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مهند مصطفى * 

النخب العسكرية في الجيش اإلسرائيلي:

تحوالت في مفهوم جيش الشعب

العربي  املركز  الكرمل:  السياسية، مدير عام »مدى  العلوم  *محارض جامعي يف 

للدراسات االجتماعية التطبيقية«.
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الجيش،  يف  العسكرية  النخب  تحوالت  املقال  هذا  يناقش 

اإلرسائييل  السيايس  القاموس  يف  يسمى  ما  عىل  ذلك  وتمثالت 

املسمى  البحثي  الحقل  يف  املقال  هذا  يدخل  الشعب«.  »جيش 

صعود  مع  ظهر  بحثي  حقل  وهو  الجيش-املجتمع،  عالقات 

الدولة الحديثة. يف هذا الحقل سكب حرب كثري عىل نقاش هذا 

االجتماعية  التحوالت  اإلرسائييل، وتحديداً  السياق  املوضوع يف 

النخب  تغريات  يشمل  بما  اإلرسائيلية  العسكرية  املؤسسة  يف 

العسكرية. 

املقاربات  بعض  يف  التباساً  هنالك  أن  االنتباه  يجدر 

الدراسية، بني التحوالت االجتماعية يف الجيش وبني تغري النخب 

العسكرية، وذلك نابع من التعامل مع مفهوم النخبة العسكرية 

الوظيفي،  تعريفها  دورها،  بتحديد  يتعلق  فيما  ثابتة  كحالة 

وتراتبيتها االجتماعية، دون النظر إىل انسيابية هذه النخب. فما 

كان نخبة يف املايض ربما لم يعد، أو ليس بالرضورة، نخبة يف 

الحارض، وهذا يتعلق بتصورات املجتمع ملفهوم النخبة، وليس 

نهدف  سوف  لذلك  ملفهومها.  فقط  الجاهزة  النظرية  للقوالب 

الجيش،  يف  اجتماعية  تحوالت  بني  املقال  هذا  يف  التمييز  إىل 

هذه  بتناقض  االدعاء  بهدف  ال  العسكرية،  النخب  تغري  وبني 

تغرياً  هنالك  أن  االستنتاج  يف  البحثي  للرتيث  وإنما  التحوالت، 

دراماتيكياً. 

العربية  واملقاالت  اإلرسائيلية  املقاربات  توجهان  يتجاذُب 

اإلرسائييل؛  الجيش  يف  التحوالت  محور  عىل  النخب  دراسة  يف 

الجيش  يف  والنخبوية  االجتماعية  التغريات  أن  يعترب  توجه 

هي عملية مخطط لها من طرف مجموعات كانت مهمشة يف 

متباينة  املتدينة )وهي مجموعات  املجموعات  املايض، ال سيما 

حقاً(، وتحديداً أبناء الصهيونية الدينية ومؤسساتها التعليمية 
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والسياسية، توجه ثاٍن يعترب أن ما يحدث هو نتيجة صريورات 

اجتماعية مّر بها املجتمع اإلرسائييل يف العقود األخرية، انعكست 

أيضا عىل الجيش ومؤسسته العسكرية.

يف  االجتماعية  التحوالت  أن  مقولة  من  املقال  هذا  ينطلق 

هي  بل  اإلرسائييل  للجيش  حرصية  صريورة  ليست  الجيش 

يف  سواء  الجيوش،  كل  بها  مرّت  طبيعية  اجتماعية  صريورة 

هذا  إيقاع  ويكون  الديمقراطية،  غري  أو  الديمقراطية  النظم 

فيها  التي يكون  الديمقراطية، ال سيما  الدول  أكرب يف  التحول 

والتموضع  لها  والدخول  األمة  بناء  يف  داعماً  إطاراً  الجيش 

االجتماعي  للحراك  مفتوح  إطار  إىل  الجيش  يتحول  إذ  فيها، 

واالقتصادي والسيايس يتعلق بمهنيّة املقاتلني من جهة، ورؤية 

الحراك  يف  العسكرية  الخدمة  ألهمية  منه  فئات  أو  املجتمع 

املقابل،  االقتصادي والسيايس من جهة أخرى. يف  االجتماعي، 

استيطاني  استعماري  مرشوع  نتاج  بكونها  إرسائيل  تتميّز 

استيطانية  استعمارية  حالة  بنفسها  أسست   ،1948 عام  من 

عقود،  خمسة  حواىل  منذ  ترافقها  حالة   ،1967 عام  أخرى 

ساهمت بدورها يف تحوالت داخل الجيش واملؤسسة العسكرية. 

جهة  من  االستعماري  والنظام  جهة  من  األمة  بناء  فإن  لذلك 

أخرى هما عامالن مركزيان يف تفسري التحوالت االجتماعية يف 

الجيش اإلرسائييل ونخبته العسكرية وانسيابية مفهوم النخبة 

العسكرية. 

يف هذا السياق، ظهر ما يطلق عليه عملية »تديني الجيش« 

األخرية،  السنوات  يف  مثري  سجال  وهو  اإلرسائييل،  السجال  يف 

إرسائيليني،  لباحثني  والدراسات  الكتب  من  الكثري  يف  نوقش 

تديني  هو  يحدث  ما  أن  يعترب  من  بني  اآلراء  بشأنه  واختلفت 

متعمد للمؤسسة العسكرية تجلت ذروته يف الحرب عىل قطاع 

غزة عام 2014، وبني من يعتقد أن »تديني الجيش« هو مجرد 

ممارسات عينيّة اتخذها الجيش ليمثل فيها قطاعات اجتماعية 

ازداد حضورها يف صفوف الجيش يف العقدين األخريين، وينبع 

عىل  حرصه  من  الدينية  املسائل  يف  لها  مطالب  مع  تماهيه 

الحفاظ عىل نفسه كجيش الشعب.

صعود المتدينين داخل الجيش
هنالك إجماع يف كافة الدراسات السوسيولوجية العسكرية 

أن النخب التي قادت الجيش اإلرسائييل يف كافة وحداته كانت 

ممن أطلق عليهم باروخ كيمرلينغ تسمية »أحوساليم«، كناية 

عن االشكنازيني العلمانيني.1 جاء أغلب ضباط الجيش يف جميع 

الكيبوتسات  أبناء  وكان  املجموعة،  هذه  من  ووحداته  أذرعه 

والتجمعات الزراعية واألهلية املخزون االجتماعي للضباط. كما 

وجاء أغلب رؤساء هيئة األركان من هذه املجموعة، بغض النظر 

هذه  انعكست  لها.  واأليديولوجية  السياسية  التوجهات  عن 

امليزة االجتماعية للجيش عىل قرب نخبه من التيار الصهيوني 

الحقل  عىل  انعكس  كما  األغلب،  عىل  االشرتاكي  اليساري 

املعريف اإلرسائييل الذي ركز يف دراسة عالقة الجيش باملؤسسة 

السياسية املدنية وتأثريه عىل اتخاذ القرارات يف الشؤون األمنية 

والعسكرية. ومن امللفت أن نرى يف تحول هذا الحقل البحثي 

نحو دراسة عالقة الجيش باملجموعات الدينية ودخول مصطلح 

»تديني الجيش« يف السنوات األخرية، أيضا كانعكاس لتحوالت 

يف املصادر االجتماعية لضباط الجيش ونخبه. فهل ينبع اهتمام 

السوسيولوجيا اإلرسائيلية بسؤال الدين والجيش ينبع عن تغري 

اجتماعي ونخبوي يف الجيش؟

يحلو  كما  القديمة،  النخب  أن  إىل  اإلشارة  من  بد  ال  أوال، 

التسمية  مناقشة  موضع  يف  هنا  )ولسنا  تسميتها،  لليمني 

أن  غري  اإلرسائييل،  الجيش  يف  دورها  عن  تتخل  لم  ونقدها( 

رؤيتها للخدمة العسكرية تغريت، وترى يف الخدمة العسكرية 

مكانا للحراك االجتماعي االقتصادي، لذلك فإن الوحدات ذات 

الوحدات  هي  واالستخبارات،  والسايرب،  التكنولوجي  الطابع 

يف  كان  كما  القتالية،  الوحدات  وليس  عندهم  اعتبارية  األكثر 

السابق.

