجيش؛ فاألفراد املنتمون إلى هذه الشريحة ما زالوا
رافضني لفكرة الخدمة العسكر ّية ،كما أنّ الحاخامات البارزين في الحسيد ّية واللتوان ّية يعارضون
ُّ
بحجة أنّ األولو ّية هي لتطهير النفس بدراسة التوراة والعبادة )1(،وهنا مكمن االختالف
التجند للجيش ّ
 .1دروري ،زئيڤ .)2005( .ما بني اإليمان والجيش :كتائب («ناحال») املتد ّينة ،مخاطر وفرص .معهد فلوسهايمر .ص  .37مستقاة
بتاريخ (( .)2017\04\15بالعبر ّية)
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الحريدي واملتد ّينني القوم ّيني الذين ال تَعا ُر َ
ض فقه ًّيا لديهم مع االنضمام إلى الجيش (بل
بني الت ّيار
ّ
يشجع قادتها األفراد على االلتحاق بالجيش والوصول إلى أعلى املراتب فيه)،
على العكس من ذلك،
ّ
بينما نجد املتد ّينني من الت ّيار
يفسر الحديث
ّ
الحريدي (الحسيد ّية واللتوان ّية) يعارضون ذلك )2(،وهذا ّ
الذي تتناوله أحيانًا وسائل اإلعالم عن وجود صراع بني املتد ّينني الحريد ّيني والعلمان ّيني يدور حول
مسألة عزوف الحريد ّيني عن الخدمة العسكر ّية والتشارك املتساوي في َحمل العبء.
لتوضيح املصطلح «املتد ّينني» الوارد في هذه الورقة ،سنعود إلى ظهور الصهيون ّية الدين ّية ،وجذورها
األرثوذكسي ،حيث ظهرت ع ّدة ت ّيارات دين ّية يهود ّية في العصر الحديث
التي تمت ّد إلى الت ّيار
ّ
اإلصالحي ،الذي نشأ في منتصف القرن
أبرزها اإلصالح ّية واملحافظة واألرثوذكس ّية .جوهر الت ّيار
ّ
نزع القداسة عن كثير من املعت َقدات الدين ّية اليهود ّية
التاسع عشر (كر ّد فعل على األرثوذكس ّية) ،هو ُ
ً
تاريخي ،بينما نشأ الت ّيار املحافظ في أواخر القرن التاسع عشر ًّ
وسطا بني
حل
ووض ُعها في إطار
ّ
األرثوذكسي في أوائل القرن التاسع عشر ،ويش ّكل
واإلصالحي .برز الت ّيار
األرثوذكسي
الت ّيارين
ّ
ّ
ّ
األرثوذكسي مع الصهيون ّية (العلمان ّية)
املنتسبون إليه م ْعظ َم املتد ّينني في إسرائيل )3(.التقى الت ّيار
ّ
وعدم االندماج في املجتمعات األوروب ّية ،على اعتبار
في فكرة الحفاظِ على اليهود جماع ًة منفصلة،
ِ
التوجه
األرثوذكسي إلى ثالثة أقسام :الحسيد ّية ذات
أنّ اليهود ّية هي دين وقوم ّية .ينقسم الت ّيار
ّ
ّ
(املعارضة للحسيد ّية)؛ الصهيون ّية .عارضت األرثوذكس ّية الصهيون ّية الفكرة
الصوفي؛ اللتوان ّية
ِ
ّ
َ
املنتظر» كي يقود
التي يؤمن بها األرثوذكس ّيون الحريد ّيون ،والداعية إلى االعتماد على «املسيح
اليهو َد صوب فلسطني من أجل إقامة «مملكة إسرائيل»؛ فقد رأت الصهيون ّية الدين ّية أن هذا االعتقاد
أي عمل
سياسي يعيدهم إلى «أرض امليعاد» .وقد استغ ّلت الصهيون ّية الدين ّية
م َن َع اليهود من اتّخاذ ّ
ّ
َمقولتني أساس ّيتني يؤمن بهما عا ّمة اليهود ،وجعلتهما دعامة فكر ّية ملفاهيمها وهما« :الشعب املختار»
الصهيوني
َو «أرض امليعاد» ،ومن هنا تنبع ق ّوة الصهيون ّية الدين ّية كونها متوائمة مع جوهر املشروع
ّ
املبنّي على «الشعب املختار» َو «أرض امليعاد»؛ وذلك أنّ الصهيون ّية منذ نشأتها قرنت االستعمار
االستيطاني بالدين والقوم ّية ،فاعتبرت أنّ اليهود ّية دين وقوم ّية ،ولذا حاولت الصهيون ّية في بداية
ّ
الديني لقيامها سيطر في النهاية.
العلماني ّإل أنّ املب ّرر
قيام دولة إسرائيل اتّباع النهج
ّ
ّ
 .2على الرغم من معارضة الحريد ّيني للخدمة في الجيش ،فإنّ الحاخام موشيه آرنستر سعى لتخفيف التوتّر مع القيادة اإلسرائيل ّية عام
 1959عبر تأسيس وحدة «ناحال» التي تض ّم املتد ّينني من الحريد ّيني .اقتصرت ال َوحدة في بدايتها على العمل في مجال الزراعة
والصناعة بعد تل ّقي تدريبات عسكر ّية دون أن يكون لها َد ْور مؤ ّثر في الجيش ،لكن بعد تصاعد احتجاج العلمان ّيني على عدم التساوي
في تحمل العبء تح ّولت وحدة «ناحال» عام  1999إلى َوحدة قتال ّية ضمن الجيش .وحدة «ناحال» تتك ّون بصورة أساس ّية من املتد ّينني.
يت على املنتسبني إليها ،يع ّرف  %16منهم أنفسهم بأنّهم حريد ّيون؛ َو % 75أنّهم متد ّينون؛ َو  % 8أنّهم محافظون؛ َو
بحسب دراسة ُأجرِ ْ
 %1أنّهم علمان ّيون .كما أنّ  % 25من املنتسبني ينحدرون من عائالت ليتوان ّية؛ َو  % 9من عائالت حسيد ّية؛ َو  %19من عائالت متد ّينة
تقليد ّية؛ َو  %47من عائالت متد ّينة قوم ّية (دروري ،2005 ،ص .)82
 .3ياسني ،نسيم؛ وعايش ،سائد ،2006( .شباط) .اليهود ّية األرثوذكس ّية (دراسة وصف ّية) .غزّة .ص .20
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اإلسرائيلي:
تطور مكانة المتديّنين في الجيش
لمحة تاريخ ّية عن
ُّ
ّ
اإلسرائيلي مع بداية تأسيس دولة
امتنع املتد ّينون الحريد ّيون عن االنخراط في صفوف الجيش
ّ
إسرائيل ،متذ ّرعني بأسباب دين ّية تتع ّلق ب ُهو ّية دولة إسرائيل وعدم تطبيقها للشريعة التورات ّية .جرى
تقنني هذا «االمتناع» َع ْبر اتّفاق ّية ُو ّقعت في حزيران عام  ،1947بني الوكال ِة اليهود ّية (التي كان
نصت
يرئسها آنذاك داڤيد بن چوريون)
ِ
وحزب أچودات يسرائيل الذي كان يم ّثل معظم املتد ّيننيّ .
بمؤسساتها ،مقابل املحافظة على الطابع
االتّفاق ّية على عدم معارضة الحزب لقيام الدولة ومشاركته
ّ
وسنّ قوانني للزواج تكون موافِ قة للشريعة
اليهودي من خالل اعتبار السبت يوم العطلة
ّ
الرسميَ ،
ّ
اليهود ّية ،وأخذ الخطوات الالزمة للتأ ّكد أنّ مطابخ الدولة تق ّدم األكل الحالل («كاشير») ،باإلضافة
إلى ضمان استقالل التعليم
الديني )4(.تض ّمنت االتّفاق ّية إعفاء املتد ّينني الدارسني للتوراة من الخدمة
ّ
األساسي هو دراسة التوراة،
العسكر ّية تحت املس ّمى « َت ْورا ُت ُه عم ُلهُ» ،واملقصود به أنّ عمل املتد ّينني
ّ
األساسي ملوافقة ِب ْن چوريون على ذلك أنّ عدد الـ ُم ْع َف ْين من الخدمة العسكر ّية
ر ّبما كان الدافع
ّ
والذين ينطبق عليهم املس ّمى « َت ْورا ُت ُه عم ُلهُ» ال يتجاوز  400متد ّين )5(.كان هنالك خشية حقيق ّية من
قِ َبل قيادات الصهيون ّية الدين ّية (الحاخامات) من انصهار الش ّبان املتد ّينني في أتون قيم الجيش
العلمان ّية( )6الذي ال يحترم تعليمات التوراة بشأن الحفاظ على السبت واألكل الحالل («كاشير»).
ذاك ما ّ
وضحه الحاخام داڤيد رچنشبرچ في كتابه الصادر عام  1949بعنوان «محاكمة الجيش في
تخوف املتد ّينني من االنصهار في الجيش يدفع إلى االستنتاج أنّ الصهيون ّية الدين ّية
إسرائيل»ُّ )7(.
لم تتح ّرر من عقل ّية «الچيتو» التي حكمتها لسنوات طويلة أثناء وجودها في أوروبا ،وأنّه بعد أن
مصم ًما ض ّد َ
األوروپي
اليهودي بغية حماية اليهود من الذ َوبان في املجتمع
اآلخر غير
ّ
كان «الچيتو» َّ
ّ
موج ًها نحو َ
العلماني ،خشية من الذوبان
اليهودي
اآلخر
ّ
أصبح (أي «الـﭼيتو») بعد قيام إسرائيل َّ
ّ
في قيمِ ِه ومعتقداته .مع مرور الوقت ،برزت لدى القيادة اإلسرائيل ّية مشكلة تزا ُيد أعداد املتد ّينني
جزئي عام
نحو
العازفني عن الخدمة العسكر ّية بذريعة التف ّرغ لدراسة التوراةُ .ح ّلت املشكلة على ٍ
ّ
التوصل إلى تسوية بني حاخامات الصهيون ّية املتد ّينة والجيش ،بموجبها يجري
 ،1965وذلك ع ْب َر
ّ
خاصة تس ّمى
التعليم العالي للتوراة والخدم ِة العسكر ّية في الجيش في مدارس توراتية
الدمج بني
ّ
ِ
.4
.5
.6
.7

