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تعريف
في  اخلاصة  الوحدات  إحدى  قائد  وهو  ب.  كتبها  املقالة  هذه 
ظهرت  وقد  القومي«،  األمن  »كلية  وخريج  اإلسرائيلي  اجليش 
في العدد رقم 432 )آب 2010( من املجلة الفصلية »معراخوت« 

الصادرة عن منشورات اجليش اإلسرائيلي. 
ومن الواضح أن الكاتب يبدو متحمًسا النخراط أبناء الصهيونية 
مهمة  العسكرية  اخلدمة  اعتباره  منطلق  من  اجليش  في  املتدينة 
التي  املعطيات  فإن  ذلك  األولى، ومع  الدرجة  من  قومية  صهيونية 
الظاهرة  هذه  خلفيات  على  الضوء  تسلط  الشأن  هذا  في  يوردها 
وعلى ما قد حتيل إليه فيما يتعلق بآخر التطورات والتحوالت التي 

يشهدها املجتمع اليهودي اإلسرائيلي وتنعكس على اجليش.

استهالل
الفائت  القرن  ثمانينيات  نهاية  في  اإلسرائيلي  للجيش  جتندت 
فقط،  اثنني  باستثناء  املتجندين،  وجميع  خاصة.  وحدة  ضمن 
كانوا من العلمانيني. زد على ذلك أن غالبية هؤالء كانت من أبناء 
عام  نحو  التأهيل  عملية  واستمرت  و»املوشافيم«.  الكيبوتسات 
سكان  من  وهما  املتدينان،  اجلنديان  خاللها  قام  العام،  ونصف 
ولم  الدينية.  القبعة  بخلع  حلم(،  بيت  )منطقة  عتسيون«  »غوش 

يكن أي من قيادات هذه الوحدة من معتمري القبعات الدينية.
بعد ثمانية عشر عاما عدت إلى تلك الوحدة كقائد لها. وكانت 
قيادات  من   %40 ملحوظ:  بشكل  تغّيرت  قد  الوحدة  تركيبة 
كانوا  الوحدة  في  الكبار  املسؤولني  من   %30 من  وأكثر  الطواقم 
التيار الصهيوني املتدّين. كما ظهرت نسبة عالية من معتمري  من 

مكانة معتمري القبعات الدينية في 

القيادة التكتيكية للجيش اإلسرائيلي
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إيجابيًا جتاه  موقفًا  املتدين  الصهيوني  التيار  أظهر  الدولة  إقامة  منذ 
اخلدمة العسكرية. وتعزز هذا املوقف في أعقاب حرب األيام الستة )حزيران 
1967( التي حررت حائط املبكى الغربي )حائط البراق( وغيره من األماكن 
املتدين  الصهيوني  التيار  واسعة من  أوساط  بدأت  أعقاب ذلك  املقدسة. في 
بتسمية اجليش اإلسرائيلي باسم »جيش الله«. وأدى ذلك إلى تقوية جهوزية 
على  عملوا  وقــد  القتالية2.  للوحدات  وخاصة  للتجند،  املتدينني  الشبان 
االلتحاق بوحدات قتالية عادية واالنضمام ألطر »يشيفاة هسدير«. مع ذلك، 
وفي السبعينيات التحق أبناء املدارس التوراتية للمرحلة الثانوية بالوحدات 

االنتظامية بشكل خاص.

القبعات الدينية بني املتقدمني المتحانات التصنيف التي جتري قبل 
التجنيد.

أشرفت  التي  الوحدة،  في  احلاصلة  التحوالت  هذه  تنسحب 
فحتى  كله.  اإلسرائيلي  اجليش  على  قيادتها،  على  شخصيًا 
الثمانينيات كان هناك متثيل قليل جدًا ألبناء التيار الصهيوني املتدين 
في الوحدات القتالية، بينما أصبح حضورهم اليوم مهيمنا، مبا في  

ذلك ضمن صفوف قيادات تلك الوحدات.
عندما بدأت بكتابة هذه املقالة، حذرني الكثير من أنني ألج حقل 
ألغام، وأن املوضوع حساس ويفضل عدم اخلوض فيه. كما حتفظ 
املتدينون من املوضوع، »سوف يستغلون نتائج هذا العمل ضدنا«، 
أبنائنا  جتند  إن  »سيقولون  وأضافوا  معهم،  حتدثت  من  جميع  قال 
هو جزء من نزعة للسيطرة على املجتمع ومؤسساته«. ورغم عدم 
دراسة  قررت  بالذات،  ذلك  بسبب  ورمبا  الدعم،  على  حصولي 
هذه الظاهرة والبحث فيها. أردت أن أعرف سبب هذه التحوالت 
الصهيوني  وللجمهور  اإلسرائيلي،  للجيش  بالنسبة  ومعانيها 

املتدين، وللمجتمع اإلسرائيلي ككل.

مدخل
تهدف هذه املقالة إلى معاينة حجم انخراط أبناء التيار الصهيوني 
املتدين ضمن القيادات التكتيكية للجيش اإلسرائيلي خالل العقدين 
االنخراط  نسبة  لزيادة  املركزية  العوامل  حتليل  وإلى  األخيرين، 

هذه، وفحص املعاني التنظيمية واالجتماعية لهذه الظاهرة.
العقدين  خالل  املتدين  الصهيوني  للتيار  املركزية  املعضلة  كانت 
األخيرين هي موقعه على احملور املمتد بني عالم »احلريدمي«، الذي 
يكرس نفسه لتعلم التوراة، ويساهم بذلك، بناء على تصوره هو، 

العلمانيني الصهيونيني، الذي  في تقريب »اخلالص«، وبني عالم 
ما زال حتى اليوم العامل الرئيس في بناء البالد وبلورتها. وتقوم 
التوراتي  أبنائهم  عالم  يقل  أال  على  املتدين  الصهيوني  التيار  رؤية 
املدارس  طالب  عالم  عن  الدينية  للفروض  تأديتهم  وصرامة 
التوراتية )»يشيفاه«( احلريدمي، وأال يقل مدى حتقيقهم للصهيونية 
إسرائيل  دولة  فإن  الرؤية  هذه  على  بناء  العلمانيني.  زمالئهم  عن 
هي »بداية اخلالص«، وإن مؤسساتها، مبا فيها اجليش، تقوم بدور 
مركزي في سيرورة اخلالص. وعليه، فإن اخلدمة في اجليش، في 

نظر الصهيونية املتدينة، هي فرض ديني مهم.
ترافق هذه الرؤية الصهيونية املتدينة منذ عدة سنوات، فما الذي 
حدث إذن خالل العقدين األخيرين وأدى إلى ذلك االرتفاع الكبير 
في أعداد قيادات الوحدات القتالية في اجليش اإلسرائيلي من بني 

معتمري القبعات الدينية؟
تاريخي  الستعراض  ضرورة  ثمة  السؤال،  هذا  عن  جنيب  كي 

سريع.
التيار  لدى  إسرائيل ساد اخلوف  السنوات األولى إلقامة  خالل 
الديني القومي )الصهيونية املتدينة( بأن اجليش يؤثر سلبًا على أبنائه 
املتجندين، وبعد مفاوضات بني حاخامي الصهيونية املتدينة وبني 
قيادات اجليش مت التوصل إلى تسوية تاريخية، قامت مبوجبها في 
العام 1965 مدارس دينية توراتية خاصة )ُتسمى كل مدرسة منها 
بني  وما  للتوراة  العالي  التعليم  بني  ما  تدمج  هسدير«(،  »يشيفاة 
اخلدمة العسكرية في اجليش. ومقابل قيام اجليش بدمج املتجندين 
املتدينني في وحدات متجانسة وتقليص مدة خدمتهم العسكرية، 
من  التوراتية  املدارس  تلك  طالب  إعفاء  عن  احلاخامون  تنازل 
تأجيل  على  االتفاق  من  النموذج  هذا  وينص  العسكرية.  اخلدمة 
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هؤالء  يدرس  عامني،  ملدة  للجيش  املدارس  تلك  طالب  انضمام 
دراستهم  نهاية  وفي  العالي.  للتعليم  »يشيفاه«  في  خاللها  الشبان 
يلتحقون في وحدات قتالية متجانسة ملدة ستة عشر شهرًا، وبعدها 

