
 
           www.palestine‐studies.org  

 

١ 
 

  :لزامية يف اجليش اإلسرائيليتعديل قانون اخلدمة اإل مشكلة
  األبعاد االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

  

  
  

 ٢١يف  القرار الذي أصدرته حمكمة العدل العليا لدائر يف إسرائيل اليوم بشأنيعكس اجلدل احلاد ا 
أعفى  الذي، ٢٠٠٢الصادر سنة  "طالقانون "ـ لغاء العمل بوالقاضي بإ ٢٠١٢فبراير /شباط

لزامية اخلدمة العسكرية اإل تالمذة املدارس الدينية من اليهود املتدينين املتشددين احلريديم من
عالمات كما يطرح  .سياسية واجتماعية واقتصادية يف آن معاً ئيلي، أزمةيش اإلسرايف اجل

الشباب احلريدي من اليهود املتدينين الرافضين وبين  الدولة بين عالقةال استفهام بشأن مستقبل
ة الدينية اليهودي يةاألصولالتيارات نفوذ  ال سيما يف ظل الصعود املستمر يفوللخدمة اإللزامية، 

   .رادتها على الدولةوحماوالتها فرض إ

، لياإلسرائيشكل اليهود املتدينون احلريديم ظاهرة خاصة داخل اجملتمع  منذ نشوء دولة إسرائيل،
على  رواصأو ،لهذا اجملتمع ةوالعلماني ةواحلديث ةاملعاصر القيماالبتعاد عن األخذ باختاروا و

وما . ات القرن املاضييعشرين بنمط احلياة التقليدية لليهود احلريديم كما كانت قائمة يف التمسك
رفضهم  سوى مظهر من مظاهر يف اجليش اإلسرائيلي اإللزامية اخلدمة يف رفضهم املشاركة

 إن ،ففي رأيهم. واالجتماعيةخصوصيتهم الدينية  ودفاعهم عنيف اجملتمع اإلسرائيلي،  الندماجا
الديانة  ، وحمايةإىل تعلم التوراةاالنصراف الكامل  يلقاة على عاتق شبابهم هامل ساسيةاملهمة األ
هود وبمقارهم الدينية بالي لذي حلقالدمار الكبير ا ال سيما يف أعقابو ،من خطر االندثار اليهودية

الظروف  تغيروعلى الرغم من . ثناء احلرب العاملية الثانية بسبب احملرقة النازيةيف أيف أوروبا 



٢ 
 

قل أهمية تالدفاع عن الديانة اليهودية ال  مهمة أن رونبتبدل أحوال اليهود، ما زال احلريديم يعتو
   .عن الدفاع عن أمن إسرائيل

م وحاً على الدوام على النقاش العالزامية كان مطراحلريديم من اخلدمة اإلإعفاء  أن موضوع ومع 
  :هذه املسألة اتخذت بعداً جديداً أكثر حدة لألسباب التالية فإنيف إسرائيل، 

يف تقدير بعض اخلبراء  ييؤد من شأنه أن والذي، لكبير للحريديمغرايف اوالتزايد الديم    -١
يف  ال يخدم أبناؤها إىل أغلبية غير صهيونية داخل الدولة يف املستقبل لهمحتوإىل  غرافيينوالديم

  .ينعكس سلباً على عديد هذا اجليش من أن األمر الذي ال بد ،اجليش اإلسرائيلي

 طبقات اجملتمع اإلسرائيليسائر و احلريديمبين االجتماعية واالقتصادية  تفاقم الهوة -٢
 . وعدم مشاركتهم يف سوق العمل جمتمعهمهم الديني وتقوقعهم داخل نتيجة تشدد

الصيف املاضي وشملت شرائح  خالل تنامي حركة االحتجاج االجتماعي التي برزت -٣
بين أبناء  واالقتصاديي باملساواة يف حتمل العبء األمن تطالبواسعة من اجلمهور اإلسرائيلي 

 ١.اجملتمع

   

  يتحول إىل أزمة ائتالفية" قانون طال"تعديل 

ـ لغاء العمل بإب ٢٠١٢ فبراير/شباط ٢١يف  اتخذت حمكمة العدل العليا يف إسرائيل قرارها عندما
ون أغسطس من أجل وضع قان/مهلة زمنية تنتهي يف مطلع آب، منحت احلكومة "قانون طال"

 بنيامين نتنياهو فقام، الئتالف احلكوميإىل ابالنسبة  إىل حتد وضوعحتول امل وسرعان ما. بديل
 وبرئاسةاركة خمتلف أعضاء االئتالف احلكومي بتشكيل جلنة خاصة لدراسة تعديل القانون بمش

يف  ٢١/٥/٢٠١٢اللجنة اجتماعها األول بتاريخ  هذه وعقدت .ديمايوحنان بلسنر من حزب ك
األحزاب  فوقفت ،أعضائهابين  احلاد برز االنقسام سرعان ماو، نتنياهو حضورالكنيست ب

فرض اخلدمة العسكرية واملدنية  مع ،والليكود "إسرائيل بيتنا"ديما وك أحزابمثل  ،العلمانية
، بشدةذلك  ألحزاب الدينيةعارضت ا حينيف  ،من دون استثناء لزامية على التالمذة احلريديماإل