الوكالة اليهود ّية 19 ،1947( .حزيران) .ا ّتفاق ّية «الستاتوس كوو» (وثيقة) .الوكالة اليهود ّية( .بالعبر ّية).
دروري ،زئيڤ .مصدر سابق .ص .10
َ
حاولت الصهيون ّية ،في بداية نشأة دولة إسرائيل ،أن تص ّمم الجيش ليصبح بوتقة صهر لإلثن ّيات واألفكار املختلفة واملتناقضة داخل
اإلسرائيلي.
املجتمع
ّ
القومي .قراءات في نهضة إسرائيل («عِ ّيونِيم
الديني
العسكري :الخدمة العسكر ّية والجمهور
بالزي
كوهنُ ،بو َعز .)2012( .فرض
ّ
ّ
ّ
ّ
ومات يسرائيل») ،العدد  .22ص ( .328بالعبر ّية)
ِب ْت ُك ْ
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«يشيڤات هِ ْسدير» )8(،مقابل قيام الجيش بدمج املتجنّدين املتد ّينني في وحدات متجانسة بعد سنتني
ّ
الحل
من دراستهم ،وتقليص م ّدة خدمتهم العسكر ّية إلى ستّة عشر شه ًرا )9(.أسهمت في بلورة هذا
«الفتوى» التي أصدرها األب
تنص على أنّ
الروحي للصهيون ّية الدين ّية الحاخام ت ْْسڤِ ي كوك ،والتي ّ
ّ
()10
ديني.
الخدمة العسكر ّية تُعت َبر بمثابة واجب ّ
تحول
فكري في أوساط الصهيون ّية املتد ّينة عقب حرب العام  ،1967حيث تغ ّيرت نظرة املتد ّينني
طرأ ُّ
ّ
للجيش في أعقاب الحرب وما نتج عنها من احتالل لِما تب ّقى من فلسطني ،وبسبب استيالئه على
حائط املبكى (حائط ال ُبراق) وغيره من األماكن املق ّدسة الواردة في التوراة ،فمعظم األماكن الدين ّية
املذكورة في التوراة تقع في األراضي املحت ّلة عام  .1967وقتذاك بدأت بعض األوساط داخل الت ّيار
التوجه نحو خدمة
باسم «جيش هلل» ،م ّما أسهم في تعزيز
ّ
الصهيوني املتد ّين بتسمية الجيش ْ
ّ
()11
مر ْكاز َهراڤ» (التي
املتد ّينني في الجيش .عالوة على ذلك ،بدأت املدارس الدين ّية «يشيڤات ِ
ّ
تاريخي
كمؤشر
القومي) بالتشديد على معنى النجاح
الديني
أسهمت إسها ًما كبي ًرا في نشر الفكر
ّ
ّ
ّ
على نجاح الصهيون ّية املتد ّينة (النجاح في إقامة الدولة وحرب عام  ،)1967باإلضافة إلى التركيز
الخاص الـ َمنوط بالصهيون ّية املتد ّينة للسيطرة على الدولة (العلمان ّية) وتوجيهها بما يخدم
على الدور
ّ
الغاية النهائ ّية (الخالص) )12(.وهكذا شهدت سبعين ّيات القرن العشرين زيادة ّ
مطردة في أعداد
الفكري الذي عايشته
الض ّباط املتد ّينني القادمني من «يشيڤات َههِ ْسدير» ،وذلك بفضل التح ّول
ّ
الصهيون ّية املتد ّينة عقب حرب عام .1967
سنحت الفرصة لخ ّريجي «يشيڤات َههِ ْسدِ ير» التغلغل في الجيش عقب حرب العام ،1973
وخصوصا في وحدة املدفع ّية التي تع ّرضت لضربة قو ّية أثناء الحرب ،م ّما دفع قيادة الجيش
ً
لالستعانة بخ ّريجي «يشيڤات َههِ ْسدِ ير» إلعادة بناء الوحدة )13(.جوبهت محاولة املتد ّينني من خ ّريجي
«يشيڤات َههِ ْسدِ ير» التغلغل في املواقع املتق ّدمة من الجيش بمعارضة قيادة الجيش العلمان ّية ،حيث
تظهر بعض اإلحصائ ّيات أنّ  % 5-3فقط من خ ّريجي «يشيڤات َههِ ْسدِ ير» ُق ِبلوا لدورة الض ّباط،
 .8بداية نشأتها كانت عام  1953بواسطة حركة َهمِ زْراحي ،تحت إطار ِي ِشيڤات كيرِ ْم َيڤناه ومركز ِي ِشيڤوت ْبنِي عكيڤا و ِي ِشيڤات َه َد ُروم
في رحوڤوت .تر ّأس هذه الحرك َة الحاخام ت ْْسڤِ ي ملتسر؛ وكان الهدف من إنشائها تهيئة الش ّبان املتد ّينني حسب تعاليم التوراة قبل
الخدمة العسكر ّية (كوهن .)2012( .مصدر سابق .ص .)330
اإلسرائيلي.
 .9ب( .هكذا ورد في املصدر) .)2010( .مكانة معتمري الق ّبعات (الدين ّية) في القيادة التكتيك ّية للجيش
ّ
معراخوت ،عدد  .432ص ( .51بالعبر ّية)
 .10دروري .مصدر سابق .ص .12
الديني
 .11كوهن ،ستيوارت" .)2007( .الق ّبعة الدين ّية والق ّبعة العسكر ّية :عن ُهو ّيات الجنود من الوسط
القومي" .لدى:
ّ
ّ
موشيهَ ،ن ُؤور (محرر) .جيش وذاكرة وهُ و ّية قوم ّية .ماچنس( .بالعبر ّية)
 .12رخلڤسكيِ ،سيفِ ي .)1998( .حمار املسيح .يديعوت أحرونوت( .بالعبر ّية)
 .13دروري .مصدر سابق .ص .14
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بينما يش ّكل ذوو الخلف ّية العلمان ّية  % 90-80من املقبولني لدورة الض ّباط )14(.عمل املتد ّينون عام
 1988بطريقة غير مباشرة من أجل التغ ّلب على هذا العائق ابتغا َء اختراق شريحة الض ّباط ،وذلك
تحضيري قبل الخدمة العسكر ّية وينتسب
ع ْبر إنشاء ك ّل ّيات عسكر ّية تمهيد ّية( )15تُعتبر بمثابة إطار
ّ
لها ّ
طلب من َمشارب مختلفة (علمان ّيون ومتد ّينون) ،تمت ّد م ّدة االنتساب لهذه الك ّل ّيات إلى ثماني
( )8سنوات ،حيث يمنح الجيش ّ
طلب هذه األكاديم ّيات إرجا ًء للخدمة العسكر ّية مل ّدة عا َم ْين من
أجل التهيئة «الروح ّية» ألفراد الجيش ،بحيث يتف ّرغون خاللها للعلوم الدين ّية ،وبعد انتهاء هذه
الفترة يخدمون أربعة أعوام ،في وحدات مختلطة يشاركهم فيها الجنود العلمان ّيون ،يرجعون بعدها
للدراسة م ّرة أخرى مل ّدة سنتني )16(.يمكن االستنتاج أنّ الصهيون ّية املتد ّينة استطاعت من خالل هذه
الك ّل ّيات ضرب عصفو َر ْين بحجر واحد ،فمن ناحية اخترقت شريحة الض ّباط من خالل ك ّل ّية مختلطة
الديني ،ومن جانب آخر
(تض ّم علمان ّيني ومتد ّينني) بحيث يصعب تصنيف خ ّريجي الك ّل ّية على الت ّيار
ّ
حافظت على منتسبيها من الذوبان والتأ ّثر بالقيم العلمان ّية من خالل العودة للدراسة عقب انتهاء
الخدمة العسكر ّية مل ّدة سنوات ،وذلك لضمان إعادة «شحنهم» بالقيم الدين ّية.
َّ
تحول فارق ًة في عدد املتد ّينني الذين يتجنّدون لل َوحدات املختارة،
مث َل ظهور هذه األكاديم ّيات نقط َة ُّ
مع األخذ بعني االعتبار أنّ الحاخامات ْ
يشرفون على إدارة «يشيڤات َههِ ْسدِ ير» والك ّل ّيات العسكر ّية
التحضيري) ،عالوة على أنّ مناهج التدريس تر ّكز على التوراة والتلمود واألدب
التمهيد ّية (اإلطار
ّ
تؤهل
التلمودي .هذه الك ّل ّيات التمهيد ّية ،التي يقع نصفها تقري ًبا في مستوطنات الض ّفة الغرب ّيةّ ،
ّ
الش ّبان لوظائف قياد ّية في الجيش .تبلغ نسبة الطلبة الذين يتخ ّرجون من هذه الك ّل ّيات ويلتحقون
()17
بالوحدات القتال ّية نحو  ،%85وكذلك إنّ  % 30من هؤالء الخ ّريجني يصبحون ض ّب ً
اطا في الجيش.
ْصناع (قائد املنطقة
املفارقة هنا أنّ الذي َش ْر َع َن وجود الك ّل ّيات العسكر ّية التمهيد ّية هو الجنرال عِ ْمرام مِ ت ْ
«العلماني» عام  ،)2002مع ّل ًل ذلك بحاجة الجيش
الوسطى في الجيش آنذاك ،ورئيس حزب العمل
ّ
إلى مقاتلني ذوي خلف ّية دين ّية يملكون دافع ّية القتال في ّ
اإلسرائيلي
ظل أزمة القيم التي كان املجتمع
ّ
يعيشها
وقتئذ ،وعزوف الش ّبان العلمان ّيني عن الخدمة العسكر ّية )18(.يب ّرر بعض العلمان ّيني حرصهم
ٍ
على ض ّم خصومهم السياس ّيني من املتد ّينني للجيش بأنّه محاولة لدمج شريحة عريضة من املجتمع
االقتصادي للكلمة
مؤسسات الدولة .يمكننا االستنتاج أنّ املعنى
ّ
اإلسرائيلي ال يمكن تجاهلها في ّ
ّ
 .14كوهن .)2012( .مصدر سابق .ص .337
 .15أ ّول ك ّل ّية تمهيد ّية ُأ ِ
نشئت في مستوطنة عيلي قرب رام هلل بواسطة الحاخام إيلي سدان والحاخام يـﭼئال لينشتاين .فترة االنتساب
َ
ُقسم إلى َس َنت َْي دراسة تتبعها أربع سنوات خدمة في الجيش ،ومن ثَّم تكون العودة للدراسة م ّدة سنتني.
لها تمت ّد  8سنوات ت َ
 .16سدان ،إيلي .)2013( .أبناء داڤيد عيلي .مستقاة بتاريخ (( .)2017\04\14بالعبر ّية)
 .17پيري ،يورام .)2007( .النخبة العسكر ّية الجديدة في إسرائيل :ملاذا ُيعتبر فهم النخبة العسكر ّية أم ًرا مه ًّما؟ قضايا إسرائيل ّية.27 ،
رام هلل :مدار .ص .58
 .18سدان .مصدر سابق.
מדﬣ אל-כרמﬥ
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«دمج» هو تحويل جمهور املتد ّينني من شريحة ُط َفيل ّية تتغ ّذى على مساعدات الدولة إلى شريحة
منتِجة وق ّوة عاملة تندمج في سوق العمل بعد إنهائها للخدمة العسكر ّية( )19لكن من ناحية أخرى،
يمكننا االستنتاج أنّ هذا الحرص على ض ّم املتد ّينني للجيش (بذريعة امتالكهم للدافع ّية) ُيعتبر
يفسر على أنّه استخدام
ضمني بهزيمة املشروع
بمثابة اعتراف
الثقافي للصهيون ّية العلمان ّية ،وقد َّ
ّ
ّ
االستعماري كما حصل مع بداية اإلعالن عن تأسيس
للدين من أجل ضمان استمرار ّية املشروع
ّ
الحركة الصهيون ّية .ضمن السياق نفسه ،من الواجب مالحظة حرص الحاخامات على إنشاء أ ّول
ك ّل ّية تمهيد ّية في مستوطنة عيلي املقامة على األراضي املحت ّلة عام  ،1967عالوة على أنّ أكثر من
نصف هذه الك ّل ّيات قد أقيمت في مستوطنات الض ّفة الغرب ّية .من الصعب التخ ّيل أنّ هذا األمر جاء
بطريق املصادفة دون أن يكون َّ
الحساس ّية
مخط ًطا له ،ور ّبما يكون الهدف املستتر لهذا األمر هو كسر
ّ
َ
املستوطنات واملستوطِ نني (بافتراض أنّ لهذه
اإلسرائيلي تجاه
«النفس ّية» لدى جنود وض ّباط الجيش
ّ
الحساس ّية وجو ًدا لدى البعض) ،فالدراسة في املستوطنات مل ّدة تزيد عن أربع سنوات تسهم في بلورة
ّ
شعور باالنتماء إليها ،واستبطان اعتبار املستوطنات واألراضي املحت ّلة عام  1967جز ًءا من «الوطن»
َو «أرض امليعاد» التي يجب الدفاع عنها.
تدنّت نسبة الض ّباط املتد ّينني في الفترة الواقعة بني العامني  1992 - 1990مقارنة بنسبتهم العا ّمة
في الجيش .والسبب يعود إلى أنّ املتد ّينني انخرطوا في الجيش ضمن إطار «يشيڤات َههِ ْسدِ ير»
تؤهل الجنود
باألساس .كما أنّ عدد املتد ّينني املنض ّمني إلى الوحدات العسكر ّية املختلطة ،التي ّ
لاللتحاق بصفوف الض ّباط كان متد ّن ًيا ج ًّدا .في الفترة الواقعة بني العا َم ْين  ،2000 - 1993طرأ
ارتفاع في نسبة الض ّباط املتد ّينني في جيش املشاة ،وذلك بسبب الك ّل ّيات التمهيد ّية حيث زادت
نسبة الض ّباط املتد ّينني في َوحدات املشاة عن نسبة املتد ّينني في الجيش بعا ّمة .في الفترة الواقعة
بني العامني  ،2008 - 2001حصل ارتفاع ملحوظ في نسبة الض ّباط املتد ّينني في ال َوحدات القتال ّية،
حيث بلغت نسبتهم ضع َف ْي نسبة املتد ّينني في الجيش عا ّمة .ث ّمة ع ّدة أسباب لذلك ،من ضمنها زيادة
عدد الش ّبان املتد ّينني في األطر التحضير ّية )20(.ينضاف إلى ذلك انطالق انتفاضة األقصى التي
ً
فضل
فتوجهوا للخدمة في الجيش،
الشخصي،
زادت من مخاوف املستوطنني املتد ّينني على أمنهم
ّ
ّ
وهو ّيته .ع ّبر عن ذلك
عن أنّهم اعتبروا االنتفاضة بمثابة حرب دين ّية هدفها تصفية الكيان
اليهودي ُ
ّ
ُواجه إسرائيل
ديني .ت ِ
أحد حاخاماتهم بقوله« :هذا النزاع ليس ً
نزاعا سياس ًّيا أو جغراف ًّيا .إنّه نزاع ّ
خطر طمس ُهو ّيتها» )21(.لكن في فترة ما قبل االنسحاب أو االنفصال عن غزّة عام  ،2005حصل
 .19في هذا الشأنُ ،يمنح الجنود املتد ّينون نحو  14,000شيكل عند إنهاء خدمتهم العسكر ّية؛ وذلك بدل شراء ش ّقة أو البدء في تأسيس
خاص( .دروري .مصدر سابق .ص ).80
عمل ّ
 .20ب .مصدر سابق .ص .53
ِ .21ب ْن إليعيزر ،أوري .)2016( .حروب إسرائيل الجديدة( .ترجمة ع ّياش سعيد) .رام هلل :مدار .ص .242
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القومي ليصبح  %20مقابل
الديني
هبوط في نسبة املتط ّوعني للخدمة في الجيش من اتّباع الت ّيار
ّ
ّ
 %40في السنوات السابقة ،وذلك مخافة أن ُير َغموا على تنفيذ إخالء املستوطنات .وبعد سنة من
سجل نوع من أنواع التم ّرد على الخدمة العسكر ّية ،فارتفعت نسبة املتد ّينني الذين يطلبون
االنفصالّ ،
والقومي
الديني
إعفاءهم من التجنيد بذريعة التف ّرغ لدراسة التوراة إلى  ،%5لكن يبدو أنّ الت ّيار
ّ
ّ
قد استخلص العبر م ّما حدث عقب إخالء املستوطنات في سيناء عام ( 1982بعد توقيع اتّفاق ّية
السالم مع مصر) ووضع ّ
خطة للسيطرة على الجيش حتّى يضمن عدم تنفيذه أوامر اإلخالء ،حيث
مؤسسات
بدأ املفدال بذلك منذ السبعين ّيات وزاد نشاطه بعد االنسحاب من قِ طاع غزّة بالتغلغل في ّ
الدولة ضمن سياسة ُأطلِق عليها «استيطان القلوب» .يمكن استنتاج ذلك من ازدياد نسبة الجنود
املتد ّينني خ ّريجي استكمال املشاة من  % 2.5عام  1990إلى  %26عام  )22(،2008وكذلك ازدياد
نسبة الض ّباط املتد ّينني في الفترة الواقعة بني العامني  ،2010-1990والتي زادت  12ضع ًفا ،حيث
نجد أنّ  %40من الض ّباط رؤساء اللجان في الجيش هم متد ّينون.