يعودون للدراسة في »اليشيفاه« لفترة إضافية.
أن  املتدينة  الصهيونية  تيار  أبناء  من  العديد  لدى  الشعور  ساد 
»يشيفاة هسدير«  املختصرة من خالل مدارس  العسكرية  خدمتهم 
ال تقدم الكفاية للدولة. وأكثر ما كان يقلقهم هو حقيقة أن اخلدمة 
العسكرية املختصرة تسد طريقهم إلى الوحدات العسكرية املختارة 
العديد  تفضيل  النتيجة  وكانت  الضباط.  وإلى صفوف  واخلاصة1 
من خريجي مدارس »اليشيفاه« للمرحلة الثانوية االلتحاق باملسار 
العسكري االعتيادي بدل االنضمام إلى »يشيفاة هسدير«، أو بعد 

فترة قصيرة من التحاقهم بتلك املدرسة. 
باخلدمة  االلتحاق  في  املتدين  الصهيوني  التيار  أبناء  رغبة  أدت 
العام 1987: سنة  إقامة إطار جديد في  إلى  العسكرية االعتيادية 
التأهيل  توفير  بهدف  وذلك  العسكرية،  اخلدمة  تسبق  حتضيرية 
وترمي  »اليشيفاه«.  إطار  في  الراغبني،  للمتدينني  العسكري 
اخلدمة  قبل  مكثفا  دينيا  تعليما  الشبان  منح  إلى  التحضيرية  السنة 
العسكرية، بهدف احلد من التأثيرات العلمانية للجيش عليهم )ما 

يسمى »تعزيزا« بلغة القيادات التوراتية(.
العسكرية  اخلدمة  قبل  ما  التحضيرية  السنة  أطر  إقامة  عززت 
الشرعية التوراتية للخدمة العسكرية االعتيادية، حيث منحت تلك 
األطر ألبناء التيار الصهيوني املتدين عاملًا توراتيًا مبلورًا سمح لهم 
باالنخراط في اجليش دون خوف من تخليهم عن الدين خالل فترة 
اخلدمة العسكرية، كما كان يحدث في السابق. وبكلمات أخرى، 
ميكن  أنه  واحلاخامون،  وعوائلهم  هم  املتدين،  الشباب  أدرك 
باجلانب  ذلك  ميس  أن  دون  من  القتالية  الوحدات  إلى  االنضمام 
النموذج  عمل  وقد  الوحدات.  تلك  في  يخدم  ملن  الروحاني 
الشخصي الذي قدمه املجندون منهم على تعزيز اإلميان بذلك، ما  

ساهم في توسيع دائرة الشبان املتدينني امللتحقني باجليش.
هي  املتدين  الصهيوني  التيار  بها  مر  التي  السيرورات  تكن  لم 
املتدينني  الشبان  التحاق  ظاهرة  اتساع  إلى  أدت  التي  الوحيدة 
في  ساهمت  بل  للجيش،  التكتيكية  وبالقيادة  القتالية  بالوحدات 
املجتمع  وفي  اجليش  في  اجلارية  الداخلية  السيرورات  أيضًا  ذلك 

اإلسرائيلي ككل، والتي سنعاجلها الحقًا بشكل موسع.

بهدف كتابة هذه املقالة أجريت مقابالت مع العديد من خريجي 
ضباط  ومع  اليوم،  وحتى   1990 منذ  املشاة  جيش  ضباط  دورة 
من  بارزين  حاخامني  ومع  املتدين،  الصهيوني  التيار  من  مقاتلني 

هذا التيار، ومع ضباط كبار من العلمانيني.
إيجابيًا  موقفًا  املتدين  الصهيوني  التيار  أظهر  الدولة  إقامة  منذ 
جتاه اخلدمة العسكرية. وتعزز هذا املوقف في أعقاب حرب األيام 
الغربي )حائط  املبكى  التي حررت حائط  الستة )حزيران 1967( 
البراق( وغيره من األماكن املقدسة. في أعقاب ذلك بدأت أوساط 
واسعة من التيار الصهيوني املتدين بتسمية اجليش اإلسرائيلي باسم 
املتدينني  الشبان  جهوزية  تقوية  إلى  ذلك  وأدى  الله«.  »جيش 
القتالية2. وقد عملوا على االلتحاق  للوحدات  للتجند، وخاصة 
مع  هسدير«.  »يشيفاة  ألطر  واالنضمام  عادية  قتالية  بوحدات 
للمرحلة  التوراتية  املدارس  أبناء  التحق  السبعينيات  وفي  ذلك، 

الثانوية بالوحدات االنتظامية بشكل خاص.
طرأ في السنوات األخيرة تغيير على هذا التوجه يتمثل في نزعة 
متزايدة لدى خريجي املدارس التوراتية للمرحلة الثانوية لاللتحاق 
على  العادة  جرت  السابق،  في  االعتيادية.  القتالية  بالوحدات 
التحق  بينما  الوحدات،  لهذه  الدينية  املدارس  خريجي  انضمام 
خريجو املدارس التوراتية الثانوية باملسار االنتظامي. وجاء التغيير 

اآلخر على شكل إقامة أطر حتضيرية ما قبل اخلدمة العسكرية.
الصهيوني  التيار  أبناء  انضمام  تزايد  إلى  أعاله  التحوالن  أدى 
التجند ضمن  فإن  إلى جميع أطر اجليش . وكما أسلفنا،  املتدين 
املسار املختصر حد من وصول الشبان املتدينني أصحاب اجلهوزية 
)الذين تربوا على املساهمة القصوى للدولة وللمجتمع( إلى رتبة 
وساهم  القصيرة.  العسكرية  اخلدمة  فترة  بسبب  وذلك  الضباط 
تزايد أعداد امللتحقني منهم باجليش ضمن املسار االعتيادي، بدل 
املسار املختصر، في تزايد انضمامهم إلى صفوف قيادة الوحدات 

القتالية.
املتدين  الصهيوني  التيار  أبناء  من  املنضمني  عدد  كان  كلما 
ثقتهم  زادت  يزداد،  االعتيادية  القتالية  العسكرية  الوحدات  إلى 
السابق  في  كانت  لوحدات  التطوع  على  إصرارهم  وزاد  الذاتية، 
»خارج النطاق« بالنسبة للشبان املتدينني. واملقصود تلك الوحدات 
الكيبوتسات  أبناء  السابق ذات نسبة عالية جدًا من  التي كانت في 

واملوشافيم.
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أكثر  القتالية  الوحدات  إلى  االنضمام  الذي عزز شرعية  واألمر 
العسكرية،  اخلدمة  قبل  ما  التحضيرية  األطر  إقامة  كان  غيره  من 
سنة  على  خاللها  من  املتدين  الصهيوني  التيار  أبناء  يحصل  والتي 
من  اثنان  التوراتية.  الدراسة  ضمن  العسكري  التأهيل  من  كاملة 
التابعة للحاخامني إيلي  التوراتية »مركاز هراف«  خريجي املدرسة 
ففي  املشروع.  هذا  طالئع  أول  كانا  لفينشاطاين،  ويغئال  سدان 
نهاية الثمانينيات أقاما أول سنة حتضيرية في مستوطنة »عيلي« في 
السامرة3. وقد أقيم هذا اإلطار استجابة ملطلب العديد من الشبان 
التجند،  قبل  »التعزيز«  على  احلصول  في  رغبوا  الذين  املتدينني، 