فحسب معطيات أوردها الجيش، طرأ خالل ثالث سنوات 

االستعداد  يف   %23 إىل   %33 من  تراجع   ،)2016-2014(

لالنخراط يف إطار مساقات الضباط يف الوحدات القتالية. يعتقد 

هنالك إجماع في كافة الدراسات السوسيولوجية العسكرية أن النخب التي قادت 

الجيش اإلسرائيلي في كافة وحداته كانت ممن أطلق عليهم باروخ كيمرلينغ 

تسمية »أحوساليم«، كناية عن االشكنازيين العلمانيين. جاء أغلب ضباط الجيش 

في جميع أذرعه ووحداته من هذه المجموعة، وكان أبناء الكيبوتسات والتجمعات 

الزراعية واألهلية المخزون االجتماعي للضباط.
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الجيش اإلرسائييل أن من يخدم يف  املقاتلني يف  40% فقط من 

وللدولة،  العسكرية  الخدمة  يف  أكثر  يساهم  القتالية  الوحدات 

مقابل 54% قبل عامني )2016(.2 إذاً، فإن انخراط أبناء النخب 

الجيش  اعتبار  يف  األول  تغري يف محورين،  الجيش  يف  القديمة 

فيها  والنجاح  وقانونية(  رسمية  )قناة  املدنية  للحياة  مدخال 

اجتماعي شخيص(.  اقتصادي  )حراك  الشخيص  املستوى  عىل 

من  الجيش،  يف  النخبوية  الوحدات  مفهوم  تغري  هو  والثاني 

واملدرعات  املشاة  كسالح  التقليدية  املبارشة  القتالية  الوحدات 

واملظليني، إىل األذرع العسكرية التكنولوجية عىل تنوعها. جاء 

الجيش وبني صفوف ضباطه أيضا  املتدينني يف  صعود نسبة 

بسبب تراجع طوعي من أبناء النخب القديمة ورغبة منهم يف 

االلتحاق بوحدات أخرى أصبحت أكثر اعتبارية يف الجيش يف 

السياق النيوليربايل يف إرسائيل.

يف  قائد وحدة خاصة  )وهو  »ب«،  الضابط  مقال نرشه  يف 

دخول  حول  للجيش  التابعة  »معرخوت«  مجلة  يف  الجيش(، 

أنه  املتدينني لصفوف الضباط يف الوحدات املختلفة، يشري إىل 

يف سنوات الثمانينيات كان حضور أبناء الصهيونية الدينية يف 

الوحدات القتالية ضئيال، أما يف الحارض فإن حضورهم بارز يف 

كل الوحدات.3 يقول »ب«:

لوحدة  الثمانينيات  سنوات  أواخر  يف  للجيش  »تجندت 

اثنني، علمانيني. عالوة عىل  خاصة. كان كل املجندين، ما عدا 

الكيبوتسات  ذلك، كان يف صفوف املجندين تمثيل بارز ألبناء 

عام،  ونصف  عاماً  التأهيل  مدة  استمرت  األهلية.  والتجمعات 

عتصيون،  غوش  سكان  املتدينان،  الجنديان  خاللها  وخلع 

القبعة الدينية، لم يكن أحد هنالك من الضباط يف الوحدة يعتمر 

قيادتها،  أجل  عاما من  بعد 18  للوحدة  الدينية. عدت  القبعة 

من   %40 كبري،  بشكل  تغريت  فيها  املجندين  تركيبة  كانت 

ضباط الطواقم و30% من ضباط القيادة العليا كانوا من أبناء 

الصهيونية الدينية. حتى يف امتحانات التصنيف للوحدة، الذي 
يسبق التجنيد، كان حضورهم بارزاً جدا«.4

تعترب املعطيات التي أوردها »ب« يف مقالته نادرة، فهي املرة 

الجنود والضباط  يتم فيها نرش معطيات عن عدد  التي  األوىل 

الذين يعتمرون القبعة الدينية، وحسب املعطيات التي أوردها 

»ب«، ارتفعت نسبة الضباط املتدينني يف مساق ضباط سالح 

عام   %2.5 من  الربية(،  سالح  يف  أهمية  األكثر  )املساق  الربية 

1990، إىل 31.4% عام 2007. وتراجعت النسبة عام 2008 

)العام الذي ينهي فيه البحث من نرش املعطيات( إىل 26%. ومع 

عام  منذ  البحرية  سالح  يف  املتدينني  الضباط  نسبة  فإن  ذلك 

2001 ترتاوح بني 21%-31%، وللمقارنة، تصل نسبة خريجي 

نسبة  أن  أي  13.7%؛  إىل  الجيش  يف  الديني-الرسمي  التعليم 

الجنود  نسبة  من  أعىل  هي  املشاة  سالح  يف  املتدينني  الضباط 
املتدينني يف الجيش.5 

نسبة  الصعود يف  أن هذا  إىل  البحث  ذلك، يشري  عالوة عىل 

الضباط املتدينني يعود لتحوالت يف نظرة التيار الديني القومي 

للدولة والجيش، وللدور الذي لعبته املدارس الدينية العسكرية 

من   %80 أن  »ب«،  نرشه  الذي  البحث  يبنّي  حيث  التمهيدية، 

بينما  املدارس،  هذه  خريجو  هم  القتالية  الوحدات  يف  الجنود 

حوايل  إىل  القتالية  الوحدات  يف  املتدينني  الضباط  نسبة  تصل 

ضباط  كل  بني  من   %9 إىل  تصل  التي  نسبتهم  مقابل   %25

الجيش، مما يؤكد أن أبناء التيار الديني القومي يتوجهون إىل 

الوحدات القتالية باألساس.

التحضريية  املدارس  أن  أعاله،  الواردة  املعطيات  يتبني من 

الجنود  نسبة  رفع  يف  مركزياً  دوراً  لعبت  للجيش  )مخينوت( 

املتدينني يف الجيش.

جدول: )1(: عدد املدارس التحضريية وطالبها يف سنوات مختارة

عدد الطالب العام )معدل سنوي(.عدد املدارس التحضريية ما قبل الجيش

1998\19976700
1999\199810850
200\1999151000

2003\2002181170
2004\2003211240
2005\2004211325
2006\2005231300
2007\2006251515
2008\2007251600
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ازداد عدد املدارس الدينية العسكرية التمهيدية من مدرسة 

واحدة قبل االحتالل عام 1967، إىل اثنتي عرشة مدرسة عام 

جاءت   6.1998 عام  مدرسة  ثالثني  إىل  وتضاعفت   ،1980

وصل  كحلقة  تحديداً  والتمهيدية  العسكرية  الدينية  املدارس 

بأن  اليهودية،  عىل  بناًء  يرون،  الذين  املتدينني  الشبان  بني 

التوراة هي قيمة عليا يف حياتهم، وبني الجيش، كقيمة  تعليم 

للصلة  رسمي  غري  وكيال  املدارس  هذه  شكلت  قومية-دينية. 

مثل  آخرون  كما فعل وكالء رسميون  والجيش،  اليهودية  بني 

املؤسسة الدينية العسكرية داخل الجيش.