العوامل التي أسهمت في زيادة عدد المتديّنين في الجيش:
األساسي في زيادة عدد املتد ّينني في الجيش هو حثّ املرجع ّيات الدين ّية أتبا َعها على
العامل
ّ
االنخراط في الوحدات القتال ّية تحدي ًدا؛ وذلك أنّها تدرك أنّ السيطرة على املواقع القياد ّية في الجيش
أي خطوة سياس ّية لن ينجح
تمنح هذا الت ّيار القدرة على التأثير في املجتمع )23(،إذ إنّ إفشال ّ
املؤسسة األكثر تأثي ًرا
مؤسسة الجيش هي
من خارج املؤسسة الحاكمة ،بل من داخلها ،بما أنّ
ّ
ّ
أراض محت ّلة أو إخالء للمستوطنات
أي انسحاب من
العسكرتاري
في املجتمع
ٍ
اإلسرائيلي ،فقبل ّ
ّ
ّ
املهني ،وهو في هذه الحالة الجيش والقوى األمن ّية.
السياسي برأي املستوى
يستعني املستوى
ّ
ّ
يضاف إلى ذلك أنّ معظم أفراد النخبة الحاكمة (ن ّواب الكنيست؛ الوزراء؛ رؤساء األحزاب) تخ ّرجوا
األمني
اإلسرائيلي عند اختياره ملم ّثليه في الكنيست يولي الجانب
املؤسسة العسكر ّية؛ فالناخب
من
ّ
ّ
ّ
يفسر حرص األحزاب اإلسرائيل ّية املتنافسة على ض ّم الجنراالت املتقاعدين إلى
أه ّم ّية بالغة ،وهذا ّ
يفسر حرص بنيامني نتنياهو الدائم على الظهور بمظهر رجل األمن الذي يتص ّدى
صفوفها ،كما ّ
«لإلرهاب» بق ّوة.
ديني
ث ّمة بضعة عوامل أخرى أسهمت في زيادة عدد املتد ّينني في صفوف الجيش
اإلسرائيلي ،منها ما هو ّ
ّ
اجتماعي .هنالك عالقة جدل ّية بني العوامل
سياسي
اقتصادي أو
متع ّلق بالثقافة التورات ّية ،ومنها ما هو
ّ
ّ
ّ
الثقاف ّية الثيولوج ّية والعوامل االقتصاد ّية االجتماع ّية ،بحيث تتداخل في ما بينها ويغدو الفصل بينها صع ًبا.
 .22ب .مصدر سابق .ص .53
 .23پيري .مصدر سابق.
מדﬣ אל-כרמﬥ