االنضمام للوحدات العسكرية االعتيادية.
التحضيرية في »عيلي« بشعبية عالية،  السنة  ما حظيت  سرعان 
بناء على معطيات وزارة  املزيد من هذه األطر.  إقامة  إلى  أدى  ما 
توراتيًا،  حتضيريًا  إطارًا  عشر  سبعة  اليوم  يوجد  والتعليم  التربية 
وعدد مماثل من األطر التحضيرية العلمانية التي أقيمت في أعقاب 
األطر األولى. وبناء على معطيات قسم التعليم الديني في وزارة 
التعليم فإن نحو ستة آالف طالب تخرجوا من أطر التعليم الدينية 
في السنة الدراسية 1997- 1998. ونحو 600 منهم توجهوا إلى 
إلى املسار املختصر. ويعتبر  التحضيرية، ونحو ألف  مسار األطر 
هذا الرقم مثيرًا إذا ما أخذنا باحلسبان أن األطر التحضيرية أقيمت 
قبل عشر سنوات فقط، في حني أن املسار املختصر قائم قبل ذلك 
بفترة طويلة. وتزّود األطر التحضيرية للجيش املئات من املتجندين 
الضباط  رتبة  إلى  التدرج  وقابلية  العالية  اجلهوزية  أصحاب  من 

سنويًا.
األطر  وبني  هسدير«  »يشيفاة  أطر  بني  املنافسة  من  نوع  هناك 
التحضيرية ما قبل اخلدمة العسكرية، فكالهما يتوجهان إلى جمهور 
الهدف نفسه. األمر الذي يخفف من حدة املنافسة هو احلقيقة أنه 

في كل عام يتجند نحو ألفني من خريجي التعليم الرسمي- الديني 
لإطارين أعاله، أي نحو 30% من طالب التيار الصهيوني املتدين 
خريجي املرحلة الثانوية. أكثر من 50% من مجمل الشبان املتدينني 
ثالث  لفترة  أي  االعتيادية،  العسكرية  اخلدمة  مسار  يختارون 
سنوات، ونحو 10% يؤجلون االلتحاق باخلدمة العسكرية لفترات 
طويلة بواسطة االلتحاق باملدارس  التوارتية العليا – الصهيونية أو 
احلريدية. ومن امللفت أن نحو 75% من املنتمني إلى مسار »يشيفاة 
هسدير« أو إلى األطر التحضيرية ما قبل اخلدمة العسكرية، هم من 
نخب  من  طالبها  يعتبر  التي  الثانوية،  التوراتية  املدارس  خريجي 
الشباب الصهيوني املتدين من الناحيتني الفكرية والدينية، وكذلك 
املتدينني  الشبيبة  أبناء  من   %45 اقتصادية.  السوسيو-  الناحية  من 
املدارس  في   %55 و  الثانوية،  التوراتية  املدارس  في  يتعلمون 
الثانوية  املدارس  خريجي  من   %70 والنظرية.  الشاملة  الثانوية 
العسكرية االعتيادية ملدة ثالث سنوات، وفقط  باخلدمة  يلتحقون 
أو  هسدير«  »يشيفاة  التوراتية:  املدارس  في  يلتحقون   %20 نحو 

األطر التحضيرية التوراتية ما قبل اخلدمة العسكرية.

حتديات اخلدمة العسكرية
النابعة  التقنية  التحديات  من  العديد  املتدينون  اجلنود  يواجه 
احلفاظ  فريضة  وخاصة  الدينية،  الفروض  تأدية  صعوبة  من 
األوقات  في  )احلالل(،  الكشروت  وعلى  السبت  قدسية  على 
كما  العمليات.  تنفيذ  خالل  وكذلك  املعسكر  داخل  االعتيادية 
التيار  أبناء  الدينية املطرزة )والتي يعتمرها  القبعات  يواجه معتمرو 
الصهيوني القومي املتدين( حتديًا أكثر صعوبة، وهو كيفية احلفاظ 
على هويتهم املستقلة واخلاصة خالل التقائهم مع العالم العلماني. 

صعوبة  من  النابعة  التقنية  التحديات  من  العديد  املتدينون  اجلنود  يواجه 
تأدية الفروض الدينية، وخاصة فريضة احلفاظ على قدسية السبت وعلى الكشروت 
)احلالل(، في األوقات االعتيادية داخل املعسكر وكذلك خالل تنفيذ العمليات. كما 
الصهيوني  التيار  أبناء  يعتمرها  )والتي  املطرزة  الدينية  القبعات  معتمرو  يواجه 
املستقلة  كيفية احلفاظ على هويتهم  وهو  أكثر صعوبة،  املتدين( حتديًا  القومي 
واخلاصة خالل التقائهم مع العالم العلماني. قبل االلتحاق باجليش يتربى الشبان 
املتدينون عادة داخل أطر مغلقة بإحكام. وتشكل اخلدمة العسكرية بالنسبة ملعظمهم 
فرصة أولى يتواصلون خاللها بشكل متواصل مع أترابهم من العلمانيني. ويخلق هذا 
االلتقاء العديد من املشاعر املتضاربة؛ فأولئك املعنيون مسبقًا بنزع قبعاتهم الدينية 
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قبل االلتحاق باجليش يتربى الشبان املتدينون عادة داخل أطر مغلقة 
أولى  فرصة  ملعظمهم  بالنسبة  العسكرية  اخلدمة  وتشكل  بإحكام. 
العلمانيني.  من  أترابهم  مع  متواصل  بشكل  خاللها  يتواصلون 
فأولئك  املتضاربة؛  املشاعر  من  العديد  االلتقاء  هذا  ويخلق 
بني  من   %30 بنحو  )يقدرون  الدينية  قبعاتهم  بنزع  مسبقًا  املعنيون 
خريجي التعليم الصهيوني املتدين( يرحبون مبثل هذا االلتقاء. أما 
فهم  لهذا  االلتقاء.  فيخشون هذا  أهلهم ومعلموهم،  اآلخرون، 
يلجأون لتقوية أنفسهم بالفروض الدينية بواسطة الدراسة في أحد 
األطر التحضيرية التوراتية ما قبل اخلدمة العسكرية. كما دفع هذا 
برامج  تطوير  إلى  الديني  التعليم  مؤسسات  من  العديد  التخوف 

تعليم خاصة للطالب املرشحني للخدمة العسكرية.
على الرغم من  تلك اجلهود يبدو أن االلتقاء مع العالم العلماني 
ذلك  على  ويشهد  املتدينني.  الشبان  أمام  الصعوبات  يثير  زال  ما 
التي  الشريعة  كتب  في  املوضوع  هذا  يحتله  الذي  املركزي  املكان 
تكتب خصيصًا من أجل اجلنود املتدينني. وقد أضيف في السنوات 
تزايد  أعقاب  في  الذاتية  الهوية  على  احلفاظ  هو  آخر  حتٍد  األخيرة 
يتعارض  الذي  األمر  وهو  القتالية.  للوحدات  الفتيات  انضمام 
معايير  على  أوالده  تربية  في  املتدين  الصهيوني  املجتمع  رغبة  مع 
الفصل بني اجلنسني في  بواسطة  مبا في ذلك  التقليدية،  االحتشام 

جيل املراهقة.
رغم جميع الصعاب، وكما أسلفنا، هناك تزايد مهم في نسبة 

الشبان املتدينني امللتحقني باجليش.

االختبار اإلحصائي
تصطدم كل محاوالت إحصاء نسبة املتدينني في اجليش بحاجز 
مركزي، وهو أن تسجيالت اجليش ال تذكر إذا كان املتجند متدينا، 
محافظا أو علمانيا. ملعرفة نسبة العلمانيني واملتدينني خريجي دورة 
بفحص  قمت   2008  -1990 األعوام  في  املشاة  جيش  ضباط 
باخلدمة  االلتحاق  قبل  فيها  درسوا  التي  التعليمية  املؤسسة  نوع 
في مدرسة  تعلم  املشاة  العسكرية. كل خريج دورة ضباط جيش 
تسجيله  مت  ثانوية،  توراتية  مدرسة  في  أو  ثانوية،  دينية  رسمية 
الشبان  باحلسبان  يأخذ  ال  التصنيف  هذا  أن  العلم  مع  كمتدين. 
املتدينني الذين تعلموا في مدارس علمانية، لذلك ثمة احتمال كبير 
بأن نسبة القادة املتدينني في الوحدات القتالية للجيش اإلسرائيلي 

أكثر مما يظهر في النتائج في اجلداول  أدناه. 
فيما يلي بعض التعريفات املهمة لفهم املعطيات:

1. استكمال جيش املشاة: حتى قبل تشرين األول 2010 كان 
مسار ضباط جيش املشاة ومسار استكمال اجلندية موحدين 
في إطار واحد. ومنذ ذلك التاريخ مت الفصل بينهما، حيث 
يتم مسار الضباط ملقاتلي جيش املشاة في إطار مسار ضباط 
املشاة  استكمال  مسار  أم��ا  اجل��وال��ة،  مع  )اله��ف(  اليابسة 

املتخصص )جيفن( فيتم بشكل منفصل.
2. خريج استكمال املشاة: اجلندي الذي ينهي مساري ضباط 
اليابسة ومسار استكمال املشاة )جيفن( بنجاح ويحصل على 

درجة ضابط.
3. متدينون: اجلنود الذين تعلموا في مؤسسة دينية.