 أشار أحد الجنود الذين درسوا يف املدارس الدينية العسكرية 

التابعة للصهيونية الدينية، يف لقاء معه مع صحيفة "هآرتس"، 

أنه "يف كل كنيس للصهيونية الدينية يتم سماع الجملة: دولة 

إرسائيل، بداية خالصنا"،7 الخالص بمفهومه الديني املسياني. 

ويضيف هذا الجندي: "الجمهور الديني، حتى لو أنه ال يؤمن 

بأرض إرسائيل الكاملة، فإنه يؤمن بمرشوع املستوطنات، وإذا 

عىل  الرصاع  الحايل.  الوضع  نفهم  سوف  الخيوط  كل  ربطنا 

األرض ُيفرس لدى جزء كبري من أبناء الصهيونية الدينية، بمن 
فيهم الجنود املتدينون، كرصاع مسياني-خاليص".8

استبدل النقاش الديني العلماني، النقاش اإلثني )رشقيون 

غربيون( يف نخب الجيش، وربما يعود ذلك ألسباب عدة، هيمنة 

التغيري الذي شهده الجيش مع دخول املتدينني إليه، عىل عكس 

التغيري الذي حصل مع دخول الرشقيني، مع التأكيد أنه يف تاريخ 

الجيش كان هنالك 17 قائد هيئة أركان من االشكناز، وخمسة 

من الرشقيني، آخرهم كان غادي ايزنكوت. وتجدر اإلشارة إىل 

أن أربعة من بني آخر سبعة رؤساء هيئة أركان، كانوا رشقيني، 

)كما  الجيش،  يف  املراتب  ألعىل  وصلوا  الرشقيني  أن  يؤكد  مما 

يف السياسة باستثناء رئاسة الحكومة(، ولكن هذا الدخول لم 

يف  بالرشقيني  االهتمام  وكان  الجيش،  يف  كبرياً  تغيرياً  يحدث 

املتدينني  دخول  بينما  اإلحصائي،  التمثييل  الجانب  يف  الجيش 

الداخلية،  الجيش  ممارسات  بعض  يف  تغيري  إىل  أدى  للجيش 

ما أدى بالبحث إىل تجاوز الجانب التمثييل إىل الجانب القيمي، 

وخاصة مكانة النساء يف الجيش.

تديين الجيش، أم تحول اجتماعي؟
االجتماعية  للقواعد  الحاصلة  الديمغرافية  التحوالت  أدت 

وخصوصاً  الشعب"،  "كجيش  اإلرسائييل  للجيش  املغذية 

أقل  وبصورة  الدينية،  الصهيونية  ألبناء  الكبري  الحضور 

حقل  إنتاج  إىل  واألمنية،  العسكرية  املؤسسة  يف  االرثوذكسية، 

معريف جديد يف إرسائيل يبحث يف العالقة بني الدين واملؤسسة 

املؤسسة  بني  العالقة  قضايا  هيمنت  ذلك،  قبل  العسكرية. 

األخرية  بني  أو  العسكرية،  املؤسسة  وبني  السياسية  املدنية- 

كجزء  وذلك  اإلرسائيلية،  البحثية  األجندات  عىل  واملجتمع 

الدول  يف  الستينيات  يف  ظهر  الذي  العاملي  املعريف  الحقل  من 

بني  العالقة  حول  دراسات  ظهرت  والحقاً  الديمقراطية، 

املؤسسة العسكرية والنظام السيايس يف الدول السلطوية. 

الدين عموماً، وأبناء  يمكن تصنيف األدبيات حول حضور 

عدة  إىل  العسكرية  املؤسسة  يف  خصوصاً  الدينية  الصهيونية 

اتجاهات: 

التوجه الضيق- الذي يرى ذلك كنتاج عملية عقالنية يحاول 

من خاللها التيار الديني القومي التأثري عىل الجيش، باعتبارهم 

مجموعة سياسية-دينية-اجتماعية تحاول فرض أجنداتها عىل 

التوجه دراسة تمري ليبل  العسكرية. نجد ضمن هذا  املؤسسة 

ورؤوبن غال حول الوجوه املختلفة للتدين يف الجيش اإلرسائييل. 

يف  يحمل  الشعب"  "جيش  مفهوم  أن  إىل  وغال  ليبل  يشري 

بمالءمة  يقوم  اإلرسائييل  الجيش  إن  ثمن(  )أو  مقولة  جوهره 

التي  االجتماعية  القواعد  حسب  والثقافية  االجتماعية  مميزاته 

تشارك فيه، كما تحمل فكرة أن الجيش اإلرسائييل هو جيش 

الشعب أداة لزيادة الدافعية نحو االنخراط يف الجيش اإلرسائييل 

لدى املجتمع بكل ما يحمل ذلك من أثمان اجتماعية واقتصادية 

مرافقة لهذا التوجه.9 يركز الباحثان عىل التحوالت الديمغرافية 

يف الجيش اإلرسائييل، وهما يحرصان صريورة التدين يف الجيش 

بالربط بينها وبني ازدياد أعداد الجنود والضباط املتدينني يف 

التي  الصريورة  هذه  مكانيزمات-آليات  اىل  باإلضافة  الجيش، 

واملدارس  العسكرية،  الدينية  املدارس  دور  صعود  يف  تمثلت 

من  الدين  رجال  وتشجيع  التمهيدية،  العسكرية  الدينية 

ازداد عدد المدارس الدينية العسكرية التمهيدية من مدرسة واحدة قبل االحتالل 

عام 1967، إلى اثنتي عشرة مدرسة عام 1980، وتضاعفت إلى ثالثين مدرسة عام 

1998. جاءت المدارس الدينية العسكرية والتمهيدية تحديدًا كحلقة وصل بين 

الشبان المتدينين الذين يرون، بناًء على اليهودية، بأن تعليم التوراة هي قيمة عليا 

في حياتهم، وبين الجيش، كقيمة قومية-دينية.
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الصهيونية الدينية للخدمة العسكرية.

يعترب التوجه األوسط أن تديني املؤسسة العسكرية نابع من 

أيديولوجياً  نفسه  القومي  الديني  التيار  داخل  تحوالت حدثت 

وثيولوجياً.10 وإىل بداية تحول داخل التيار األرثوذكيس حديثاً. 

عسكرية  فرقة  أول  تشكيل   1999 الثاني  كانون  يف  تم  فقد 

تأويالت  فإن  ذلك  ومع  "ناحل".  األرثوذكسية-  أبناء  من 

أبناء  اندماج  إعاقة  يف  دوراً  تلعب  تزال  ال  أرثوذكسية  دينية 

األرثوذكسية الدينية بشكل كبري يف الجيش،11 وذلك عىل عكس 

دينية  قيمة  العسكرية  تشكل  التي  الدينية  الصهيونية  أبناء 

العسكرية  الدينية  املدارس  لديهم وليست قومية فقط. جاءت 

كتسوية بني الدولة التي أرادت بناء جيش يخلو من التوجهات 

وبني  موحد،  وطني  جيش  بناء  أرادت  بل  املنفصلة،  الدينية 

التيار الديني القومي الذي أراد الحفاظ عىل خصوصيته الدينية 

املدارس  تقدم  العلمانية.  الهيمنة  ذات  العسكرية  املؤسسة  يف 

ترافقه  الذي  الديني  التعليم  من  شهرا   58 لروادها  الدينية 

والقيم/  الديني  التعليم  تكامل  عىل  تعمل  العسكرية،  الخدمة 

الخدمة العسكرية. 