مدى الكرمل

Mada al-Carmel

9

الثقافي ،اعتبر اإلسرائيل ّيون الجيش منذ تأسيسه «جيش الشعب»؛ فمن وجهة نظر
على الصعيد
ّ
اليهودي الجديد الفاعل
معظمهم اع ُت ِبر رمزًا ل ُلهو ّية والتضامن في الدولة الجديدة ،ووسيل ًة لخلق
ّ
املختلف عن
«رباعي مق ّدس» بدونه
يهودي «الشتات» )24(.قامت فكرة «الشعب» في إسرائيل على
ّ
ّ
ً
الرباعي من العناصر أو املر ّكبات التالية :اليهود ّية؛ الذكورة؛
كامل .يتأ ّلف هذا
ال تصبح إسرائيل ًّيا
ّ
اإلسرائيلي املختلف
الخدمة العسكر ّية؛ االنتماء إلى الجماعة )25(.عملت الصهيون ّية على تشكيل ُهو ّية
ّ
يهودي «الشتات» ،والذي يؤمن بوجوب ّ
حل املشاكل بالق ّوة وبأنّه يمتلك هذه الق ّوة .جرى تشكيل
عن
ّ
هذه ال ُهو ّية التي يبدي فيها الفرد استعداده للعمل من أجل الجماعة ،وهكذا تح ّول الجيش تدريج ًّيا
إلى أداة اختبار لقياس مستوى وطن ّية ووالء الفرد للدولة ،وإلى تذكرة دخول غير رسم ّية للنجاح في
مشروعا استعمار ًّيا استيطان ًّيا ،تعتمد
املجتمع )26(.يجب األخذ بعني االعتبار أنّ الصهيون ّية ،بوصفها
ً
على العنف لتحقيق مشروعها ،كغيرها من املشاريع االستعمار ّية املشابهة؛ فهي تستخدم العنف
والثقافي من أجل التخ ّلص من الس ّكان األصل ّيني ،سواء
البنيوي
بأشكاله املتع ّددة ،بما في ذلك العنف
ّ
ّ
الكولونيالي
االستعماري
أكان ذاك ع ْبر إقصائهم أم ع ْبر محوهم ثقاف ًّيا وسياس ًّيا ،إذ يمتاز النظام
ّ
ّ
«كي الوعي» بحيث ال يجرؤ املستع َمر على تح ّديه أو مقاومته )27(.في
باستعمال العنف من أجل ّ
السياق نفسه ،نجد أنّ الصهيون ّية املتد ّينة ترى استخدام الق ّوة قيم ًة في ح ّد ذاتها ،وبالتالي فإنّ
يجسد هذه القيمة ،وقد أعطى انتصار إسرائيل في حرب العام 1967
االنخراط في الحياة العسكر ّية ّ
دفعة كبيرة ملقوالت الصهيون ّية الدين ّية ،باقتراب الخالص عبر «تحرير» األماكن املق ّدسة املذكورة في
اإلسرائيلي وبالتالي كسر الحاجز
التوراة ،م ّما دفعها إلى إطالق مس ّمى «جيش هلل» على الجيش
ّ
«األيديولوجي» بني املتد ّينني واالنخراط في الخدمة العسكر ّية ،حيث اعتبرت الصهيون ّية املتد ّينة أنّ
ّ
حرب العام  1967عبارة عن حرب دين ّية يهود ّية ،وأنّ النصر «الساحق» الذي ح ّققته إسرائيل َم َرُّد ُه
إلى الدعم اإل ٰلهي الج ّبار ،وأنّها ّ
محطة وقوف في مسيرة الصدام بني العائدين إلى «صهيون» والعرب،
وهي كذلك منتصف الطريق إلى اإلنقاذ الكامل )28(.لكن على الرغم م ّما سبق ذكره ،وبحسب بحث
أجراه درور چرينبلوم عن الصهيون ّية املتد ّينة في الفترة الواقعة بني العامني  1967-1948بعنوان «من
بطولة الروح إلى تقديس الق ّوة» ،فإنّه منذ خمسين ّيات وستّين ّيات القرن العشرين ظهرت في أوساط
نحو ممن َهج ،وأحيانًا بتجاهل
الصهيون ّية الدين ّية مواقف مسيان ّية ف ّعالة مؤ ّيدة الستخدام الق ّوة على ٍ
األسئلة األخالق ّية املرتبطة باستخدامها .حرب عام  1967وحرب عام  1973كانتا بمثابة املح ّرك لبلورة
24. Almog, Oz. (2000). The Sabra: The creation of the new Jew. University of California Press. P. 3.
الرسمي إلى أزياء رسم ّية مختلفة لشعب ،االحتراف والتن ّوع
الزي
 .25لومسكي-پيدر ،عِ ْدناه؛ َو ِب ْن آري ،إيال .)2007( .من الشعب في ّ
ّ
اإلسرائيلي .قضايا إسرائيل ّية .27 ،رام هلل :مدار .ص .68
في الجيش
ّ
ِ .26ب ْن إليعيزر .مصدر سابق .ص .66
ّ
 .27روحانا ،نديم .)2017( .انتصار الصهيون ّية أو هزيمتها .مجلة الدراسات الفلسطين ّية .110 ،ص .15

الحقيقي للصهيون ّية( .ترجمة السعدي غازي) .ع ّمان :دار الجليل.
 .28روبنشطاين ،داني« .)1983( .چوش إيمونيم» الوجه
ّ
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صدرها .وفي هذا الصددُ ،ي ِبرز الكاتب إسهام الحاخام شلومو
وتعميم وتذويت هذه املواقف ،ال َم ْ
العسكري األ ّول ،الذي
ومؤسس الحاخام ّية العسكر ّية والحاخام
ورن ،أحد رموز الصهيون ّية الدين ّية،
ُچ ِ
ّ
ّ
شغل هذا املنصب مل ّدة عشرين عا ًما ،في ترسيخ اإلعجاب بالق ّوة العسكر ّية وإسباغ القدس ّية على
ِ
يكتف بتحليل وتبرير استخدام الق ّوة ،بل سبغه
حروب إسرائيل ،مشي ًرا إلى أنّ الحاخام املذكور لم
بالقدس ّية استنا ًدا إلى املقولة اإليمان ّية «الق ّوة هي تعبير عن الروح» ،املقولة التي اع ُت ِبرت َو ْفقها حروب
()29
إسرائيل واحتالل البالد بمثابة عمل ّيات روح ّية سام َية نابعة من إرادة السماء.
االقتصادي ،فنجد أنّ التح ّول األه ّم جاء بعد تبنّي الدولة لالقتصاد الح ّر ً
بديل
أ ّما على الصعيد
ّ
عن االقتصاد
املركزي عام  ،1985وهو ما أسهم في صعود سياسات ال ُهو ّية؛ فشريحتا املتد ّينني
ّ
خاصة بهما،
والشرق ّيني -بوصفهما األكثر فق ًرا -أصبحتا مهت ّم َت ْين بالحصول على امتيازات
ّ
وخصوصا بعدما فقدتا جز ًءا منها نتيجة َّ
الل ْب َرلة وتآ ُكل نظام «دولة الرفاه» الذي كان سائ ًدا في
ً
«االشتراكي» .وبحسب سياسات ال ُهو ّية ،فإنّ الحديث يدور حول السعي للمصلحة
عهد حزب العمل
ّ
توجه الناخبني نحو األحزاب اليمين ّية الدين ّية التي تو ّفر
يفسر ُّ
الذات ّية للفئات االجتماع ّية ،وهذا ّ
االقتصادي إلى التخ ّلي عن الروح
ومخصصات مال ّية .أ ّدى التح ّول
ملنتسبيها خدمات اجتماع ّية
ّ
ّ
ّ
الروح الفردان ّية بالترافق مع
لتحل مح ّلها
الجماهير ّية (الجمعان ّية) التي م ّيزت حكم مپاي (العمل)
ُ
مؤسسة الجيش التي تحظى
مؤسسات الدولة )30(.وهكذا نجد أنّ
تفكيك سيطرة حزب مپاي على ّ
ّ
إجباري للصهيون ّيني املتد ّينني ،من أجل التر ّقي في
اإلسرائيلي أصبحت بمثابة مم ّر
باحترام املجتمع
ّ
ّ
االجتماعي من جهة ،ولضمان التأثير في املجتمع والسياسات العا ّمة من جهة أخرى؛ فكثير
الس ّلم
ّ
الخاصة تشترط إنهاء الخدمة العسكر ّية ،وهذا
من الوظائف التي ُيعلَن عنها بواسطة الشركات
ّ
ب َد ْوره ح ّول الخدمة العسكر ّية إلى وسيلة من أجل ضمان وظيفة ج ّيدة ،عالوة على أنّ معظم النخبة
املؤسسة العسكر ّية على اعتبار أنّ معظمهم ض ّباط متقاعدون ،وبالتالي
السياس ّية املؤ ّثرة قادمة من
ّ
فإنّ ذلك ُيفضي إلى زيادة تأثير املتد ّينني في صنع القرار .عالوة على ذلك ،نجد أنّ انتشار روح
الفردان ّية املرتبط بالحداثة ق ّلل من دافع ّية الش ّبان اإلسرائيل ّيني العلمان ّيني للخدمة في الجيش ،وزاد
ً
فراغا س ّده املتد ّينون
االقتصادي ،م ّما ترك
توجههم إلى سوق العمل من أجل بناء مستقبلهم
من ُّ
ّ
الذين تُح ّركهم الروح الجمعان ّية واالستعداد للتضحية بأرواحهم من أجل املجموع ،ويملكون داف ًعا
ُحركه األيديولوجيا للخدمة العسكر ّية باإلضافة إلى السعي للسيطرة على الدولة من خالل
قو ًّيا ت ِّ
مقدمة على الفرد ،والفرد
الجيش ،عالوة على أنّ الفكر
العنصري بطبيعته ٍ
معاد للفرد ّية ،فالجماعة َّ
ّ
 .29الندسمان ،كارولينا 5 ،2017( .نيسان) .ما هو س ّر ق ّوة الصهيون ّية الدين ّية؟ هآرتس .مستقاة بتاريخ (( .)2017\04\10بالعبر ّية)
 .30پرسيكو ،تومر .)2014( .خصخصة الدين وتقديس األ ّمة :انهيار الجماع ّية الصهيون ّية وتاريخه .أقدموت ميلني .30 ،مستقاة بتاريخ
(( .)2016\11\06بالعبر ّية)
מדﬣ אל-כרמﬥ
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مكرس للجماعة وال يحصل على قيمة ّإل من خالل انتمائه إليها )31(.من ناحية أخرى ،نجد أنّ فكرة
َّ
الجماعي (ال على الخالص
«الخالص» التي تنادي بها الصهيون ّية الدين ّية قائمة على الخالص
ّ
الفردي كما هو موجود في بعض الديانات -كاملسيح ّية على سبيل املثال) ،ومن هنا نلمس مدى تأثير
ّ
فكرة الخالص على دافع ّية الصهيون ّيني املتد ّينني للخدمة في الجيش .نجد ذلك بوضوح في ما ي ّدعيه
الروحي للصهيون ّية املتد ّينة) من حيث إنّ معظم اليهود في
الحاخام أڤراهام يتسحاق كوك (األب
ّ
ّ
القومي ،ودولة إسرائيل اليوم ،هما عامالن مركز ّيان في عمل ّية الخالص التي طال
الديني
الصف
ّ
ّ
وتوسع
انتظارها ،وإنّ من شأن هذين العاملَ ْين أن يؤ ّديا إلى عودة اليهود جميعهم إلى أرض إسرائيل ُّ
اليهودي وبسطه على أرض امليعاد ك ّلها وإعادة فرض سيادة «ال َهالخاه» (الشريعة التورات ّية)
الحكم
ّ
وإعادة بناء الهيكل في القدس وظهور املسيح.