جدول رقم )1( – نسبة املقاتلني املتدينني بني خريجي استكمال املشاة

نسبة اخلريجني املتديننيسنة إنهاء املسار
1990%2.5
1991%3.1
1992%7.8
1993%12.8
1994%12.5
1995%11.6
1996%12.5
1997%14.9
1998%15.8
1999%14.5
2000%15.5
2001%22.5
2002%26
2003%23.9
2004%27.4
2005%25.9
2006%28
200731.4
2008%26

مالحظات: نسبة خريجي التعليم الرسمي الديني بني مجموع اخلادمني في اجليش 
في األعوام 2003- 2007 كانت ثابتة مبعدل 13.7%؛ املعطيات أعاله تشير إلى الرجال 

فقط. املعطيات من قسم املعلومات في شعبة التخطيط في قسم القوى العاملة.
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باإلمكان تقسيم العقدين األخيرين إلى ثالث مراحل:
املتدينني  الفترة كانت نسبة الضباط  1990- 1992 - في هذه   •

اجليش.  في  العامة  نسبتهم  مع  مقارنة  منخفضة، 
إطار  ضمن  اجليش  في  انخرطوا  املتدينني  أن  والسبب 
من  منعهم  الذي  األمر  باألساس،  هسدير«  »يشيفاة 
كما  القصيرة.  اخلدمة  فترة  بسبب  قدراتهم  جل  حتقيق 
العسكرية  الوحدات  إلى  املنضمني  املتدينني  عدد  أن 
بصفوف  لاللتحاق  اجلنود  تؤهل  التي  املختلطة، 

الضباط، كان منخفضا جدًا.
• 1993- 2000 - طرأ في هذه املرحلة ارتفاع في نسبة الضباط 

األطر  إقامة  بسبب  وخاصة  املشاة،  جيش  في  املتدينني 
العام 1987. في  العسكرية  ما قبل اخلدمة  التحضيرية 
هذه املرحلة وصلت نسبة الضباط املتدينني في وحدات 
املشاة إلى نفس نسبة املتدينني في اجليش عامة، بل وأكثر 

من ذلك.
• 2001- 2008 - بدأ في هذه املرحلة ارتفاع ملحوظ في نسبة 

القتالية، حيث وصلت  املتدينني في الوحدات  الضباط 
نسبتهم إلى ضعفي نسبة املتدينني في اجليش عامة. هناك 
عدة أسباب لذلك: زيادة عدد الشبان املتدينني في األطر 
التحضيرية، زيادة عدد الضباط املتدينني في اجليش، مما 
نفسه،  الطريق  في  املضي  على  املتدينني  الشباب  شجع 
والتي   ،2001 العام  اندلعت  التي  الثانية  االنتفاضة 
على  قوميًا  نضااًل  املتدينة  الصهيونية  نظر  في  شكلت 
معطى   )1( رقم  اجلدول  في  ويبرز  اليهودي.  البيت 
آخر مثير، وهو أن نسبة الضباط املتدينني استمرت في 
االرتفاع أيضا في فترة ما بعد فك االرتباط مع غزة، أي 

فترة ما بعد صيف 2005.

أسباب ارتفاع نسبة معتمري القبعات الدينية 
في صفوف ضباط املشاة

أسباب تتعلق بالتيار الصهيوني املتدين
الصهيوني  التيار  أيديولوجيا  بناء على  العسكرية،  اخلدمة  تعتبر 
أيضًا.  دينية  فريضة  بل  فقط،  مدني  واجب  مجرد  ليس  املتدين، 
هي  األيديولوجيا،  هذه  على  بناء  اإلسرائيلي،  اجليش  وحروب 

مبثابة فرض ديني مقدس، يجب أن يشارك فيها كل يهودي، من 
دون إعفاء أحد. بل هناك من بني التيار الصهيوني املتدين من يعتبر 
اإلنقاذ  طريق  في  احلربة  رأس  لكونه  مقدسًا  اإلسرائيلي  اجليش 

واخلالص التي وعدنا بها الرب وما زال.
رغم حدة هذه املواقف، فهذا ال مينع الشبان من التيار الصهيوني 
املتدين من التساؤل عن الوزن النوعي لفريضة اخلدمة في اجليش، 
مقارنة بفرائض أخرى مثل فريضة تعلم التوراة، التي توازي حسب 
التقاليد اليهودية بقية الفرائض. وتزداد أهمية هذا التساؤل بسبب 
اجلواب القاطع الذي توفره اليهودية- احلريدية. وبسبب اإلميان أن 
تعلم التوراة هو أفضل ضمانة ألمن شعب إسرائيل طالب حاخامو 
للشبان  العسكرية  اخلدمة  من  تام  بإعفاء  إسرائيل  في  احلريدمي 

الراغبني في تكريس حياتهم للتوراة.
فقط قلة من بني خريجي التعليم الرسمي الديني تؤجل خدمتها 
التوراة  لتعلم  الفترة  هذه  تكريس  بهدف  سنوات  لبضع  العسكرية 
في إحدى مدارس التوراة العليا. أما الغالبية فتفضل أحد احللول 
التوراة،  الوسطى الذي يدمج ما بني اخلدمة العسكرية وبني تعلم 
قبل  ما  التحضيرية  التوراتية  األطر  أو  هسدير«،  »يشيفاة  مثل 
غير  املتدينني  اجلنود  من  العديد  أن  ويتضح  العسكرية.  اخلدمة 
راضني عن هذه احللول املؤسساتية. وهو األمر الذي يتضح، على 
التوراتية  التي كتبها أحد طالب املدرسة  املثال، من الرسالة  سبيل 
للحاخام، والتي نشرت العام 2004 في موقع »كيباه«4 في زاوية 

األسئلة واألجوبة.

حضرة احلاخام، سالم وحتية
صحة  األكثر  هو  ما  أستنتج  أن  لي  كيف  أعرف  أن  أود 
بالنسبة لي: اخلدمة العسكرية اجلدية واحملترمة، أم العودة 
قانونيا  املقررة  فترة اخلدمة  إنهاء  بعد  التوراتية  املدرسة  إلى 
هسدير«،  »يشيفاة  في  أدرس  التوراتية؟  املدارس  لطالب 
وبدأت اخلدمة العسكرية قبل نحو نصف عام، وأنا استمتع 
جدًا وأشعر باملساهمة الكبرى من خالل خدمتي. وهناك 
العديد من الضغوط من قبل املؤسسة العسكرية كي أواصل 

اخلدمة العسكرية والتحق مبسار الضباط.
الواحد  بأن  ومتأكد  نفسي  أوهم  ال  فأنا  أمتزق،  لكنني 
في  التعلم  يريد  القلب  اآلخر.  حساب  على  سيكون 
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أن  أرجو  اجليش.  يفضل  العقل  لكن  التوراتية،  املدرسة 
في  النظر  تساعدني على  التي  األدوات  لي  تسعفني وتوفر 