يرى التوجه الواسع - ينتمي إليه كاتب هذا املقال- يف تديني 

الجيش سريورة بدأت بعد عام 1967، وجزءاً من عملية أوسع 

امتالكهما  إعادة  والدولة، ومحاولة  الصهيونية  تديني  فيها  تم 

االستيطاني  املرشوع  يف  تحوالت  إىل  باإلضافة  واحتكارهما،12 

تديني  يف  اإلرسائييل  املجتمع  يرى  ال  الصهيوني.  االستعماري 

العسكرية - ظاهرة  املؤسسة  الصهيونية - بما يف ذلك تديني 

يف  تعرب  أنها  يرى  بل  القومي،  املعيار  عن  انحرافاً  أو  سلبية، 

جوهرها عن مكنون الهوية والرتاث اليهوديني. 

الذي حدث  التقاطع  الجيش، عن  املتدينني يف  انخراط  نتج 

بني االحتالل اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية عام 1967 وبني 

واالستيطان  األرض  عىل  الحفاظ  يف  اإلرسائييل  الجيش  مكانة 

الدينية  الصهيونية  نظر  يف   1967 عام  االحتالل  اعترب  فيها. 

معجزة، وجزءاً من عملية الخالص والعودة إىل أرض إرسائيل 

هي  نابلس(  الخليل،  )القدس،  الغربية  فالضفة  الحقيقية،13 

املناطق الدينية املركزية للديانة اليهودية، وتم تفسري االحتالل 

الطابع  عليه  طغى  ديني  خطاب  خالل  من  واالستيطان 

املسياني. بعد الحرب، وجه حاخام الصهيونية الدينية تسفي 

يرى التوجه الواسع - ينتمي إليه كاتب هذا المقال- في تديين الجيش سيرورة 

بدأت بعد عام 1967، وجزءًا من عملية أوسع تم فيها تديين الصهيونية والدولة، 

ومحاولة إعادة امتالكهما واحتكارهما، باإلضافة إلى تحوالت في المشروع 

االستيطاني االستعماري الصهيوني. ال يرى المجتمع اإلسرائيلي في تديين 

الصهيونية - بما في ذلك تديين المؤسسة العسكرية - ظاهرة سلبية.

النخب االشكنازية تركت الوحدات املقاتلة إىل "السايرب".
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يطالبهم  الدينية  املدارس  طالب  إىل  نداء  )األبن(  كوك  يهودا 

االستيطان  القومية،   - اليهودية  األهداف  تحقيق  عىل  بالعمل 

والتجند للجيش، فاألخري هو أحد أدوات االستيطان، وتكريس 

السيطرة اليهودية عىل "أرض إرسائيل".14 

يف  الجديدة  االجتماعية  القواعد  صعود  بني  الربط  يمكن 

برتاجع  القوميني،  املتدينني  وخصوصاً  اإلرسائييل  الجيش 

كيمرلينغ  باروخ  أسماها  التي  القديمة،  اليهودية  النخب  دور 

نهاية  )أو  االحوساليم"،  حكم  "نهاية  كتابه  يف  "احوساليم"، 

وهو  اإلنكليزية(،  عن  الرتجمة  حسب  األشكنازية  الهيمنة 

االشكنازية  النخبة  عىل  للتدليل  كيمرلينغ  ابتدعه  اختصار 

الصهيونية.   - القومية   - االشرتاكية   - القديمة   - العلمانية   -

دولة  وأقامت   ،1948 عام  يف  االحاوساليم  نخبة  انترصت 

انتهي ليس كطبقة اجتماعية فحسب،  أن دورها  إال  إرسائيل، 

بل كنخبة سياسية مهيمنة.15 

يشري كيمرلينع يف كتابه إىل صريورة وتعبريات نهاية هيمنة 

كيمرلينغ،  قاله  ما  إىل  اإلضافة  ويمكن  سياسياً،  األحوساليم 

النخبة،  هذه  هيمنة  انتهاء  إىل  أدت  التي  املفارقة  حضور 

عام  يف  انتصارها  مع  نقيضها  بذور  النخبة  هذه  زرعت  فقد 

1967. استمرت هذه النخبة يف تحقيق االنتصارات التاريخية، 

انتصارها  بخالف  ولكن   ،1967 عام  انتصارها  أهمها  وكان 

التجربة  إعادة  عىل  قادرة  نفسها  تر  لم  فإنها   1948 عام 

االستيطانية يف الضفة الغربية كما فعلت داخل الخط األخرض 

يف  التاريخي  دورها  أدت  أنها  اعتربت  هي   ،1948 عام  بعد 

املرشوع الصهيوني بإقامة  دولة إرسائيل عام 1948، لذلك لم 

تبد معارضة لسيطرة املتدينني القوميني عىل النخب العسكرية 

تقوم  التي  املركزية  االستيطان  مرشوع  أداة  وهو  الجيش،  يف 

بحماية املستوطنني والحفاظ عىل االحتالل يف الضفة الغربية- 

جوهر مفهوم "أرض إرسائيل" الحقيقي. أرادت نخب مرشوع 

واعتربت  إقليميا،  رشعنته  خالل  من  مرشوعها  تكريس   48

وليس   1948 مرشوع  خدمة  من  جزء   1967 عام  االحتالل 

بداية مرشوع جديد، ألنه سيكرس مرشوع 1948، ويعطيها 

التفاوض  املحيط بواسطة  العربي  املجال  مساحة لرشعنته يف 

الرشعية  فبذور  فعال،  حصل  ما  وهذا   .1967 أرايض  عىل 

الرشعية  مستوى  عىل  أكلها  آتت   ،1967 عام  يف  زرعتها  التي 

دخل  أيضا.  أنها غريت جوهره  إال   ،1948 السياسية ملرشوع 

املرشوع  كرواد  الغربية  الضفة  إىل  الدينية  الصهيونية  أبناء 

االستيطاني الجديد، فأصبغوه بالصبغة الدينية ذات املسحات 

املسيانية ولكن يف إطار قومّي، وكان نقيضها الذي زرعته نخبة 

األحوساليم بعد احتاللها عام 1967 يف املرشوع االستعماري، 

هو ما أدى إىل انتهاء هيمنتها بعد ذلك. 

ظهرت يف السنوات األخرية محاوالت حثيثة لتديني املؤسسة 

العسكرية، ليس فقط من خالل صريورة ديمغرافية يف قواعد 

أم  العسكرية، قد تكون محل نقاش؛ هل هي منظمة  الجيش 

طبيعية. رافق هذه الصريورة محاوالت لتديني رموز وطقوس 

نص  افتتاحية  لتغيري  محاولة  هنالك  كانت  فقد  عسكرية، 

"يزكور"، وهو النص الذي يتىل يف إحياء ذكرى جنود إرسائيل، 

وكان يبدأ النص بكلمة "يتذكر شعب إرسائيل"، وقد قام قائد 

األركان بيني غانتس بتغيري النص بناء عىل طلب املتدينني إىل 

بينما  ديني  غري  قومي  نص  هو  فاألول  ابناءه".  الله  "يتذكر 

غانتس  شكل  جماهريي  ضغط  وبعد  ديني.  نص  هو  الثاني 

الحاخام  عدا  أعضائها  بغالبية  أوصت  املسألة،  لفحص  لجنة 

العسكري للجيش، بشطب كلمة "الله" من النص والعودة إىل 

النص القديم. إضافة إىل الرصاع عىل رمزية التذكر يف الجيش، 

ظهرت يف السنوات األخرية مسألة إقصاء النساء داخل الجيش 

بسبب حضور الخطاب الديني واملتدينني يف الكثري من وحداته. 