()32

السياسي ،لم يكن «االنقالب»
على الصعيد
االنتخابي عام ِ 1977ل َي ْحدث لوال تضافر ع ّدة عوامل
ّ
ّ
االنتخابي لليهود الشرق ّيي األصول («السفراد ّيني») ض ّد
اجتماع ّية وسياس ّية ،على رأسها «التم ّرد»
ّ
هيمنة حزب العمل ذي األصول الغرب ّية «اإلشكناز ّية»؛ فالسفرد ّيون عا َن ْوا من التهميش املستم ّر من
السياسي املتم ّثل في استغالل
«اإلشكنازي» .إلى ذلك يضاف العامل
طرف حكومات حزب العمل
ّ
ّ
استخباراتي
صنّفت إسرائيل ًّيا على أنّها فشل
الليكود مجريات حرب عام  ،1973تلك الحرب التي ُ
ّ
ذريع (« َمحدال») ،ابتغا َء التحريض على حكومة حزب العمل بأنّها غير قادرة على توفير األمن؛ فقد
أ ّدت حرب عام  1973إلى انهيار الثقة بقيادة الحركة الصهيون ّية التاريخ ّية َّ
ممثلة بحزب مپاي («حزب
العمل»
االشتراكي) ،وترافق ذلك مع انهيار املفاهيم العسكر ّية التي سادت عقب حرب عام ،1967ّ
والتي ا ّدعى فيها القادة اإلسرائيل ّيون أنّ العرب لن يتج ّرأوا على خوض حرب أخرى .أسهمت حرب
العام  1973في تصاعد مخاوف بعض اإلسرائيل ّيني (ال س ّيما شريحة املستوطنني) على مستقبلهم،
وذلك بعد الحديث عن مفاوضات ل َع ْقد اتّفاق ّية سالم مع مصر ،قد تتض ّمن االنسحاب من األراضي
األمني
اإلسرائيلي حول الفشل
التي اح ُت ّلت عام  1967وإخالء املستوطنات التي فيها .أس َه َم الجدل
ّ
ّ
عام  1973في تعزيز ا ّدعاء الصهيون ّية املتد ّينة أنّ االبتعاد عن التوراة هو سبب الهزيمة ،وأنّ
توجهت قِ طاعات الش ّبان املتد ّينني إلى الخدمة
النصر ال يتح ّقق ّإل
بالتمسك بتعاليم التوراة .وهكذا ّ
ّ
العسكر ّية بغية حماية «أرض امليعاد» من أعدائها العرب ،على اعتبار أنّ العلمان ّيني فشلوا في هذا
نوعا من االرتداد إلى التد ّين بالعودة إلى «األصالة» والقيم اليهود ّية الصهيون ّية
األمر .وهكذا نجد ً
(في تجسيد لسياسات ال ُهو ّية)ّ ،
كحل لألزمة التي م ّر بها املجتمع
اإلسرائيلي عقب حرب عام .1973
ّ
ينضاف إلى تأثيرات حرب عام  1973إلقا ُء ياسر عرفات رئيس ّ
منظمة التحرير الفلسطين ّية («م.ت.ف»)
 .31تودوروف ،تزفيتان .)1998( .نحن واآلخرون( .ترجمة ح ّمود ربى) .دمشق :دار املدى.
مؤسسة الدراسات
 .32لوستيك س ،.إيان .)1991( .األصول ّية اليهود ّية في إسرائيل :من أجل األرض
ّ
والرب( .ترجمة حسني زينة) .بيروتّ :
الفلسطين ّية.
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الدولي بالكيان ّية
لخطابه في األمم املتّحدة عام  ،1974ذاك الخطاب الذي يعني ضمنًا االعتراف
ّ
الفلسطين ّية .أس َه َم خطاب عرفات في تصاعد مخاوف بعض الشرائح اإلسرائيل ّية على مستقبل دولة
«إسرائيل» ،وازدادت هذه املخاوف ح ّدة عقب توقيع اتّفا َق ْي أوسلو ووادي عربة اللذين بموجبهما
شرقي النهر ،م ّما أسهم
ضمني) ،وبسيادة األردنّ على
نحو
اعت ُِرف بالكيان ّية الفلسطين ّية (وإ ْن على ٍ
ّ
ّ
السياسي لدى
وتقبل خطابه
إسها ًما مباش ًرا في صعود سياسات ال ُهو ّية وفي تعزيز مكانة اليمني ُّ
ّ
الديني ومؤ ّيدوه أنّ «عمل ّية السالم» ت ِّ
ُمث ُل تهدي ًدا إلسرائيل َو
اإلسرائيلي؛ فقد رأى اليمني
الجمهور
ّ
ّ
وهو ّيتها الجماع ّية.
«أرض امليعاد» وسيادتها ُ
على صعيد آخر ،أسهمت عمل ّيات املقا َومة (التفجير ّية) أثناء انتفاضة األقصى عام  2000في تأجيج
اإلسرائيلي ،كما اعتبر أنصار اليمني
مشاعر الغضب والكراهية لدى شرائح واسعة في املجتمع
ّ
املظاهرات التي خرجت في البلدات العرب ّية
احتجاجا على قمع االحتالل (ه ّبة أكتوبر عام  )2000بمثابة
ً
دليل على أنّ فلسطين ّيي  48ليسوا مواطنني ،وإنّما هم خطر على ُهو ّية الدولة .ش ّكلت االنتفاضة فرصة
اليهودي ،وبشأن أنّ عمل ّية
والتميز
الديني من أجل الترويج لوجهة نظره بشأن أه ّم ّية االنغالق
لليمني
ُّ
ّ
ّ
السالم عبارة عن و ْهم يتّخذه الفلسطين ّيون أداة لتدمير «إسرائيل» .وهكذا تح ّولت سياسة ال ُهو ّيات
من الداخل إلى الخارج .لم يقتصر األمر على ذلك ،بل امت ّد ليصل إلى ا ّدعاء قيادات املستوطنني
وحاخاماتهم أنّ انتفاضة األقصى تُعتبر بمثابة حرب دين ّية يشنّها العرب ابتغاء تصفية الدولة اليهود ّية.
هذا اال ّدعاء يبرهن تأثير سياسة ال ُهو ّيات في الحروب التي تشنّها «إسرائيل» )33(.عالوة على ذلك،
ش ّكل االنسحاب (االنفصال) من مستوطنات قِ طاع غزّة وبعض مستوطنات الض ّفة عام  2005صدم ًة
ُ
الخوف وعد ُم
وبخاصة ملجتمع املستوطنني ،حيث َت َم ّلك املستوطنني
اإلسرائيلي،
لقِ طاع كبير من املجتمع
ّ
ّ
الشخصي ومستقبل االستيطان بصورة عا ّمة .أ ّما على صعيد باقي املجتمع،
اليقني بشأن مستقبلهم
ّ
الوطني حول أرض «إسرائيل» التاريخ ّية (أرض امليعاد) ،كما أس َه َم
الديني
فقد انهارت دعاوى الت ّيار
ّ
ّ
االنفصال عن غزّة في انهيار ثقة املستوطنني بزعامتهم َّ
املمثلة بمجلس مستوطنات الض ّفة الغرب ّية وقِ طاع
غزّة « ِي َ
يشع» كونه فشل في وقف االنسحاب ،وقد قاد ذلك إلى ظهور شريحة من املستوطنني الشباب
غير الراضني عن أداء « ِي َ
يشع» الهادئ واملسالم ،الذي تماهى مع توجهات الحكومة باإلخالء .ظهر ذلك
نحو واضح أثناء إخالء مستوطنة «عمونة» الواقعة في الض ّفة الغرب ّية عام  ،2006حيث لوحظ وجود
على ٍ
أعداد كبيرة من املستوطنني الشباب فاقدي الثقة بقيادة الكهول في « ِي َ
يشع» ،يقاومون اإلخالء بطريقة
()34
عنيفة ،وهو ما أوقع إصابات ع ّدة في صفوفهم وصفوف الجنود ْ
املشرفني على اإلخالء.
ِ .33ب ْن إليعيزر .مصدر سابق .ص .241
واالجتماعي إلخالء املستوطنات في الض ّفة وغزّة .بحث سياسات (« َم َحكار ْمدِ ينُِّيوت»).72 ،
السياسي
 .34شيلچ ،يئير .)2007( .املعنى
ّ
ّ
اإلسرائيلي للديمقراط ّية .ص ( .78بالعبر ّية)
القدس :املعهد
ّ
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َسبب االنسحاب من قِ طاع غزّة في تآكل املنظومتني الكولونيال ّية االستعمار ّية واملسيان ّية الخالص ّية
ت َّ
التي ترى في السيطرة على أرض فلسطني مق ّدمة لظهور املسيح املخ ّلص ،فأسهم االنسحاب من قِ طاع
غزّة في انهيار فكرة «إسرائيل الكبرى» التي قامت عليها الصهيون ّية ،ومن هنا سعت الصهيون ّية
الدين ّية إلى تعريف الصهيون ّية من جديدَ ،ع ْبر تأسيس عالقات ق ّوة جديدة بني الدولة من جهة،
املدني والحركات السياس ّية من جهة أخرى ،في سبيل ترسيخ «الحقّ
التاريخي
واألفراد واملجتمع
ّ
ّ
اليهودي» في أرض «إسرائيل» .املفهوم الذي تتبنّاه الصهيون ّية الدين ّية للعالقات مختلف
للشعب
ّ
االشتراكي الذي
الليبرالي الذي يزيد من ق ّوة املجتمع على حساب الدولة ،أو املفهوم
عن املفهوم
ّ
ّ
املدني للدولة ،حيث ترى الصهيون ّية الدين ّية أنّ ال ُهو ّية القوم ّية أعلى من
ينادي بخضوع املجتمع
ّ
املجتمع والدولة ،وأنّ كِ ال هذين األخيرين يجب أن يخضعا لل ُهو ّية القوم ّية .والحديث هنا ال يدور
مؤسسات الدولة االجتماع ّية والسياس ّية
عن فاش ّية تريد التف ّرد بإدارة الدولة ،بل عن فكر يرى أنّ
ّ
يجب أن تتح ّرك تحت مظ ّلة ال ُهو ّية القوم ّية )36(.يضاف إلى ذلك أنّ االنسحاب من مستوطنات قِ طاع
غزّة ت ََسَّب َب في حصول شرخ بني دولة «إسرائيل» والصهيون ّية الدين ّية ،وقد أس َه َم في ذلك ا ّدعا ُء
الوطني وجود مؤامرة يقودها الصهيون ّيون «الليبرال ّيون» العلمان ّيون هدفها تقويض
الديني
الت ّيار
ّ
ّ
الوطني إلى مراجعة حساباته والتفكير
الديني
الصهيون ّية الدين ّية .نظر ّية املؤامرة هذه َح َد ْت بالت ّيار
ّ
ّ
()37
مجد ًدا في طبيعة االتّفاقات التي ُأ ِبرمت في بداية تأسيس الدولة كاتّفاق ّية الوضع الراهن.
َّ

()35

نحو
عالوة على ما سبق ذكره ،يمكننا االستنتاج أنّ االعتراف بالكيان ّية الفلسطين ّية (وإ ْن على ٍ
رمزي) ،وكذلك انتفاضة األقصى وما تبعها من انسحاب (انفصال) عن قِ طاع غزّة ،قد أسهما
ّ
أي إخالءات
في تعزيز قناعات الصهيون ّية الدين ّية بأنّ الطريقة املثلى للتأثير في صنع القرار ومنع ّ
مستقبل ّية للمستوطنات هي باالنضمام إلى الجيش.