هذه املسألة املصيرية والبت فيها.
جتسد هذه الرسالة التخبطات التي يعيشها أبناء الشبيبة من تيار 
الصهيونية املتدينة، بني اخلدمة العسكرية وبني تعلم التوراة. فكال 
األمرين على درجة عالية من األهمية ويضعهم أمام معضلة كبيرة. 
التخبط  التيار،  هذا  يواجهه  أكبر  تخبط  من  جزء  هو  التخبط  هذا 
في  االنخراط  وبني  احلريدمي،  لدى  كما  واالنغالق،  العزلة  بني 
املجتمع العلماني. لكن ثمة ثمن لالنخراط في املجتمع العلماني، 
وفي اجليش بشكل خاص، يتمثل في املعدل العالي نسبيًا للتخلي 
عن أسلوب احلياة الدينية. هذا هو السبب الذي دفع قيادات التيار 
الصهيوني املتدين للبحث عن مسارات خاصة ألبناء الشبيبة تدمج 
ما بني تأدية فريضة اخلدمة العسكرية وبني استمرارية احلفاظ على 
احلياة الدينية. هكذا مت علميًا إقامة أطر »يشيفاة هسدير«. وخالل 
مسار  املتدينة  الصهيونية  تيار  أبناء  غالبية  اختار  عديدة  سنوات 
املجتمعي  الضغط  بسبب  فقط  ذلك  مت  ولقد  هسدير«.  »يشيفاة 
املدارس  ألبناء  اجلزئي  الدمج  النتيجة  وكانت  األهل.  وضغط 

التوراتية في اجليش ومشاركة تقارب الصفر في قيادات اجليش.
جدول رقم )2( – تزايد عدد األطر التحضيرية ما قبل اخلدمة 

العسكرية وعدد الطالب5

عدد األطر السنة التعليمية
التحضيرية

عدد الطالب )املعدل 
السنوي(

1998-19976700

1999-199810850

2000-1999151000

2003-2002181170

2004-2003211240

2005-2004211325

2006-2005231300

2007-2006251500

2008-2007341800

التعليم  جهاز  خريجي  تأهيل  بهدف  التحضيرية  األطر  أقيمت 
التطوع  تشجيع  وبهدف   ، العسكرية  للخدمة  الديني  الرسمي 
هذه  وهدفت  كما  والقيادة.  الضباط  وملسار  القتالية  للوحدات 
اخلدمة  قبل  للشبان  واجلسدية  الروحانية  املناعة  توفير  إلى  األطر  
الروحاني-  عاملهم  إثراء  القيادية،  قدراتهم  تطوير  العسكرية، 
مثل  مركزية  مجاالت  في  املسؤولية  لتحمل  وتأهيلهم  الصهيوني 

األمن، املجتمع والتربية.6
17 من بني 34 من األطر التحضيرية املعترف بها والفاعلة اليوم 
ُمعرفة كأطر »توراتية« - 16 للشبان وواحد للشابات. 17 ُمعرفة 
كأطر »عامة« )واحد فقط للشبان، 16 مختلطة، نسبة الشابات في 
معظمها أكثر من نسبة الشباب(. في العقد األخير ازداد عدد األطر 
التحضيرية، وخاصة األطر العامة، من خمسة أطر حتضيرية عامة 
في السنة الدراسية 1999- 2000، إلى سبعة عشر إطارا حتضيريا 
عاما في السنة الدراسية 2007- 2008. في السنوات األخيرة مت 
توراتية جديدة لطالب األطراف  أطر حتضيرية  إقامة  التركيز على 
بشكل  القدمية  التحضيرية  باألطر  اآلن  حتى  يلتحقوا  لم  )الذين 
املدارس  مكان  التحضيرية  األطر  احتلت  ما  وسرعان  واسع(. 

التوراتية )يشيفاة هسدير( من ناحية مكانتها.
جدول رقم )3( – نسبة املقاتلني من بني خريجي األطر التحضيرية 

باملقارنة مع نسبتهم بني مجمل املتجندين في األعوام 2001- 
2004 )رجال فقط(7

النوعالسنة
لم يتجندواغير مقاتلنيمقاتلون

2001
1.1%16.1%82.8%أطر حتضيرية

-61.6%38.4%مجمل اجليش

2002
1.9%21.4%76.7%أطر حتضيرية

-60.7%39.3%مجمل اجليش

2003
3.1%16.9%80%أطر حتضيرية

-59.8%40.2%مجمل اجليش

2004
1.7%18.2%80.1%أطر حتضيرية

-59.2%40.8%مجمل اجليش
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جدول رقم )4( -  نسبة القيادات بني خريجي األطر التحضيرية 
باملقارنة مع نسبتهم في اجليش بني مجمل املتجندين في السنوات 

2001- 2004 )رجال فقط(8

النوعالسنة
لم يتجندواغير مقاتلنيمقاتلون

2001
1.1%58%40.9%أطر حتضيرية

-88.2%11.8%مجمل اجليش

2002
1.9%51.7%46.5%أطر حتضيرية

-86.6%13.4%مجمل اجليش

2003
3.1%51%46%أطر حتضيرية

-86.2%13.8%مجمل اجليش

2004
1.7%49.3%49%أطر حتضيرية

-85.9%14.1%مجمل اجليش

جدول رقم )5( – نسبة الضباط بني خريجي األطر التحضيرية 
باملقارنة مع نسبتهم بني مجمل املتجندين في األعوام 2001- 

2004 )رجال فقط(9

النوعالسنة
لم يتجندواغير مقاتلنيمقاتلون

2001
1.1%73%25.9%أطر حتضيرية

-90.7%9.3%مجمل اجليش

2002
1.9%75.8%22.3%أطر حتضيرية

-91.4%8.6%مجمل اجليش

2003
3.1%73.9%23%أطر حتضيرية

-91.8%8.2%مجمل اجليش

2004
1.7%77.9%20.5%أطر حتضيرية

-92.9%7.1%مجمل اجليش

للمقاتلني،  العالية  النسبة  تدل اجلداول )3(، )4( و )5( على 
القيادات والضباط من بني خريجي األطر التحضيرية، مقارنة مع 

النسبة العامة بني مجمل املتجندين. 

اخلاصة  للوحدات  التجنيد،  تسبق  التي  التصنيفات  خالل 

اخلدمة  قبل  ما  التحضيرية  األطر  خريجو  يبرز  واملختارة، 

)يصلون  نضوجهم  والعقلية،  اجلسدية  مناعتهم  في  العسكرية 

بسنة  املرشحني  بقية  يكبر  جيل  في  أعاله  التصنيف  مرحلة  إلى 

جناحهم  نسبة  يفسر  الذي  األمر  النجاح،  نحو  ودافعيتهم  كاملة( 

الشبان  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  التصنيف.  عمليات  خالل  العالية 

الذين يقررون االلتحاق باألطر التحضيرية يتمتعون عادة بحوافز 

)امتحان  اجلودة«  »مجموعة  امتحان  معطيات  وتشير  جدًا.  عالية 

خاص يفحص قدرات مختلفة للجنود بهدف تصنيفهم للوحدات 

نتائج  على  املجموعة  هذه  أفراد  حصول  إلى  املختلفة(  العسكرية 

مجمل  لدى  العام  املعدل  عن  بكثير  تزيد  ملحوظ،  بشكل  عالية 

املتجندين.

بهدف تقومي مدى الدافعية بني أوساط خريجي األطر التحضيرية 

الدينية، عملت على مقارنة نسبة املتطوعني منهم لصفوف الضباط 

أي  اجلودة،  معطيات  نفس  لها  فئات  بني  من  املتطوعني  نسبة  مع 

تقدمي  بهدف  بسنة  باجليش  التحاقهم  يؤجلون  الذين  الشبيبة  أبناء 

ش.ش،أي  باختصار  بالعبرية  )يسمون  للمجتمع  خدمة  سنة 

شبان  وهم  خدمة(،  سنة   - س.خ  وبالعربة    - شيروت  شنات 

علمانيون يتمتعون بدافعية عالية يكرسون سنة من حياتهم ملساعدة 

سكان األحياء الفقيرة وأبناء شبيبة في ضائقة وغيره.