نابع من  الجيش  داخل  التدين  أن  إىل  يشري زئيف دروري 

فالجيش  ومكانته.  رشعيته،  عىل  الحفاظ  عىل  الجيش  حرص 

املجتمع  يف  والثقافية  االجتماعية  القطاعات  لكل  مفتوح 

اليهودي، وهو يحاول إدارة هذا االختالف الثقايف من خالل تلبية 

هيكليات  بناء  عرب  ثقافية،  لكل مجموعة  الثقافية  االحتياجات 

تنظيمية واضحة تلبي هذه الحاجات، ما أدى إىل حضور الدين 

وبحسب  للجيش.  التنظيمية  الثقافة  من  كجزء  وموضعته 

دروري، أصبحت االعتبارات الدينية مؤثرة أو متساوية التأثري 
مع االعتبارات املهنية العسكرية.16

إلى جانب التحوالت السياسية واالجتماعية في المجتمع اإلسرائيلي التي أثرت 

على التدين في الجيش، يعتقد أودي ليبل ولوبيش عومر، أن وجود الصهيونية 

الدينية في الجيش يمثل توجهًا فكريًا عسكريًا محافظًا مضادًا يحاول إعادة 

الجيش كحالة نوسطالجيا للجيش الكالسيكي بعد أن مّر بتحوالت أوصلته إلى 

مواقع العسكرية ما بعد الحداثية.
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املجتمع  يف  واالجتماعية  السياسية  التحوالت  جانب  إىل 

اإلرسائييل التي أثرت عىل التدين يف الجيش، يعتقد أودي ليبل 

يمثل  الجيش  الدينية يف  الصهيونية  أن وجود  ولوبيش عومر، 

الجيش  إعادة  يحاول  مضاداً  محافظاً  عسكرياً  فكرياً  توجهاً 

بتحوالت  مّر  أن  بعد  الكالسيكي  للجيش  نوسطالجيا  كحالة 

أوصلته إىل مواقع العسكرية ما بعد الحداثية. ال ينحرص هذا 

التضاد يف الجيش ضد املابعد حداثية العسكرية فحسب، وإنما 

يف املجتمع اإلرسائييل عموماً، فالصهيونية الدينية تمثل التوجه 

تتجىل  اليهودي.17  املجتمع  يف  حداثة  للمابعد  املضاد  الفكري 

العسكرية ما بعد الحداثية يف تحول الجيش إىل مؤسسة تقوم 

بنشاطات عسكرية غري حربية، ازدياد تأثري منظمات املجتمع 

مواثيق  حسب  بالعمل  الجيش  قيام  الجيش،  قادة  عىل  املدني 

االفرتايض  أو  االعالمي  باالنتصار  االهتمام  الدولية،  الحرب 

الجنود  إبعاد  محاولة  املعركة،  أرض  يف  الفعيل  االنتصار  عىل 

املعركة واالعتماد عىل وسائل تكنولوجية من بعيد،  عن أرض 

تفضيله للحرب الجوية عىل املعركة الربية الكالسيكية، ويملك 

حساسية اجتماعية لقواعده االجتماعية وقتاله. 

من  قيادات  العسكرية،  املؤسسة  يف  التديني  حالة  دفعت 

داخل املؤسسة للتحذير من التطرف الديني يف الجيش، مثال، 

أرسل رئيس قسم القوى البرشية، ايف زامري، يف العام 2011، 

رسالة إىل قائد الجيش يطالبه فيها بوقف التطرف الديني يف 

عىل  رسالته  يف  زامري  اعتمد  والجيش.18  العسكرية  املؤسسة 

التي  خليفي-امري،  غيال  الجيش  قائد  مستشارة  أعدته  تقرير 

الجيش  يف  الجديدة  االجتماعية  القواعد  أن  تقريرها  يف  ادعت 

تفرض تصورات دينية متطرفة عليه. وظهر يف تقارير أخرى 

أن املؤسسة الدينية العسكرية اجتاحت شعبة الرتبية يف الجيش، 

لقاءات  وتنظم  تعليمية  مواد  الجنود  وتزود  عليها،  وسيطرت 

الدولة  مراقب  أن  لدرجة  الدينية،  املفاهيم  عىل  تؤكد  تربوية 

الجيش،  يف  الرتبية  شعبة  صفوف  يف  الظاهرة  هذه  إىل  أشار 

وخصوصاً بعد مشهد قيام حاخام الجيش، حاييم رونتسكي، 

بالتنقل بني الجنود وتشجيعهم قبل الذهاب للمعركة يف حرب 

من  ليست  وهذه  دينياً،  خطاباً  مستعمالً   2009/2008 غزة 

الجيش  أدخل  والحقاً  للجيش.19  عسكري  كحاخام  وظائفه 

الهوية  تعزيز  عىل  خصوصاً  يقوم  وتعليمياً،  تربوياً  قسماً 

الجيش  مع  التعامل  يتم  حيث  الجنود،  صفوف  يف  اليهودية 
"كجيش يهودي" باملفهوم الديني.20

من جيش الشعب إلى الجيش »الشعبوي«
إن الديناميكيات االجتماعية التي حدثت للجيش اإلرسائييل 

يف السنوات األخرية، جعلته أكثر حساسية للمواقف الشعبوية 

املواقف  هذه  يتبنى  الجيش  أن  ذلك  يعني  وال  املجتمع،  يف 

بالرضورة ويف كل األوقات، ولكن حساسيته لها أصبحت أكرب. 

وسنورد هنا مثال قضية اليؤور ازاريا. 

املهمة  املحاكمات  من  ازاريا  اليؤور  الجندي  تعترب محكمة 

التي انعكست عىل مكانة الجيش يف املجتمع اإلرسائييل، ويمكن 

لها أن تشكل نقطة تحول يف تقاطعات الجيش املختلفة مع هذا 

سؤال:  أهم  عن  كشفت  قد  ازاريا  محكمة  أن  ويبدو  املجتمع، 

هل الجيش اإلرسائييل هو جيش عرصي أم ميلشيا عسكرية؟ 

وهذا النقاش ال يتعلق ببنية الجيش، وطريقة انتخاب ضباطه 

أن  عىل  تدل  كلّها  فهي  تدريباته،  وأنماط  الحربية  وخططه 

الجيش اإلرسائييل هو جيش عرصي، وإنما يتعلق بمركب مهم 

أفراده،  إلهام  ومصدر  اإلرسائييل  الجيش  رشعية  مصدر  وهو 

وقد كشفت محاكمة أزاريا الكثري من الصدوع يف هذا املركب. 

مركب  يف  العسكرية  امليليشيا  عن  العرصي  الجيش  يختلف 

الرشعية ومصدر اإللهام يف عدة مناٍح، ففي الجيش، يكون الفرد 

وهي  العنف،  استعمال  تحدد  التي  العسكرية  لألوامر  منصاعاً 

لوائح تتعلق يف الغالب بالخطر الذي يهدد الفرد العسكري، أو 

خالل إجراء مهمة عسكرية، أما يف امليلشيا، فيكون الفرد خاضعاً 

أليديولوجيا هي التي تحكم استعمال العنف يف امليدان. يف الجيش 

العرصي يكون مصدر إلهام الفرد هو املهمة املتعلقة باملنظومة 

السياسية املنتخبة، والتي توجه أهداف املؤسسة العسكرية بناء 

عىل تدارس األخطار والتهديدات العامة، ويكون مصدر األوامر 

هرمية  عسكرية  تراتبية  ضمن  فوقه  يتواجد  الذي  القائد  هو 

واضحة، أما يف امليليشيا، فيكون الفرد خاضعاً ملنظومة قيادية 

إن الديناميكيات االجتماعية التي حدثت للجيش اإلسرائيلي في السنوات األخيرة، 

جعلته أكثر حساسية للمواقف الشعبوية في المجتمع، وال يعني ذلك أن الجيش 

يتبنى هذه المواقف بالضرورة وفي كل األوقات، ولكن حساسيته لها أصبحت 

أكبر. وسنورد هنا مثال قضية اليؤور ازاريا. 
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غري منتخبة، بل لقيادة أيديولوجية تضع أهداف املليشيا بناء عىل 

الذي  األوامر،  امليلشيا مصدر  قائد  املليشيا، ويكون  أيديولوجية 

األيديولوجية  قوته  إلهامه هو  بالكاريزما، ومصدر  عادة  يتمتع 

وجاذبيته الفكرية والشخصية. عالوة عىل ذلك، يكون للعالقات 

داخل  العام  اإليقاع  تحديد  كبري يف  دور  امليليشيا  يف  الشخصية 

الحركة امليلشيوية، بينما يكون العقد السيايس هو الذي يحدد 

توجهات وإيقاع العمل داخل الجيش العرصي.