أسباب قلق القوى العلمان ّية:

ُ
اإلسرائيلي ،ع ّبر
تعاظم َد ْور املتد ّينني في املجتمع
هنالك خشية حقيق ّية في صفوف العلمان ّيني من
ّ
الحقيقي على إسرائيل يأتي من برنامج
عنها الرئيس السابق للموساد إ ْفرا ِيم َهليڤي بقوله« :التهديد
ّ
ومعتقدات املتد ّينني «الحريد ّيني» ال من برنامج إيران
النووي» )38(.على الرغم من ذلك ،نجد ترحي ًبا
ّ
بحجة ُّ
تمتعهم بدافع ّية عالية للقتال
من قيادة الجيش بانضمام ض ّباط وجنود ذوي خلف ّية دين ّية
ّ
املسيحي،
«اليهودي» في اإليمان
 .35اليهود ّية املسيان ّية هي حركة تعود جذورها إلى اإلنجيل ّية البروتستانت ّية التي تؤ ّكد على العنصر
ّ
ّ
ويتك ّون أتباعها من اليهود املؤمنني باملسيح املنتظر الذي يخرج في ِ
آخر الزمان.
 .36روزنبرچ ،دانيئيل .)2011( .عن الصهيون ّية الجديدة .نظر ّية ونقد (« ِت ُئو ْريا و ِبُّكورِ ت») .39-38 ،القدس :معهد ڤان لير .ص .305
مستقاة بتاريخ (( .)2016\10\11بالعبر ّية)
 .37شيلچ .مصدر سابق .ص .80
الحريدي أش ّد خطورة من إيران .nrg .مستقاة بتاريخ (.)2017\04\15
 .38موشيه داڤيد ،أحيقام 4 ،2011( .تشرين الثاني) .التط ّرف
ّ
(بالعبر ّية)
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(أساسها االعتقاد بأنّهم يخوضون حر ًبا دين ّية ض ّد العرب والفلسطين ّيني من أجل الحفاظ على «أرض
امليعاد») ،بينما يفتقر الش ّبان اإلسرائيل ّيون القادمون من األوساط العلمان ّية إلى الدافع ّية من أجل
اإلسرائيلي دفع بعض اإلسرائيل ّيني إلى
الخدمة العسكر ّية .ازدياد نسبة الض ّباط املتد ّينني في الجيش
ّ
اإلسرائيلي ال يم ّر بعمل ّية تديني فحسب ،بل تجري َث ْق َر َطته (من «الثيوقراط ّية» -أي
القول إنّ الجيش
ّ
تدريجي في سلطات الجيش الدين ّية املدن ّية ،في محاولة منها
نحو
السلطة الدين ّية) عبر تغلغل على ٍ
ّ
()39
للهيمنة عليه في أكثر من مستوى ،من خالل تغيير نظام املح ّفزات العسكر ّية الذي كان منحازًا
للطبقة الوسطى العلمان ّية ،ومحاولة َث ْق َر َطته وتعريف مها ّمه تعري ًفا دين ًّيا حتّى يضمن الجيش انضمام
املتد ّينني إلى الوحدات القتال ّية )40(،وفي اإلمكان مالحظة ذلك في التنشئة الدين ّية للجنود عالوة على
القسم للمتد ّينني لتصبح «أنا أعلن» ً
بدل من «أنا أقسم»
موافقة قيادة الجيش على تغيير صيغة أداء َ
الجندي املتد ّين بدينه ور ّبه الذي ال يقسم ّإل له
التي ير ّددها الجنود العلمان ّيون ،وذلك مراعا ًة اللتزام
ّ
وحده بالوالء ال لقوانني الدولة الوضع ّية )41(.كذلك ظهر هذا جل ًّيا في حرب الرصاص املصبوب عام
 2008ع ْبر َع ْقد اجتماعات بني الحاخامات العسكر ّيني والجنود املقاتلني من أجل «شحنهم» معنو ًّيا،
صلح
وينضاف إلى ذلك بروز الصبغة الدين ّية لالحتفاالت والطقوس التي يقيمها الجيش )42(.ور ّبما َي ْ
اعتبار توجيهات عوفر ڤينتر (قائد وحدة چڤعاتي ملقاتلي الوحدة أثناء حرب الجرف الصامد عام
ّ )2014
واضحا لتديني الجيش؛ ففي تعليماته املكتوبة للجنود ُق َب ْيل املعركة يقول« :التاريخ
مؤش ًرا
ً
اختار لنا أن نكون في طليعة مقاتلة العدو اإلرها ّبي الغزّاوي ،الذي تج ّرأ على التجديف وتدنيس اسم
إ ٰله إسرائيل {َ }...أنظ ُر إلى السماء وأدعو معكم :اسمع إسرائيل ،إ ٰلهنا الواحد .يا إ ٰله إسرائيل ِّ
وفقنا
في دربنا ،فنحن ذاهبون للحرب من أجل شعبك { }...شعب إسرائيل ض ّد عد ّو يدنّس اسمك» )43(.من
وجهة نظر العلمان ّيني ،املشكلة في دعوة قائد چڤعاتي لشنّ حرب دين ّية تكمن في تغيير َم َه ّمة الجيش،
من حماية أرض إسرائيل إلى معاقبة من يدنّسون اسم هلل؛ ففي الدول الديمقراط ّية ذات املرجع ّية
()44
املدن ّية ليس من َم َه ّمة الجيش معا َقب ُة َمن يدنّسون اسم هلل.
اإلسرائيلي من الض ّباط املتد ّينني تنبع من كونهم استبدلوا تعريف
خشية القوى العلمان ّية في املجتمع
ّ
ديني ،وبالتالي أصبح هنالك
مدني بتعريفها على أنّها واجب
الخدمة العسكر ّية على أنّها واجب
ّ
ّ
ُ
ّ
الجنرال
واملؤسسة السياس ّية الحاكمة .ع ّبر عن قلق العلمان ّيني من هذا األمر
شك في والئهم للدولة
ّ
شلومو چازيت (الرئيس األسبق لشعبة االستخبارات العسكر ّية) بقوله« :الجنود املتد ّينون يذ ّكرونني
اإلسرائيلي .تل أبيب :عام عوڤيد .ص ( .12بالعبر ّية)
هي :تديني الجيش
ّ
 .39ليڤي ،ياعيل .)2015( .القائد اإل ٰل ّ
 .40املصدر السابق .ص .20
 .41املصدر السابق .ص .28
اإلسرائيلي للديمقراط ّية.
املعهد
القدس:
موقف).
(ورقة
هلل؟
جيش
أم
الشعب
جيش
أيلول).
14
،
2014
 .42كرمنيتسر ،مردخاي( .
ّ
مستقاة بتاريخ (( .)2017\04\12بالعبر ّية)
 .43عوفر ،يوحاي 11 ،2014( .ت ّموز) .قائد لواء في چڤعاتي لجنوده :التاريخ اختارنا .nrg .مستقاة بتاريخ (( .)2017\04\12بالعبر ّية)
 .44كرمنيتسر .مصدر سابق.
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ّ
املحك ،أوام َر
النازي» )45(.السؤال املطروح داخل إسرائيل :عند
بالوالء املزدوج للض ّباط في الجيش
ّ
السياسي ،أم
من سين ّفذ الض ّباط املتد ّينون؟ هل س ُيطيعون أوام َر ض ّباطهم األعلى رتبة واملستوى
ّ
أوام َر الحاخامات واملرجع ّيات الدين ّية؟ وإذا صدر أمر يخالف معتقداتهم الدين ّية (كإخالء مستوطنة
على سبيل املثال) ،فهل سيمتثلون لألوامر؟ فالصهيون ّية املتد ّينة تقوم على فكرة «أرض إسرائيلانسحاب وال ِّ
تخل َي عن طريق اإليمان بضرورة استيطان جميع أرجاء
الكاملة» ،حيث ال تنا ُز َل وال
َ
أرض إسرائيلُّ ،
وحق اليهود في هذه البالد ليس خاض ًعا لقوانني الشعوب ،بل هو حقّ حصلوا عليه
من هلل ومن التوراة ،وإذا كانت قوانني الدولة ال تتّفق مع أوامر هلل ،فإنّ الواجب يدعو إلى عدم
االنصياع لها؛ وذلك أنّ االستيطان في املناطق املحت ّلة هو هدف أسمى ،فهو يجري تنفي ًذا إلرادة هلل
التوجه نجده في املدرسة العسكر ّية الداخل ّية التي يديرها الحاخام
اإلسرائيلي )46(.مثل هذا
ال للقانون
ّ
ّ
حاييم دروكمان (عضو كنيست سابق وأحد زعماء املستوطنني) ،حيث يجري تحريض الجنود على
()47
وجدت هذه «الفتاوى» صداها في
تنص على إخالء املستوطنات.
ْ
رفض األوامر العسكر ّية التي ّ
القسم الفتة
وحدة «كفير» العسكر ّية عام  ،2009عندما رفع الجنود املنتمون للوحدة أثناء أدائهم
َ
تنص على رفضهم إخالء املستوطنات ،و َت َك ّرر املشهد ثانية عام  2011أثناء تخريج دفعة جديدة من
ّ
جنود وحدة چوالني؛ فبعد أدائهم القسم أظهروا عبارة كتبت على قمصانهم تقول« :چوالني يحارب
()48
األعداء وال يطرد اليهود».
تخوف من جانب القوى العلمان ّية أن يقوم الض ّباط املتد ّينون بفرض
عالوة على ما سبق ،هنالك ُّ
التعاليم الدين ّية األرثوذكس ّية على زمالئهم في الجيش (على سبيل املثال :منع خدمة النساء في
الجيش) ،باعتبارها خطوة تمهيد ّية من أجل فرضها على املجتمع ّ
ككل ،وال س ّيما أنّ الش ّبان
ُوجه إليهم،
املنتسبني للجيش ال يملكون القدرة (بسبب ق ّلة معرفتهم) على نقد أو رفض األفكار التي ت َّ
ّ
يستغل الض ّباط املتد ّينون السطوة العسكر ّية من
مدربون على تل ّقي األوامر دون نقاش ،وبالتالي
فهم َّ
املستَعِ ر بني العلمان ّيني واملتد ّينني ،بمعنى حسم
اتي ْ
أجل فرض رؤيتهم للحياة وحسم الصراع ال ُهو ّي ّ
الخالف بني العلمان ّيني واملتد ّينني على تعريف الدولة ديمقراط ّية أم يهود ّية بق ّوة السالح.
العرقيّ ،
فكل استعمار
استيطاني) منذ نشأتها على التمييز
استعماري
قامت إسرائيل (ككيان
ّ
ّ
ّ
الطبيعي مع صعود الصهيون ّية
قي )49(.وبالتالي ،كان من
هو  -بشكل من األشكال  -عمل ّية تمييز ع ْر ْ
ّ
الفاشي في إسرائيل جديد ،فهي منذ نشأتها
التوجه
التوجه
الفاشي ،وهذا ال يعني أنّ
ُّ
الدين ّية أن ُي َه ْيمِ ن ُّ
ّ
ّ
الفاشي وسيطرته على مفاصل
التوجه
استعماري مارست الفاش ّية ،وإنّما الجديد هو هيمنة
ككيان
ّ
ّ
ّ