أبناء  من   500 نحو  خدمة  سنة  ملشروع  عام  كل  في  يتطوع 

الشبيبة، وهم يتمتعون مبعطيات جودة عالية باملقارنة مع بقية فئات 

بينما  ضباطًا.  ليكونوا  يصلحون  منهم   %90 من  أكثر  املجتمع. 

85% من طالب األطر التحضيرية الدينية يصلحون لذلك. رغم 

ذلك الفرق، إال أن نسبة املتطوعني ملسار الضباط من بني خريجي 

األطر التحضيرية أعلى. يعرض اجلدول رقم )6( معطيات حول 

املختلفة.  السكانية  الفئات  بني  من  الضباط  ملسار  املتطوعني  نسبة 

األطر  خريجي  أن  واضح  بشكل  املعطيات  هذه  من  يتضح 

التحضيرية الدينية يتمتعون بدافعية أعلى للخدمة بشكل جدي في 

صفوف اجليش.
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جدول رقم )6( – نسبة املتطوعني لصفوف الضباط بني 
املجموعات املختلفة10

النوعالسنة
نسبة املتطوعني لصفوف الضباط

2001

25.9%أطر حتضيرية

17.6%سنة خدمة*

9.3%مجمل اجليش

2002

22.3%أطر حتضيرية

19.7%سنة خدمة

8.6%مجمل اجليش

2003

23%أطر حتضيرية

15.7%سنة خدمة

8.2%مجمل اجليش

2004

20.5%أطر حتضيرية

14.1%سنة خدمة

7.1%سنة خدمة
* سنة خدمة: التطوع ملدة عام خلدمة املجتمع قبل اخلدمة العسكرية

جتدر اإلشارة إلى أن الدافعية العالية لدى خريجي األطر الدينية 
ما قبل اخلدمة العسكرية لم تكن لتؤدي إلى نسبة عالية من املتطوعني 
مواقفهم.  بتغيير  واحلاخامني  املدرسني  قيام  لوال  الضباط  ملسار 
الشبيبة  أبناء  نصح  املتدين  الصهيوني  التيار  من  احلاخامون  اعتاد 
احلفاظ  بهدف  غيرها  دون  معينة  عسكرية  لوحدات  وتوجيههم 
حتظى  اخلاصة  أو  املختارة  الوحدات  تكن  لم  وعادة  دينهم.  على 
ازداد  التحضيرية  األطر  إقامة  وبعد  ولكن  قبلهم.  من  بالتوصية 
ازداد  كما  واخلاصة،  املختارة  الوحدات  في  املتدينني  اجلنود  عدد 
عدد القيادات من املتدينني في تلك الوحدات. الحظ احلاخامون 
التحاقهم  رغم  دينهم  على  احلفاظ  في  ينجحون  الشبيبة  أبناء  أن 
توصياتهم  بتغيير  منهم  قليل  غير  عدد  فقام  الوحدات،  بتلك 
املتعلقة باخلدمة العسكرية بتلك الوحدات. وكانت النتيجة تشكل 
على  عملوا  الوحدات،  تلك  في  املتدينني  من  صغيرة  جتمعات 
الدين  تاركي  نسبة  من  قلل  الذي  األمر  البعض،  بضعهم  تشجيع 

منهم. بكلمات أخرى، كلما ازداد عدد معتمري القبعات الدينية 
خوف  تراجع  كلما  واخلاصة،  املختارة  العسكرية  الوحدات  في 

احلاخامني وأبناء الشبيبة من اخلدمة في تلك الوحدات.

أسباب متعلقة باملجتمع اإلسرائيلي وحتوالته
للوحدات  املتجندين  املتدينني  نسبة  ارتفاع  أن  ادعاء  ثمة  كان 
في  القدمية  النخب  أفول  إلى  يعود  واخلاصة  املختارة  العسكرية 
املجتمع اإلسرائيلي. ثمة أسباب عديدة لهذا األفول، من ضمنها 
نسبة  تراجع  في  األفول  هذا  وينعكس  وأيديولوجية.  دميغرافية 
املتطوعني من بني أبناء النخب القدمية، مثل أبناء الكيبوتسات، في 
فراغًا  األمر  هذا  أحدث  واخلاصة.  املختارة  العسكرية  الوحدات 
في تلك الوحدات، فقامت عناصر كانت تعتبر من هامش املجتمع 
اإلسرائيلي مبلء هذا الفراغ. ويشكل أبناء التيار الصهيوني املتدين 

جزءا من ذلك الهامش.
املركز  بني  العالقة  في  احلاصلة  التغيرات  أدرك  من  أول  إن 
باروخ  االجتماع  عالم  كان  اإلسرائيلي  املجتمع  في  واألطراف 
حتديد  حول  ثقافية  حرب  وجود  كيمرلينغ  ويدعي  كيمرلينغ.11 
املختلفة  والفئات  املجموعات  بني  املوارد  توزيع  الدولة،  هوية 
ومكانة كل مجموعة في الدولة. وحسب رأيه فإن أول من حتدى 
الثقافة العلمانية املهيمنة لالشكناز )أبناء الكيبوتسات هم املمثلون 
طرح  وقد  إميونيم«.  »غوش  جماعة  هم  الثقافة(  لهذه  األبرز 
هؤالء ثقافة مضادة ذات طابع ديني قومي متعصب. وسعت هذه 
واستبدال  اإلسرائيلي  املجتمع  في  مهيمنة  قوة  لتصبح  املجموعة 

النخب القدمية واحتالل مكانتها.
يقول عالم االجتماع يورام بيري12 إن اجليش اإلسرائيلي ومنذ 
املجتمع  في  فرد  كل  مكانة  كبيرة  بدرجة  حدد  قد  كان  تأسيسه 
اإلسرائيلي، حيث أن حجم املساهمة في اجلهد احلربي هو الذي 
حدد بدرجة كبيرة مكانة كل فرد واملجموعة املجتمعية التي ينتمي 

إليها.
ويقول بيري: إن املركز املجتمعي القدمي غّير موقفه من اخلدمة 
العسكرية، مبا في ذلك بسبب تبنيه للتوجه ما بعد احلداثوي الذي 
يعترف بشرعية وجود روح قيم جمعية متعددة. جرى هذا التحول 
على سبيل املثال في احلركة الكيبوتسية التي كانت جزءا من املركز 
القدمي والتي حظيت في السابق بتمثيل فائق في اجليش. وفي حني 
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األساسي  العبء  التدريجي عن حتمل  بالتراجع  القدمي  املركز  بدأ 
في اجليش، بدأت مجموعات أخرى، كانت تعتبر من األطراف 
)اليهود  منخفضة  اقتصادية  سوسيو-  لشريحة  بغالبيتها  وتنتمي 
خاص(،  بشكل  واملتدينون  التطوير  مناطق  سكان  الشرقيون، 

باحتالل هذا املكان.
اليهودي،  الطابع  على  اإلسرائيلي  اجليش  حافظ  بدايته  منذ 
فئات  جميع  جتند  إلى  وتطلع  الشعب«  »جيش  ب�  نفسه  وعّرف 
الشعب إلى صفوفه. كما حرص بشكل خاص على توفير الطعام 
احلالل )كشير( وعلى قدسية السبت، ومن هذا املنطلق متت إقامة 
العام 1948، ومت توظيف حاخامني  مؤسسة »حاخامي اجليش« 
ومراقبي الطعام احلالل في وحداته. املنطق وراء هذا التوجه كان 
على  يحافظ  جيش  في  اخلدمة  يستطيع  العلماني  اجلندي  بسيطًا: 
ال  جيش  في  اخلدمة  يستطيع  ال  املتدين  اجلندي  بينما  »الكشير«، 
ومبا  ذلك،  مع  السبت.  قدسية  على  وال  »الكشير«  على  يحافظ 
أنه في معظم وحدات اجليش لم يتواجد جنود متدينون، وكانت 
واملوشافيم،  الكيبوتسات  أبناء  من  العلمانيني  من  املقاتلني  غالبية 
ذلك  على  زد  والسبت.  »الكشير«  موضوع  على  احلرص  يتم  لم 
املتدينني  اجلنود  بإقناع  اجليش  وحدات  من  العديد  في  احملاوالت 
القالئل بالتخلي عن الدين. هذا السلوك الذي مّيز في السبعينيات 
احلاخامني  موقف  عزز  القتالية،  الوحدات  معظم  والثمانينيات 
ضمن  العسكرية  اخلدمة  بتفضيل  املتدينة  الصهيونية  وقيادات 