كشفت قضية اليؤور ازاريا وجود بعد ميلشيوي يف الجيش 

البعد  هذا  عىل  مؤرش  هي  ازاريا  محاكمة  أن  وربما  اإلرسائييل، 

وليست إنتاجا له. يف البداية، يجب أن نرسد األحداث التي أدت 

إىل اندالع النقاش حول موضوع ازاريا، ففي آذار 2016، عندم 

بعملية ضد جنود  القيام  الخليل  حاول شابان فلسطينيان من 

االحتالل اإلرسائييل يف تل الرميدة، وتم خالل العملية طعن أحد 

الجنود، أطلق الجنود النار عىل الشابني الفلسطينيني، فاستشهد 

أصيب  فقد  الرشيف،  الفتاح  عبد  الثاني،  الشاب  أما  أحدهما، 

بل  يمت،  لم  انه  إال  الجنود،  أطلقها  التي  النارية  بالعيارات 

أصيب إصابات حرجة أدت إىل شل حركته دون أن تقتله، وبعد 

مرور الوقت، وبعد أن تم اإلعالن أن الحدث قد انتهى من حيث 

العملية العسكرية، جاء جندي من وحدة »كفري«، لم يكن رشيكا 

يف الحدث منذ بدايته، وأطلق النار عىل رأس الشاب عبد الفتاح 

الرشيف ما أدى إىل قتله. خالل هذه األحداث كانت كامريا عماد 

أبو شمسية من منظمة »بتسليم« تصور هذه األحداث، وقد أدى 

نرش الفيديو إىل اندالع سجال ونقاش ورصاع داخل إرسائيل لم 

يشهد له الجيش مثيالً من قبل. 

اإلرسائييل  الجيش  مميزات  من  الكثري  ازاريا  قضية  أظهرت 

والتحوالت التي حدثت عىل عالقة الجيش مع املجتمع اليهودي، 

وكشفت البعد املليشياوي فيه، يمكن القول إن البعد املليشيوي 

ففكرة  الشعب،  جيش  كونه  مع  تطور  اإلرسائييل  الجيش  يف 

جيش الشعب، تحمل يف داخلها تداخالً كبرياً بني الجيش واملزاج 

من حاملة  الفكرة  تحولت  وقد  املجتمع،  يف  والفكري  السيايس 

للجيش اإلرسائييل إىل عبء عليه كجيش عرصي، يف دولة يجب أن 

يرتبط الجيش فيها باملستوى السيايس الذي فوقه، وباملنظومة 

القانونية التي تحكمه. 

تحول املزاج الشعبي إىل عامل مؤثر عىل الجيش وعىل توجهاته 

وطريقة تعاطيه مع األمور، وأصبح التهديد بعدم إرسال األبناء 

إىل الجيش عامالً يف الضغط عىل الجيش التخاذ مواقف تنسجم 

من توجهات الشعب، وهو ما يسمى الطابع الشعبوي للخطاب 

الشعبي، وهو ما يميز أيضا املستوى السيايس يف إرسائيل، فإذا 

كانت القيادة قد أصبحت شعبوية انسجاما مع الشعب، فلماذا 

سياق  يف  ليفني  تسيفي  كتبت  وقد  مثلها.21  الجيش  يكون  ال 

محاكمة ازاريا أن هذه األيام تشهد رصاعاً بني الحقيقة والكذب، 

يترصف  جيش  وبني  أخالقي  جيش  بني  والفوىض،  القيم  بني 
حسب مزاج العامة.22

يف  الدفاع  وزير  خرج  العالم،  يف  الفيديو  نرش  بعد  فوراً 

يشجبان  أويل  ببيان  األركان،  هيئة  وقائد  يعلون،  بوغي  حينه 

مع  ينسجم  ال  الجندي  قام  ما  أن  مؤكدين  النار،  إطالق  فيه 

أخالقيات الجيش اإلرسائييل، ووصف يعلون الحدث بالبهيمية. 

وزير  دفع  ما  أن  هرئيل  عاموس  العسكري  املحلل  أشار  وقد 

الجنود  عىل سلوكيات  القضية  هذه  تأثري  من  هو خوفه  الدفاع 

هذا  نرش  يلحق  قد  الذي  التصعيد  من  والخوف  اإلرسائيليني، 

الفيديو يف املجتمع الفلسطيني.23 بعد إعالن موقف وزير الدفاع 

تحديداً )حيث تراجع ايزنكوت عن حدة موقفه بسبب الضغط 

إدانته، بدأ  وأعلن يف بداية نيسان( أن جندي بريء حتى تثبت 

حراك شعبي وسيايس داعم للجندي، فقد اتصل نتنياهو بعائلة 

املعارضة  من  سياسيون  تجند  وقد  أياديها،  عىل  وشّد  الجندي 

)ليربمان يف حينه( واالئتالف )غالبية الوزراء وأعضاء االئتالف( 

لدعم الجندي ومهاجمة يعلون عىل موقفه الذي اعتربوه تضحية 

)بشكل  ازاريا  قضية  أدت  املعركة.  يف  لوحده  وتركه  بالجندي 

السابق يعلون  الدفاع  اإلطاحة بوزير   إىل  مبارش وغري مبارش( 

والبيت  الليكود  من  أعضاء  دعم  حيث  مكانه،  ليربمان  وتعيني 

بينهما  من  كثري  ألسباب  للدفاع  وزيراً  ليربمان  تعيني  اليهودي 

موقف يعلون من قضية ازاريا.

الرصاعات  من  ازاريا مجموعة  كل حال، كشفت قضية  عىل 

داخل الجيش اإلرسائييل وعالقته مع القيادة السياسية والشعب، 

وتعترب القضية فقط تعبرياً عنها وليس إنتاجاً لها، ففي املايض 

بقضية  شبيهة  قضايا  يف  للمحاكمة  إرسائيليون  جنود  تعرض 

محاكمة  ولكن  محاكمتهم،  تتم  لم  جنود  إىل  إضافة  ازاريا، 

هذه  تثر  لم  مربر،  بدون  فلسطينيني  قتل  بسبب  الجنود  أولئك 

االحتجاجات التي كانت يف قضية ازاريا، وهذا يعني أن العامة 

بخطابهم الشعبوي لم يعودوا مستعدين إلعطاء الجيش ونخبه 

أن يقودوا هذه املسائل بشكل منفرد ومستقل، ولم يعد الجمهور 

حول  السياسية  أو  العسكرية  القيادة  تربيرات  يقبل  الشعبوي 

اإلرسائييل،  الجيش  صورة  عىل  للحفاظ  اإلجراءات  هذه  أهمية 

ازاريا كانت نقطة مفصلية يف هذه املسألة،  لذلك فإن محاكمة 

وتتمثل يف أن الشعب يريد من الجيش أن يترصف ويفكر بشكل 

شعبوي مثله، خصوصاً وأن قيادات يف الجيش اإلرسائييل خرجت 

يف  األخالقي  التدهور  خطورة  من  وحذرت  األخرية  السنوات  يف 

حذر  الذي  األركان  هيئة  رئيس  نائب  مثل  اإلرسائييل،  املجتمع 

يف  العنرصية  املؤرشات  أن  الكارثة«  »ذكرى  يف  له  كلمة  خالل 

املجتمع اإلرسائييل تشبه تلك املوجودة يف املجتمع األملاني عشية 
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صعود النازية.24 والتي هاجمتها قيادات سياسية يمينية، بما يف 