 .45شيلچ .مصدر سابق .ص .90
اإلسرائيلي .الخليل :رابطة الجامع ّيني .ص .399
 .46الزرو ،صالح .)1990( .املتد ّينون في املجتمع
ّ
ِ .47ب ْن إليعيزر .مصدر سابق .ص.151 .
 .48أتاليَ ،عمِ يحاي 23 ،2011( .حزيران) .االحتجاج ض ّد إخالء املستوطنات  -في چوالني ً
أيضا .nrg .مستقاة بتاريخ (.)2017\04\12
(بالعبر ّية)
 .49ميمي ،ألبير .)1980( .صورة املستعمِ ر واملستع َمر( .ترجمة شاهني جيروم) .بيروت :دار الحقيقة .ص .90
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دولة إسرائيل ،وهذا منبع الخطورة من وجهة نظر العلمان ّيني اإلسرائيل ّيني .عن ذلك ع ّبر الجنرال
يائير چوالن بقوله إنّ إسرائيل اليوم تعاني من ظهور عالمات شبيهة بأملانيا عام  1930م ّهدت
والفلسطيني)،
(العربي
موجهة نحو اآلخر
لظهور الناز ّية )50(.فالفاش ّية لم تكن مشكلة عندما كانت َّ
ّ
ّ
الصهيوني يمارسها
الديني
توجهت نحو الداخل وأصبح الت ّيار
لكنّها تح ّولت إلى معضلة عندما ّ
ّ
ّ
ض ّد خصومه من العلمان ّيني .يع ّرف تولياتي الفاش ّية بأنّها« :أيديولوج ّية انتقائ ّية تجريب ّية تتمحور
الطائفي .هذه األيديولوج ّية ذات العناصر غير املنسجمة
الديني أو
القومي أو
التعصب
حول عنصر
ّ
ّ
ّ
ّ
املتغ ّيرة من بلد إلى آخر هي األداة الضرور ّية لجمع ت ّيارات مختلفة في الصراع في سبيل فرض
الديكتاتور ّية واإلرهاب على الجماهير الكادحة باالستناد إلى حركة جماهير ّية واسعة» )51(.ينطبق
القومي
والتعصب
هذا التعريف إلى مدى بعيد على الصهيون ّية املتد ّينة التي تؤمن بممارسة الق ّوة
ّ
ّ
العرقي.
الذي تنطوي عليه نظر ّية التف ّوق
ّ

اآلثار الحاضرة والمستقبل ّية الزدياد عدد المتديّنين في الجيش
اإلسرائيلي:
ّ

توقع ،مع تزايد املتد ّينني في الجيش ،أن َّ
ُي َّ
يغلب خيار الحرب في التعامل مع الفلسطين ّيني والعرب،
فالحرب تُعتبر من وجهة نظر الفاش ّية مدرسة تتع ّلم فيها َ
دروسا
النخب -ومعها سائر فئات الشعب-
ً
إحساسا قو ًّيا باالنتماء والذوبان ضمن املجموع.
في البطولة ،وهي من أه ّم العوامل التي تعطي الفرد
ً
وكما أسلفنا ،فإنّ الصهيون ّية -كغيرها من املشاريع االستعمار ّية املشابهة -تعتمد على العنف
لتحقيق مشروعها .ضمن السياق نفسه ،من الصعب التص ّور أنّه في ّ
ظل هيمنة املتد ّينني الذين
سياسي تحت مظ ّلة ّ
«حل الدول َت ْين» ُينهي الصراع
توصل إلى اتّفاق
يؤمنون ب ِـ «أرض امليعاد» س ُي َّ
ّ
أي بقعة في أرض فلسطني
الفلسطيني
اإلسرائيلي؛ فالصهيون ّية املتد ّينة تعتقد بحرمة التنازل عن ّ
ّ
ّ
نصت على
َم ْهما كان املب ّرر ،وهذا واضح في «فتوى» حاخام دولة إسرائيل يتسحاق نيسيم التي ّ
حرمة االنسحاب أو إعادة ذ ّرة أرض واحدة تسيطر عليها إسرائيل )52(،وبالتالي من املتو ّقع أن تعر َقل
الجهود التي يمكن أن تُب َذل للوصول إلى تسوية سلم ّية تحت ذريعة أنّ االنسحاب من الض ّفة الغرب ّية
توصل املتد ّينون إلى استخالصات تفيد بأنّهم يستطيعون السيطرة
يع ّرض أمن إسرائيل للخطرّ .
اإلسرائيلي العسكرتار ّية والتي
السياسي من خالل الجيش ،وذلك بسبب طبيعة املجتمع
على القرار
ّ
ّ
ّ
املؤشرات على ذلك ما أظهرته
العسكري فيه بالقرارات السياس ّية .قد يكون من أبرز
يتح ّكم الجانب
ّ
الوثائق التي نشرها أرشيف الجيش بمناسبة مرور  50عا ًما على حرب  ،1967وعلى وجه التحديد
شهادة رئيس االستخبارات العسكر ّية آنذاك ،الجنرال أهارون يعاري ،الذي ص ّرح بأنّه أقنع قادة
50. Jerusalem Post. (2016, May 4th.). IDF general in bombshell speech: Israel today shows signs of 1930’s Germany.
JPOST. Accessed in (April 15th. 2017).
 .51تولياتي ،بامليرو .)1981( .محاضرات في الفاش ّية( .ترجمة صيداوي أنطوان) .بيروت :دار الفارابي .ص .45
سيچڤ ،توم 1967 .)2005( .وغ ّيرت األرض وجهها .تل أبيب :كيتر( .بالعبر ّية)
.52
ِ
מדﬣ אל-כרמﬥ

مدى الكرمل

Mada al-Carmel

17

السياسي ال بدخول
األحزاب اإلسرائيل ّية بخوض الحرب ،وأنّه لم تكن هناك قرارات من املستوى
ّ
القدس واحتالل الض ّفة الغربية حتّى النهر ،وال بالوصول إلى قناة السويس واحتالل الجوالن ،كما
()53
لم تكن هناك قرارات بدخول قِ طاع غزّة ،وإنّما التط ّورات امليدان ّية هي التي ح ّددت هذا الـ َمنحى.
هذه املعطيات ،باإلضافة إلى ّ
مؤشرات ع ّدة برزت في انتفاضة األقصى (على سبيل املثال :تنفيذ
الجيش الغتياالت واجتياحات محدودة في سبيل إفشال اتّفاق «غزّة وبيت لحم أ ّو ًل» )54(،تدفعنا إلى
بنيوي في كيان دولة إسرائيل التي تعيش
السياسي هو أمر
االستنتاج أنّ سيطرة الجيش على القرار
ّ
ّ
على فرض ّية أنّ أمنها مه ّدد على الدوام ،م ّما يو ّفر الذريعة لسيطرة الجيش على املجتمع وهيمنته
السياسي.
على القرار
ّ

مؤشرات ّ
من اآلثار املتو ّقعة كذلك أن يتو ّثق التحالف بني الجيش واملستوطنني .ث ّمة ع ّدة ّ
تدل على
هذا ،كأقوال قائد املنطقة الجنوب ّية الجنرال دورون َألْموچ ،أثناء اجتماعه باملستوطنني في مستوطنة
السياسي لعبارة « َم َه ّمة قوم ّية» يفيد أنّ املستوطنني
«نتساريم» بأنّهم في « َم َه ّمة قوم ّية» )55(.املغزى
ّ
طالئعي كأسالفهم من املستعمرين األوائل الذين قَدِ موا إلى فلسطني ،وهذا يعني توفير
يقومون ب َد ْور
ّ
الطالئعي .توطيد التحالف بني الطر َف ْين قد ُيفضي إلى تم ّرد في الجيش
وأمني ل َد ْورهم
سياسي
غطاء
ّ
ّ
ّ
السياسي بإخالء املستوطنات ،حيث ر ّكزت املدرسة الدين ّية (مركاز
في حالة صدور أمر من املستوى
ّ
َهراڤ) التي تُعتبر أه ّم مرجع ّية دين ّية بالنسبة للمستوطنني األوائل في الض ّفة الغرب ّية على أه ّم ّية
األرض ،وجرى التشديد على األرض في الثالوث املق ّدس (التوراة /الشعب /األرض) ومنح ّ
كل قطعة
انصياعا من
أرض معنى مق ّد ًسا )56(.صحيح أنّ تجربة إخالء مستوطنات غزّة عام  2005أظهرت
ً
يسجل سوى رفض  63جند ًّيا لتنفيذ األوامر) ،وأنّ الحاخامات
قِ بل الجيش للمستوى
السياسي (لم َّ
ّ
د َعوا الش ّبان املتد ّينني لعدم ج ّر «البالد» إلى حرب أهل ّيةّ )57(،إل أنّ ذلك ال يعني بالضرورة أنّ
السياسي نابع من خشية اندالع حرب أهل ّية؛
رفض املتد ّينني لفكرة التم ّرد على قرارات املستوى
ّ
فرفض التم ّرد قد ال يكون سببه عدم الرغبة في إشعال حرب أهل ّية ،وإنّما قد يعود سببه إلى عدم
الفاشي
القدرة على حسم مثل هذه الحرب إن نشبت بني الطر َف ْين .ليس من املستغرب على الفكر
ّ
الذي يحمله املتد ّينون الصهيون ّيون أن ُيفضي إلى تم ّرد في الجيش ،فبذور مثل هذا السلوك قائمة،
وهي بانتظار البيئة املوائمة للنم ّو .قد يستبعد البعض ذلك باعتبار أنّ هذا السلوك سيهدم املعبد على
إسرائيلي على يد أحد املتد ّينني كما حصل
َمن فيه ،لكن كذلك ق ّلة الذين تو ّقعوا قتل رئيس وزراء
ّ
مع يتسحاق رابني .ومن الجدير ذكره أنّه على الرغم من محاوالت املتد ّينني املستم ّرة خالل العقود
القيادي األ ّول في
املاضية التغلغل في الجيش ،لم ينجحوا حتّى اللحظة في الوصول إلى املستوى
ّ
.53
.54
.55
.56
.57
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عرب  14 ،2017( .48آذار) .أرشيف  :67التط ّورات امليدان ّية فتحت شه ّية االحتالل .عرب  .48مستقاة بتاريخ (.)2014\04\15
ِب ْن إليعيزر .مصدر سابق .ص .414
ِب ْن إليعيزر .مصدر سابق .ص .298
رخلڤسكي .مصدر سابق .ص .85
كوهن .)2012( .مصدر سابق .ص .353
عن إسـرائيـل

2

الجيش («الـ َم ْطكال») ّإل َع ْبر ثالثة ض ّباط فقط (يائير ناڤيه؛ يعكوڤ عميدرور؛ إليعيزر شطيرن)،
السياسي ،وبالتالي
أي صراع داخل الجيش واالنقالب على قرارات املستوى
وهذا ال ّ
يؤهلهم لحسم ّ
ّ
ال يمكن الجزم بأنّهم إن ش ّكلوا أغلب ّية قيادة الجيش فلن يلجأوا إلى التم ّرد ،فحتّى اآلن لم ُيخت َبر مثل
هذا الوضع ،م ّما يبقي مثل هذا االحتمال قائ ًما.