وحدات منفصلة على اخلدمة في وحدات مختلطة.
القدمية،  النخب  تراجع  بدأ  أسلفنا،  وكما  التسعينيات،  في 
األمر الذي أدى إلى تغيرات في التركيبة املجتمعية للجيش؛ حيث 
الدينية،  القبعات  معتمرو  فيها  مبا  األطراف،  مجموعات  بدأت 
ما  إن  واملوشافيم.  الكيبوتسات  أبناء  ملكانة  تدريجي  باحتالل 

غّذى دافعية املجموعات اجلديدة هو تلك االمتيازات الرمزية التي 
حصلوا عليها من اجليش مقابل اخلدمة العسكرية، وخاصة احلراك 

املجتمعي، التأثير الثقافي على اجليش والدافع األيديولوجي.
يدعي يغيل ليفي13 أن االنضمام املكثف ألبناء الصهيونية املتدينة 
إلى اجليش، بعد سنوات عديدة من االغتراب واملكانة الهامشية، 

نبع أساسًا من سيرورتني تكمالن بعضهما بعضا:
حان . 1 أنه  املتدينة  الصهيونية  تيار  شبيبة  لدى  الوعي  تبلور 

-األشكنازية  املهيمنة  املجتمعية  الشريحة  لتحدي  الوقت 
إميونيم«،  »غوش  إقامة  إلى  الوعي  هذا  دفع  العلمانية. 
ومن ثم انضمام الشباب املتدينني املكثف للجيش، والذين 

شكلوا قوة مضادة لشبيبة الكيبوتسات واملوشافيم.
استغل . 2 العلمانية.  األشكنازية  الشبيبة  لدى  الدافعية  أزمة 

كي  التحول  هذا  املتدين  الصهيوني  التيار  من  الشبيبة  أبناء 
يحتلوا املكانة الشاغرة الناجتة عن ذلك بشكل تدريجي.

في  عسكرية  وحدات  ثمة  كانت  التسعينيات  وحتى  ذلك،  مع 
اجليش اعتقد التيار الصهيوني املتدين أنها وحدات علمانية، ألنه لم 
يكن باإلمكان ممارسة أسلوب احلياة الديني داخلها. لذلك أوصى 
الوحدات  لتلك  التطوع  بعدم  املتدين  الصهيوني  التيار  حاخامو 
خشية املس باملعتقدات الروحانية. كما أن النسبة املنخفضة للجنود 
املتدينني في الوحدات القتالية حتى بداية التسعينيات، لم تسمح لهم 
بالتأثير مباشرة على أسلوب احلياة في تلك الوحدات. بدأ التحول 
الوحدات  في  املتدين  الصهيوني  التيار  ألبناء  املكثف  اإلقبال  مع 
القتالية املختلطة برتب مقاتلني وضباط في بداية التسعينيات، ومع 

إقامة األطر التحضيرية ما قبل اخلدمة العسكرية.
في  املتدين  الصهيوني  التيار  من  للجنود  املتواصل  التزايد  ألزم 
الوحدات العسكرية املختلطة )بداية في ألوية املشاة النظامية، ومن 

ألزم التزايد املتواصل للجنود من التيار الصهيوني املتدين في الوحدات 
العسكرية املختلطة )بداية في ألوية املشاة النظامية، ومن ثم في الوحدات 
لهم  بالسماح  خاصة  القتالية  والوحدات  عامة  اجليش  واخلاصة(،  املختارة 
مبمارسة أسلوب حياة ديني في تلك الوحدات. أما التغيير األهم فقد حدث 
داخل الوحدات نفسها، التي حتولت من بيئة علمانية على كل جندي متدين 
جديد التأقلم معها، إلى بيئة تالئم احتياجات اجلنود املتدينني. فعلى سبيل 
للجنود  خاص  وقت  تخصيص  على  اليوم  املختلطة  الوحدات  تعمل  املثال، 
الظروف  "الكشير" حتى في  الطعام  توفير  للصالة، وحتافظ على  املتدينني 

امليدانية، وتقيم كنسا ثابتة في معسكرات اجليش.
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والوحدات  عامة  اجليش  واخلاصة(،  املختارة  الوحدات  في  ثم 
القتالية خاصة بالسماح لهم مبمارسة أسلوب حياة ديني في تلك 
الوحدات. أما التغيير األهم فقد حدث داخل الوحدات نفسها، 
التي حتولت من بيئة علمانية على كل جندي متدين جديد التأقلم 
سبيل  فعلى  املتدينني.  اجلنود  احتياجات  تالئم  بيئة  إلى  معها، 
املثال، تعمل الوحدات املختلطة اليوم على تخصيص وقت خاص 
»الكشير«  الطعام  توفير  على  وحتافظ  للصالة،  املتدينني  للجنود 
معسكرات  في  ثابتة  كنسا  وتقيم  امليدانية،  الظروف  في  حتى 

اجليش.
"أوامر  كراس  توزيع  مت  فقد  التنظيمي  املستوى  على  أما 
املتدينني  التي تنص على متكني جميع اجلنود  املناسب"،  الدمج 
بقيمهم،  املس  بدون  اجليش  في  اخلدمة  الديانات من  من جميع 
التعاليم على ضرورة  معتقداتهم وأسلوب حياتهم. كما نصت 
ال  حيث  اجليش  مسارات  جميع  في  الشابات  املتجندات  دمج 
هذه  مبادئ  صياغة  متت  لقد  ذلك.  مينع  خاص  سبب  يوجد 
األوامر في جلنة مقر القيادة العامة برئاسة قائد جنود البرية. من 
اخلارجي  املظهر  املساكن،  اللجنة:  عاجلتها  التي  املواضيع  بني 
النشاطات  واإلرشاد،  القيادة  والتأهيل،  الدمج  واملالبس، 
»أوامر  في  جاء  وقد  باملشاعر.  املس  عن  واالمتناع  الترفيهية 
الدمج املناسب«، ضمن ما جاء، أنه يحق للجندي املتدين رفض 
أن  يرفض  وأن  املتجندات،  مع  اجلسدية  اللياقة  لتدريبات  ضمه 
بنطال ال  لبس  إرغامه على  أمرة متجندة شابة، منع  يكون حتت 
الضباط  يغطي مرفقيه، ومن واجب  أو قميص ال  يغطي ركبتيه 
املسؤولني السماح له بالصالة في أوقات ثابتة. كما تنص األوامر 
ومساكن  اجلنود  مساكن  بني  الواضح  الفصل  ضرورة  على 
اجلنديات في جميع معسكرات اجليش، وضرورة تسريح اجلنود 
الدروز واملسلمني واملسيحيني في أعيادهم من دون أن ميس ذلك 
بأيام العطلة الرسمية املمنوحة لهم، والسماح للجندي اليهودي 
بني  )ميي  احلصار"  فترة  "أيام  خالل  شعره  أو  ذقنه  حلق  عدم 
العبري  التاريخ  حسب  وتقع  أسابيع،  ثالثة  ]مدة  همتسرمي( 
من يوم هدم سور القدس في التاسع عشر من متوز، وحتى يوم 
خراب الهيكل في التاسع من آب. وهي أيام حداد بالنسبة لليهود 
املتدينني[، أو خالل فترة »سفيرت هعومر« ]وهي فترة 49 يوما 
تقع بني عيد الفصح وعيد البواكير[، وخالل فترات احلداد، وأنه 

يحق للجندي املتدين طلب حلم »كشير« بإشراف احملكمة الدينية 
)كشير ملهدرين(.