للكارثة.25  تسفيهاً  اعتربها  الذي  نتنياهو  الحكومة  رئيس  ذلك 

وترصيحات رئيس هيئة األركان السابق ايزنكزت الذي قال قبل 

قضية ازاريا بوقت طويل إنه ال يريد من الجندي اإلرسائييل أن 

نائبة  واعتربت  مقصا26.  تحمل  فلسطينية  عىل  بندقيته  يفرغ 

أن  الليكود تسيفي حوطوبييل  الخارجية اإلرسائيلية من  وزيرة 

أقوال قائد هيئة األركان هذه، هجوم عدائي سيايس عىل إرسائيل 

عىل املستوى الدويل، حيث أنه يتم اتهام إرسائيل بالضبط بهذه 

بارتكاب هذه األفعال، وإىل جانب هذه اإلدانات من اليمني، خرج 

مرة أخرى وزير الدفاع يعلون ودعم أقوال ايزنكوت كما فعل يف 

السابق ودعم أقوال غوالن.27 

بني  والطائفي  الطبقي  الرصاع  فهو  الثاني،  الرصاع  أما 

بها  يمّر  تحوالت  عىل  يدل  أيضاً  وهو  واألشكناز،  الرشقيني 

الجمهور.  أو  الشعب  الجيش اإلرسائييل داخلياً، ويف عالقته مع 

نقاش  هنالك  كان  ازاريا،  قضية  حول  النقاش  خضم  ففي 

)يف  اإلرسائيلية  اإلعالم  وسائل  يف  بحدة  يظهر  لم  رشاسة  أكثر 

التواصل  وليس جهالً( وإنما بقي عىل صفحات  اعتقادنا عمداً 

ويسكن  رشقية  أصول  من  يهودي  ازاريا،  أن  وهو  االجتماعي، 

الرملة، وأن النخب اإلشكنازية يف الجيش  يف مدينة فقرية وهي 

رصح  وقد  العالم.  يف  صورتها  لتحسني  فداء  ككبش  اتخذته 

الجندي،  به  قام  ما  يدعمون  ال  الذين  ناشطون رشقيون، حتى 

بأن ما حدث هو تمييز يف تطبيق القانون بسبب األصل الرشقي 

للجندي، وأن هنالك الكثري من األحداث الشبيهة لم يتعرض فيها 

الجنود ملثل هذا التعامل.28  واعتربت بورشطاين أن قضية ازاريا 

فالذين  فيه،  الطبقي  والرصاع  الجيش  يف  الرتاتبية  عن  كشفت 

وقفوا ضد ازاريا ومع محاكمته هم النخب األشكنازية القديمة 

ازاريا  جانب  إىل  الرشقيون  وقف  بينما  يعلون،  لها  انضم  التي 

بسبب  كانت  الطريقة  بهذه  ازاريا  محاكمة  أن  اعتقدوا  ألنهم 

كونه رشقيا.29 ويشري رامي كمحي أن املظاهرات التي خرجت 

من  تكونت  الجيش  وقيادة  القضائي  الجهاز  ضد  ازاريا  لدعم 

الفقرية  واملدن  التطوير  مدن  الدنيا يف  الطبقات  أبناء  الرشقيني 

يف  املتخيل  أو  الحقيقي  الطبقي  الرصاع  يكشف  الرملة.30  مثل 

الجيش وبينه وبني قطاعات يف املجتمع عن البعد املليشيوي فيه. 

فقد كشفت القضية أن اليهود األشكنازيني العلمانيني اليساريني 

قد تخلوا عن الخدمة يف الجيش يف الوحدات التي فيها احتكاك 

وإنما  الحراسة،  مثل  شاقة  أعمال  فيها  أو  الفلسطينيني،  مع 

يفضلون الخدمة يف الوحدات االعتبارية مثل السابري، والوحدات 

الرشطية  العمليات  وتبقى  وغريها،  النخبوية،  االستخباراتية 

والحدودية عىل أرض الواقع من نصيب الرشقيني وأبناء الطبقات 

الضعيفة.

 وقد أشار الخبري اإلرسائييل يف عالقة الجيش باملجتمع، يغيل 

وبغض  طبقي-طائفي.31  جيش  إىل  تحول  الجيش  أن  ليفي، 

النظر عن صحة أو عدم صحة هذه االدعاءات إحصائيا وواقعيا، 

فإن الصورة التي ُرسمت أو تم رسمها هي هذه الصورة التي 

طائفي،  أساس  عىل  ازاريا  للجندي  الداعمني  تجنيد  يف  تساهم 

أن  لدرجة  العسكرية،  القيادية  النخبة  عىل  الغضب  وتوجيه 

للجيش  التجنيد  رفعت شعار رفض  ازاريا  دعمت  التي  العامة 

بعد إدانة ازاريا يف املحكمة العسكرية يف تل أبيب. 

عالوة عىل ذلك، كشفت قضية ازاريا هيمنة قطاعات جديدة 

القديمة  النخب  عن  قطيعة  أحدثت  اإلرسائييل  الجيش  عىل 

حيث  إرسائيل،  يف  العسكرية  املؤسسة  قادت  التي  والتقليدية 

السيطرة  إحكام  يف  إرسائيل  يف  الجديد  اليمني  رغبة  انكشفت 

عىل الجيش، وبالذات عىل قيمه، وإدخال مصادر رشعية وإلهام 

جديدة إليه، مثل الدين واأليديولوجيا الشعبوية. وقد كان وقوف 

واملطالبة  الجندي  جانب  إىل  الحكومي  االئتالف  أعضاء  غالبية 

بمنحه عفواً بعد ادانته بعام ونصف العام، وإظهار الجيش - أو 

تحديداً نخبه - بأنها تنكل بالعائلة »املسكينة« دليالً عىل الرغبة 

يف جعل الجيش يترصف كما يريد العامة، وتلبية رغبات اليمني 

لم  إذا  للجيش  التجنيد  بعدم  البعض  تهديد  الجديد. وقد شّكل 

يحدث األخري تغيرياً يف توجهاته دليالً عىل النظرة التي يريدها 

العامة من الجيش: مليشيا عسكرية تفعل ما تشاء.