()58

يسير تديني النخبة السياس ّية في الحياة الحزب ّية اإلسرائيل ّية بخطى ثابتة ،إن لم يكن بدافع مراعاة
توجهات الناخبني الذين يميلون إلى اليمني ،فسيكون ع ْبر السيطرة التدريج ّية للمتد ّينني على النخبة
ّ
االستعماري مبن ّية على تقديس الق ّوة واالنبهار
اإلسرائيلي
السياس ّية .تركيبة النخبة السياس ّية للنظام
ّ
ّ
بسطوة الجنراالت ،وهذا يجعل من السهل على املتد ّينني السيطرة على النخبة السياس ّية إن سيطروا
اإلسرائيلي إلى اختيار من يظنّ أنّه قادر على توفير األمن ،وبالتالي
على الجيش ،حيث يميل الناخب
ّ
تجده ينتخب األحزاب التي تض ّم في قوائمها أكبر عدد من الجنراالت املتقاعدين .في هذا الصدد،
جر َي أحدهما قبل إحدى
يشير عكيڤا إلدار ـ في بحث أجراه يستند فيه إلى استطالعني للرأي ( ُأ ِ
يتوجه إلى انتخاب أحزاب اليمني ك ّلما شعر
عمل ّيات املقاومة والثاني بعدها) ـ أنّ الناخب
اإلسرائيلي ّ
ّ
للتوجهات التصويت ّية
مهدد .في البحث نفسهَ ،ي ْخلص عكيڤا إلى النتيجة ذاتها عند مقارنته
أنّ أمنه َّ
ّ
في املناطق التي تتع ّرض للقصف من صواريخ املقاومة؛ فقد وجد أنّ هذه املناطق بعد قصفها زادت
فيها نسبة التصويت لليمني )59(.على ما يبدو ،يسود شعور عا ّم لدى الناخبني اإلسرائيل ّيني بأنّ اليمني
أقدر على حفظ أمنه ،وهذا نابع من كون اليمني ال يلقي ً
بال للضغوط الدول ّية ،وال يهت ّم كثي ًرا بتحسني
العاملي ،على العكس من أحزاب اليسار ،كما هو حاصل في حالة محاربة
صورته أمام الرأي العا ّم
ّ
املقاومة في غزّة التي تعني بالضرورة سقوط شهداء من العزّل واألبرياء البعيدين عن االنخراط في
الدولي .يشهد النظام
أي أعمال قتال ّية ،م ّما يعني توجيه انتقاد إلسرائيل على مستوى الرأي العا ّم
ّ
ّ
بالتعدد ّية ،وهذا ُيفضي
اإلسرائيلي عملية انتقال إلى نظام فاشيّ فيه سمات ثيوقراط ًّيا ال يؤمن
ُّ
ً
أصل قائمة) ض ّد الس ّكان األصل ّيني ع ْبر َسنّ املزيد
بالضرورة إلى تقنني العنصر ّية (التي هي
من القوانني والتشريعات ،وبالتالي س َي ْجري ترسيخ وضع يكون فيه الس ّكان األصل ّيون من العرب
الفلسطين ّيني رعايا ال مواطنني ،ضمن ثنائ ّية الس ّيد والعبد ،وسيمت ّد تأثير هذه النزعة الفاش ّية لتطول
أنفسهم ،بحيث ُي ْك َرهون على اعتماد نمط حياة مخالف ملعتقداتهم ع ْبر حسم
العلمان ّيني اإلسرائيل ّيني َ
اتي لصالح يهود ّية الدولة .الخطورة في تديني النخبة السياس ّية تكمن في املفاهيم
الصراع ال ُهو ّي ّ
ديني وليس
واألفكار التي يحملها املتد ّينون ،فالصراع ـ من وجهة نظرهم ـ مع الفلسطين ّيني صراع ّ
صفري .ث ّمة
سياس ًّيا ،كما أنّ الحروب معهم هي حروب دين ّية ،وبالتالي يتح ّول الصراع إلى صراع
ّ
التوجه ،من بينها التصريحات التي تطلقها قيادات الصهيون ّية املتد ّينة
شواهد كثيرة على مثل هذا
ّ
عقب ّ
التوجه ،إال أنّه من
السياسي خلف هذا
كل مواجهة .صحيح أنّه حتّى اآلن لم ينج ّر املستوى
ّ
ّ
 .58سدان .مصدر سابق.
59. Eldar, Akiva. (2014, November 26th.). Insecurity strengthens Israeli right. Al-Monitor. Accessed in April 15th. 2017.
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ناحية أخرى يحاول استرضاءه ع ْبر التأكيد على ُهو ّية الدولة اليهود ّية ،حتّى بات اعتراف الفلسطين ّيني
ً
اإلسرائيلي لم يكن يو ًما
شرطا للجلوس إلجراء مفاوضات ،مع األخذ بعني االعتبار أنّ اليمني
بهذا
ّ
مقتن ًعا بجدوى املفاوضات وعمل ّية السالم ،واألرجح أنّه يتّخذ من االعتراف بيهود ّية الدولة ذريعة
للتوصل إلى اتّفاق ،وفي الوقت نفسه يرضي حلفاءه من املتد ّينني.
أي احتمال
إلفشال ّ
ّ

الخالصة واالستنتاجات:

القومي السيطرة على الجيش ،عبر انتهاج سياسة ممن َهجة
الديني
حاول الصهيون ّيون من الت ّيار
ّ
ّ
وخطوات مدروسة؛ وذلك بعدما ت ََح ّول موقفهم من الخدمة العسكر ّية تح ّو ًل جوهر ًّيا عقب حرب عام
 .1967اعتمد املتد ّينون إستراتيج ّية االختراق من األسفل إلى األعلى ،لكن محاوالتهم جوبهت بحائطِ
صٍّد أقامه العلمان ّيون َي ُحول دون وصول خ ّريجي «يشيڤات َههِ ْسدِ ير» إلى املستويات املتق ّدمة في
َ
الجيش .على الرغم من ذلك ،استطاع املتد ّينون اختراق هذا الحاجز ،متس ّلحني بوجود عنصر غير
متوافر لدى الض ّباط والجنود العلمان ّيني وهو الدافع ّية للقتال ،حيث استُخدمت «الدافع ّية» للقتال
كأداة لتحقيق «اختراق» الجيش .عالوة على ذلك ،جرى االلتفاف على ممانعة العلمان ّيني لت َم ْو ُقعِ هم
في املستويات القياد ّية ،وذلك ع ْبر تأسيس الك ّل ّيات العسكر ّية التمهيد ّية التي تض ّم بني خ ّريجيها
ً
خليطا من العلمان ّيني واملتد ّينني ،وهو ما يص ّعب عمل ّية استثنائهم من االنخراط في دورات الض ّباط.

ث ّمة جدل بشأن داللة زيادة الض ّباط املتد ّينني في الجيش :هل هو ّ
الثقافي
مؤشر على هزيمة املشروع
ّ
ّ
مؤشر إلى قدرة الصهيون ّية العلمان ّية على استخدام الدين لتثبيت
للصهيون ّية العلمان ّية ،أم هو
االستعماري؟ يميل البعض إلى ترجيح االحتمال الثاني ،مستندين إلى ما جرى عام
أركان املشروع
ّ
ّ
املحك استطاعت القيادة السياس ّية العلمان ّية فرض رأيها
 2005من إخالء ملستوطنات غزّة؛ فعند
توجهات الجيش .على الرغم من ذلك ،يبقى
ع ْبر الجيش ،ولم يكن هنالك تأثير ُيذكر للحاخامات على ّ
مفتوحا؛ ففي ّ
ظل عدم تم ّكن الصهيون ّية الدين ّية من السيطرة على قيادة الجيش سيطر ًة كاملة،
الجدل
ً
ال يمكن الجزم بشأن ر ّدة فعل الجيش .املقصود بهذا أنّه يبقى قائ ًما احتمال تفضيل قيادة الجيش
السياسي؛ فهذا االحتمال لم
املتد ّينة االنصياع ألوامر الحاخامات إن تعارضت مع أوامر املستوى
ّ
ُيخت َبر بعد .هنا يجب األخذ بعني االعتبار تأثير وجود قيادات متد ّينة في الجيش على صانع القرار
اليميني املتد ّين في ق ّمة قيادة الجيش سيدفع صانع القرار
السياسي؛ فوجود الت ّيار
في املستوى
ّ
ّ
أي عمل ّية تفاوض ّية قد ُت ْفضي إلى االنسحاب من األراضي املحت ّلة
إلى التفكير مل ًّيا قبل الخوض في ّ
سياسي في اتّخاذ مثل هذه القرار ألنّه بهذا قد يجازف بحدوث
أي
عام 1967؛ فمن املتو ّقع أن يتر ّدد ّ
ّ
السياسي ،وهذا يعني تدمير
انقسام في صفوف الجيش ،أو حتّى حدوث عصيان لقرارات املستوى
ّ
بنْية اتّخاذ القرار داخل إسرائيل وتغيير شكل الدولة.
اقتصادي أو
ثقافي ومنها ما هو
ث ّمة ع ّدة أسباب الزدياد أعداد املتد ّينني في الجيش منها ما هو
ّ
ّ
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اجتماعي .ترتبط هذه األسباب بعضها ببعض في عالقة جدل ّية ،ويمكن القول إنّ املح ّرك
سياسي
ّ
ّ
األساسي لهذه األسباب هو جوهر الحركة الصهيون ّية القائم على فكرة «أرض امليعاد» َو «شعب
ّ
هلل املختار».
يخشى العلمان ّيون من ُ
تعاظم َد ْور املتد ّينني في الجيش ،ويمكن القول إنّ هذا التخ ّوف ناجم عن طبيعة
املبني على تقديس الق ّوة والعنف واحترام البسي البزّة العسكر ّية؛
العسكرتاري،
اإلسرائيلي
املجتمع
ّ
ّ
ّ
مؤسسات الدولة الحيو ّية .ال يخفي
فسيطرة املتد ّينني على الجيش تُفضي إلى السيطرة على سائر ّ
املتد ّينون طموحهم إلى السيطرة على مفاصل الدولة ،ويبدو أنّهم قد تأ ّثروا بنظرة هيـﭼل للدولة،
النظرة التي يرى بحسبها أنّ الدولة الحداث ّية في جوهرها هي شمول ّية ،تدخل في مسا ّم املجتمع
واألفراد .وبالتالي من يملك السيطرة على الجيش يملك السيطرة على الدولة ،ومن َث ّم يمكنه حسم
وهو ّية الدولة.
توجهات املجتمع ُ
ُّ
تجاهلت القيادة اإلسرائيل ّية تحذير بعض الصهيون ّيني من تبعات َه ْي َمنة املتد ّينني على الجيش،
الصهيوني .هيمنة املتد ّينني على الجيش قد تضمن
االستعماري
وتأثير ذلك على مستقبل املشروع
ّ
ّ
الصهيوني ،لكن على املستوى البعيد ليس من مصلحة الصهيون ّية تديني
تماس ًكا ظاهر ًّيا للمشروع
ّ
الديني ستُفضي إلى استفحال
الصراع وصبغ حروبها مع الفلسطين ّيني بصبغة دين ّية؛ فهيمنة الت ّيار
ّ
اإلسرائيلي ،م ّما سيؤ ّدي إلى تأجيج الصراع داخل املجتمع وخارجه ،بل إنّه قد
الفاش ّية في املجتمع
ّ
ينقل املعركة من الخارج إلى الداخل ،واملقصود بهذا أنّه قد يح ّول املعركة الدائرة بني املستعمِ رين
االستعماري نفسه بني مك ّوناته.
والس ّكان األصل ّيني لتصبح في داخل الكيان
ّ
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