في  املتدينني  اجلنود  دمج  مسألة  حول  الوعي  تعزيز  وبهدف 
اجليش يتم طرح املوضوع خالل احملادثات واحملاضرات للجنود 
في الوحدات املختلفة بشكل متواصل. كما يتم تخصيص مكان 
لنشرات  املختلفة  الوحدات  خاص على لوحات اإلعالنات في 

خاصة تهتم بالدمج املناسب للمتدينني.
وأدى ارتفاع نسبة اجلنود املتدينني في الوحدات العادية إلى تغيير 
اكتفي هؤالء  املاضي  ففي  لدورهم.  اجليش  تصورات حاخامي 
يحاولون  فهم  اليوم  أما  فقط،  املتدينني  للجنود  خدمات  بتقدمي 
انعكس  أيضًا.14  العلمانيني  للجنود  ديني  حياة  أسلوب  توفير 
التوجه اجلديد حلاخامي اجليش، على سبيل املثال، في التعريف 
اجلديد لدور ممثليهم في الوحدات العسكرية. ففي املاضي كان 
احلاخام منهم يسمى »قائدا دينيا وليس ضابطًا«، أما اليوم فيطلق 
عليه اسم »قائد )ليس ضابطًا( للميراث والروح«.15. كما جتدر 
اإلشارة إلى أن محاوالت حاخامي اجليش إرساء الوعي الديني 
العسكرية  التربية  قسم  مبعارضة  تصطدم  املتدينني  اجلنود  لدى 

الذي يعتبر نفسه مسؤواًل عن هذا اجلانب.16
متكني  إلى  تهدف  التي  الرسمية  للتعاليم  كبيرة  أهمية  ثمة 
املختلطة،  العسكرية  الوحدات  في  اخلدمة  من  املتدينني  اجلنود 
لكن ثمة أهمية أكبر لتعزيز التسامح داخل الوحدات نفسها جتاه 
املختلف وغير املعروف. وفي أعقاب اخلدمة العسكرية املختلطة 
العلمانيني واملتدينني ازداد الوعي بني اجلنود بأن اجليش  للجنود 
مختلفة  مجتمعية  فئات  يضم  الثقافات،  متعددة  مؤسسة  هو 
والدفاع  الدولة  خدمة  هو:  واحد  هدف  وجلميعها  ومتنوعة، 
احلياة  في  والشراكة  املشترك،  الهدف  هذا  خلق  لقد  عنها. 
الفئات  بني  املتبادل  التكافل  القتال،  وفي  االعتيادية  العسكرية 
املختلفة في اجليش والشعور بوحدة املصير. وخلق هذا الشعور 
العسكرية  الوحدات  في  العلمانيني  قبل  من  كبيرًا  انفتاحًا  بدوره 
االعتراف  إلى  االنفتاح  هذا  ويؤدي  وبالعكس.  املتدينني  جتاه 
الفئات من خالل االحترام  املتبادل باالحتياجات اخلاصة جلميع 
في  اجلنود  ويتعلم  العسكرية.  األوامر  بدافع  وليس  املتبادل، 
تناقض  قد  والتي  املختلفة  والعادات  املواقف  قبول  وحداتهم 

أحيانًا موقفهم وأسلوب حياتهم، بتفهم واحترام.
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تلخيص
صفوف  في  املتدين  الصهيوني  التيار  أبناء  عدد  ارتفاع  يشكل 
اجتماعية  ظاهرة  األخيرين  العقدين  في  للجيش  القتالية  القيادات 
الصفقة  من  نوعا  ذلك  نعتبر  أن  وباإلمكان  خاصة.  أهمية  ذات 
الرابحة للمجتمع اإلسرائيلي عامة وللتيار الصهيوني املتدين على 

حد سواء.
قيادات  في  الدينية  القبعات  ملعتمري  املرتفعة  النسبة  وتساهم 
املتدين  الصهيوني  التيار  دخول  في  اجليش  في  القتالية  الوحدات 
الذكر،  آنفة  املجتمعية  التحوالت  ورغم  القومي.  اإلجماع  إلى 
فإن اخلدمة العسكرية ما زالت تعتبر عماًل صهيونيا وطنيًا. لذلك، 
فإن كل فئة مجتمعية تبرز في مساهمتها في اجليش حتظى بتعاطف 
الفائدة  ليست  هذه  الشبان«.  »خيرة  أبناؤها  ويعتبر  اجلمهور، 
اخلدمة  من  املتدين  الصهيوني  التيار  أبناء  يجنيها  التي  الوحيدة 
العسكرية. فاخلدمة العسكرية بالنسبة لهم، هي فرصة ال تعوض 
ألوان  جميع  مع  لاللتقاء  واملنفصلة  املتمايزة  أطرهم  من  للخروج 
املتدينة  الشبيبة  بني  اللقاء  ويساهم  اإلسرائيلي.  املجتمع  طيف 
يهدف  بل  ذاته،  بحد  هدفًا  يشكل  ال  )الذي  العلمانية  والشبيبة 
التيار  أبناء  مواقف  اعتدال  في  يساهم  قومية(،  غايات  حتقيق  إلى 
وفي  العلماني،  املجتمع  على  تعرفهم  وفي  املتدين،  الصهيوني 
العمل على جسر الفجوات بني املتدينني والعلمانيني. وثمة أهمية 
مبا في  العسكرية،  بعد اخلدمة  ما  احلياة  االلتقاء في  ملثل هذا  بالغة 
اجتماعية  أطر  في  املتدينة  الشبيبة  انخراط  على  يساعد  ألنه  ذلك 

ومهنية مختلطة.
من  كبيرة  فائدة  يجنيان  ككل،  اإلسرائيلي  واملجتمع  اجليش، 

املمتازة  القيادات  من  بشريحة  اجليش  يحظى  حيث  املنحى،  هذه 
الكيبوتسات  أبناء  من  القيادات  نوعية شريحة  نوعيتها عن  تقل  ال 
واملوشافيم التي برزت حتى نهاية الثمانينيات. ويلتحق أبناء التيار 
من  تخرجهم  بعد  بلوغًا  أكثر  وهم  اجليش  في  املتدين  الصهيوني 
يبدأون  كما  التوراتية.  املدارس  في  التعلم  أو  التحضيرية  األطر 
اخلدمة  يعتبرون  ألنهم  بالدافعية  مليئون  وهم  العسكرية  خدمتهم 
العسكرية فريضة دينية، وليس واجبًا قسريا. هذه الدافعية، إضافة 
تؤهلهم  عليها،  تربوا  التي  التعلم  وتقاليد  بها  يؤمنون  التي  للقيم 

لقيادة نوعية بشكل خاص.
الوحدات  في  املتدين  الصهيوني  التيار  أبناء  انخراط  وأدى 
اليهودية وقيم  القيم  العسكرية املختلفة إلى متازج غير مسبوق بني 
»رسالة  وثيقة  بواسطة  عنه  التعبير  مت  الذي  األمر  وهو  اجليش. 
اجليش اإلسرائيلي ومتّيزه: هوية إسرائيلية- يهودية« التي صاغتها 
قيادة ضباط التربية الرئيسية في تشرين الثاني 2003. وُتعرف هذه 
الوثيقة دور اجليش وحجم مسؤوليته في بلورة قيم اجلنود وقياداتهم 
الدميقراطية.  اليهودية  الدولة  إلسرائيل،  احلامية  القوى  بصفتهم 
في  املتدين  الصهيوني  التيار  أبناء  انخراط  أنتج  ذلك،  على  زيادة 
حيث  العسكرية،  الوحدات  داخل  تسامحًا  أكثر  خطابًا  اجليش 
فاجلنود،  اجليش.  داخل  االجتماعي  التصنيف  عملية  تراجعت 
والقيام  املختلفة  املجتمعية  املجموعات  تقبل  يتعلمون  بغالبيتهم، 
بتنازالت من أجل احلياة املشتركة. وشّكل هذا التسامح املتبادل بني 
املتدينني والعلمانيني بيئة تنظيميًة واجتماعية تساعد على االندماج 

احلقيقي ألبناء التيار الصهيوني املتدين في اجليش.

]مترجم عن العبرية. ترجمة: نواف عثامنـة[
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