يف  امليلشوية  أوجه  إحدى  صحافية  تقارير  كشفت  وقد 

الذي  التأثري  ظهر  الخليل  يف  األحداث  فخالل  ازاريا،  قضية 

يخضع  حيث  الجيش،  وضباط  الجنود  عىل  املستوطنون  يلعبه 

عالوة على ذلك، كشفت قضية ازاريا هيمنة قطاعات جديدة على الجيش 

اإلسرائيلي أحدثت قطيعة عن النخب القديمة والتقليدية التي قادت المؤسسة 

العسكرية في إسرائيل، حيث انكشفت رغبة اليمين الجديد في إسرائيل في 

إحكام السيطرة على الجيش، وبالذات على قيمه، وإدخال مصادر شرعية وإلهام 

جديدة إليه، مثل الدين واأليديولوجيا الشعبوية.
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الجنود يف بعض األحيان ألوامر املستوطنني، وعىل الرغم من أن 

بشكل  بينت  ازاريا  قضية  أن  إال  جديدة،  ليست  الحقيقة  هذه 

واضح هذا الواقع، والذي يكشف عن البعد امليلشيوي يف الجيش 

اإلرسائييل املتمثل يف الخضوع ألوامر من قيادات أيديولوجية مثل 
املستوطنني ومساعدتهم عىل التنكيل بالفلسطينيني.32

بنقد  االحتياط  يف  والجنراالت  الضباط  من  الكثري  شارك 

للشهادة  منه  قسم  وتجند  ازاريا،  قضية  خالل  الجيش  سلوك 

والذين  ديان،  عوزي  الجنرال  مثل  املحكمة،  يف  ازاريا  لصالح 

ركزوا نقدهم للجيش بادعاء أن األخري ال يقدم الحماية للجنود 

أو  قيمية،  ال  تنفيذية  مخالفات  سموها  مخالفات  ارتكبوا  إذا 

أخالقية، وثانياً ادعوا أن محاكمة ازاريا سوف تمنع الجنود من 

القيام بإطالق النار وقت الخطر خوفاً من محاكمتهم من جهة، 

وبسبب تخيل الجيش عنهم من جهة أخرى، وقد فنّد الجيش ذلك 

الفلسطينيني  عدد  عن  إحصائيات  نرش  عرب  مليشيوي  بأسلوب 

لم  القضية  أن  ليثبت  ازاريا،  بعد محاكمة  الجيش  قتلهم  الذين 

تؤثر عىل دافعية الجنود يف استعمال السالح ضد فلسطينيني. إن 

إحصاء الجثث الفلسطينية إلثبات غياب تأثري محكمة ازاريا عىل 
الجيش هو تفكري وسلوك ميلشيوي واضح.33

ساهمت قضية ازاريا ومحاكمته يف إحداث تصدعات يف قدسية 

ازاريا  وتنضم قضية  آخر،  أي حدث  من  أكثر  اإلرسائييل  الجيش 

لقضايا أخرى تواجه الجيش اإلرسائييل تدفع به أكثر وأكثر نحو 

اإلطار امليلشيوي، فإىل جانب قضية ازاريا، والتي أخرجت الناس 

للتظاهر ضد الجيش ومصادر رشعيته والعقيدة العسكرية التي 

يحملها والكود األخالقي الذي يرفعه، وخالل املظاهرات التي كانت 

املتظاهرون عبارات  أبيب، هتف  العسكرية يف تل  املحكمة  خارج 

تاريخ  يف  األوىل  املرة  وهي  األركان،  هيئة  رئيس  ضد  تحريضية 

الدموي عىل رئيس هيئة أركان  التحريض  التي يتم فيها  الجيش 

»غادي  املظاهرة  تلك  يف  املشاركون  املنصب، هتف  إشغاله  خالل 

ما حدث يف  أن  تقارير  يبحث عن صديق«، واعتربت  رابني  احذر 

محاكمة ازاريا رشخ يف املجتمع حول مكانة الجيش ودوره.

قلنا، إىل جانب قضية ازاريا، ظهرت قضايا أخرى عربت عن 

التوجه امليلشيوي الذي يتجه نحوه الجيش اإلرسائييل، ويحاول 

قضية  من  حدث  كما  كبري  بنجاح  دائماً  ليس  مقاومته،  األخري 

دمج  منع  الدينية  الصهيونية  حاخامات  يحاول  فمثالً  ازاريا، 

النساء يف الوحدات القتالية، ويف التجربة األوىل لدمجهن يف سالح 

الدبابات، ويف نزع الرشعية عن منظمات حقوقية إرسائيلية تنتقد 

منظمة  مثل  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  وممارسته  الجيش 

املليشيوية يف  األبعاد  »يكرسون الصمت«، كلها تدل عىل تعزيز 

الجيش اإلرسائييل، والتي تنمو عىل أرضية أن الجيش هو »جيش 

الشعب«، إذن، فليكن كذلك كما يطالبه العامة.

خاتمة
ناقش هذا املقال سؤال النخب يف الجيش اإلرسائييل، ويف هذا 

الصدد، ال بد من تسجيل مالحظات ختامية:

يف  املتدينني  الضباط  نسبة  يف  واضح  صعود  هنالك  أوال: 

ولكن  املبارشة،  القتالية  الوحدات  يف  سيما  ال  الجيش،  صفوف 

العسكرية،  النخب  يف  دراماتيكياً  تغرياً  هنالك  أن  ذلك  يعني  ال 

املتدينني، ولم يصل بعد أي  فأغلب رؤساء األركان هم من غري 

متدين ملنصب رئيس هيئة األركان.

املدارس  عرب  للجيش  املتدينني  لدخول  تأثري  هنالك  ثانيا: 

بحيث  الدين،  مع سؤال  الجيش  تعاطي  عىل  التمهيدية  الدينية 

التي  الداخلية ويف بعض وحداته  ممارساته  الجيش يف  يخضع 

يتواجد فيها متدينون ملمارسات وقواعد سلوكية تتماهى من قيم 

إطار  التغيري يف  يتعامل مع هذا  الجيش  يزال  املتدينني، لكن ال 

وللضباط  للمقاتلني  واحتياجه  الشعب  جيش  ملفهوم  تحقيقه 

املتدينني الذي يشكلون رافعة يف هذه الوحدات.

فكرة  مع  كبرية  بمفارقة  التجنيد  قانون  ينسجم  ثالثا: 

أحزاب  إقراره  إىل  تسعى  الذي  التجنيد  قانون  الجيش،  تديني 

املتدينني  إدخال  يف  النهاية  يف  يصب  باألساس،  متدينة  غري 

األرثوذكس إىل الجيش، وهم قطاع أكثر تزمتاً من الناحية الدينية 

يسمى  ما  إنتاج  إىل  أدى  وهذا  القومي،  الديني  التيار  أبناء  من 

التيار »الحرديل« الحريدي القومي، وهو مزيج أكثر تطرفاً من 

املجوعتني السابقتني.

أهمية  حول  القديمة  النخب  أبناء  لدى  تغري  هنالك  رابعا: 

حراك  مسألة  إىل  سيايس  حراك  مسألة  من  العسكرية  الخدمة 

الوحدات  مفهوم  تغيري  عىل  انعكست  اقتصادي،  اجتماعي 

التقليدية  املبارشة  القتالية  الوحدات  من  الجيش،  يف  النخبوية 

إىل الوحدات التكنولوجية، حيث ينخرط أبناء النخب القديمة يف 

هذه الوحدات بحثاً عن الحراك االقتصادي الفردي بعد الخدمة 

الجيش  يف  الدينية  الصهيونية  أبناء  ينخرط  بينما  العسكرية، 

الغربية. عندما  خدمة ملرشوع استيطاني استعماري يف الضفة 

انخرط أبناء النخب القديمة يف هذه الوحدات كان همهم الحفاظ 

عىل مرشوع 48، وعندما استتب هذا املرشوع بعد عام 1967، 

غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  جديد  استعماري  مرشوع  نتج 

اعتمد عىل الخطاب الديني الخاليص، وقد رأى أبناء الصهيونية 

اإلرسائييل  الجيش  وأن  مرشوعهم،  هو  املرشوع  هذا  أن  الدينية 

هذا  عىل  الحفاظ  من  نابعة  رشعيته  بل  ال  باألساس،  هدفه 

املرشوع.
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