األحزاب  منها تخرج توصياتهامن نشر لجنة ال تمكنوقبل أن ت. كومةباخلروج من احل وهددت
تخلفين عن رض عقوبات شخصية على التالمذة املف التوصيات تلكتضمن على  احتجاجاً الدينية

سن االلتحاق  أخيرضه تهو رفو ،لسبب آخر "إسرائيل بيتنا"كذلك فعل حزب  االلتحاق باخلدمة،
رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو إىل حل  ولقد دفع هذا. عاماً ٢٢ىل إ ١٨من  باخلدمة اإللزامية
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. وتكليف وزير الشؤون االستراتيجية موشيه يعالون معاجلة املوضوع ١/٧/٢٠١٢اللجنة يف 
، األمر صيغة متفق عليهاإىل  لكنهما مل يتوصال، مع يوحنان بلسنر يعالون عدة اجتماعات عقدف

  .اخلروج من احلكومة علىديما حزب كبالذي حدا 

بعد أن  ، وذلكاحلكومةاستقالته من  ،ديمازعيم حزب ك ،أعلن شاؤول موفاز ١٧/٧/٢٠١٢يف 
وهكذا خرج أكبر . ديماأكثر مما هو متمسك ببقاء ك األحزاب الدينيةب متمسك أن نتنياهو هل تبين

أذيال هزيمته السياسية، وبات مصير  يوماً وهو يجر ٧٠مدة مل تتجاوز  حزب من احلكومة بعد
سيتوقف  ،أغسطس/آب أنه بدءاً من األول من يعني األمر الذي ،ب الريحيف مه" ن طالقانو"تعديل 

يتوصل إىل قانون يتم ، ما مل اخلدمة يف اجليش فرض، وبالتايل ستُ "طال قانون"العمل بتطبيق 
يليين الذين بلغوا سن التجنيد ارس الدينية مثلهم مثل سائر اإلسرائدعلى تالمذة امل بديل،

  .جبارياإل

   

  من حل للحفاظ على وحدة اجملتمع اإلسرائيلي إىل ظاهرة تقسمه وتضعفه

العام ملؤسسيها هو العمل على التوفيق بين لقيام دولة إسرائيل كان التوجه  يف األعوام األوىل 
، ١٩٥٢ أكتوبر/يف تشرين األولغوريون  -من هنا جاءت موافقة دافيد بن خمتلف مكوناتها، 

درسة دينية من اخلدمة طالب م ٤٠٠عفاء إاحلريديم آنذاك احلاخام كاليتز زعيم قتراح اعلى 
 يقبل، غير متدين املعروف عنه أنه ،ونيغور - كان الدافع األساسي الذي جعل بنو. العسكرية

ولته بناء ديمقراطية توافقية تعمل على حماهو  لزاميةاء تالمذة اليشيفوت من اخلدمة اإلعفإب
له أن املتدينين يستخدمون قرار  عندما تبين لكن  ،املنطق الدينيبين بين منطق الدولة و اجلمع

 بعث الرسالة التي يف وهو ما بدا واضحاً ،قراره هذاى علندم  عفاء للتهرب من اخلدمة العسكريةاإل
عفاء إخطأ بنه يشعر بأنه أأفيها  له قالورئيس احلكومة آنذاك ليفي أشكول  إىل ١٩٦٣سنة  بها

   ٢.احلريديم من اخلدمة

البت به، وكان  اإلسرائيلية الدفاعوتولت وزارة  ،عفاء سارياًالقرن املاضي ظل اإلتسعينيات وحتى 
جراء بسبب عدم ر االعتراضات الكثيرة على هذا اإللكن يف إث. ضمن صالحيات وزير الدفاع ذلك 

جلنة لدراسة ، ١٩٩٩سنة ، يف باراكد وزير الدفاع آنذاك إيهوو رئيس احلكومة عيّن قانونيته،
يف قره الكنيست أ ،قانونإىل  اللجنةهذه  توصلتف برئاسة القاضي املتقاعد تسفي طال، املوضوع

 -  رس الدينيةعفاء تالمذة املداإعملية  ينظم، ٢٠٠٧سنة يف لتمديد له وجرى ا ٢٠٠٢سنة 
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تأجيل ب احلريدية - لتالمذة املدارس الدينية  القانونهذا سمح وقد . لزاميةمن اخلدمة اإل احلريدية
، وحينها يمكنهم االختيار بين مواصلة عاماً ٢٢سن  مبلوغه إىل حينلزامية قيامهم باخلدمة اإل

أن مدة خدمة  ينيف ح  - عام وأربعة أشهر ملدة صيرةالقيام بخدمة عسكرية ق الدراسة الدينية أو
باخلدمة القيام ب لتلميذ احلريديل كما سمح - أعوامثالثة وتراوح بين عامين سائر اجملندين ت

طار اخلدمة إالعمل خارج  مع إمكانلزامية املدنية ملدة عام من دون أجر، اخلدمة اإلبأو  العسكرية
  ٣.يحق للمجند العادي لزامية بأجر، وهذا ما الاإل

طوال األعوام  التي كانت موضع اعتراضات قانونية" قانون طال"ونتيجة الثغرات الكبيرة يف  
 األمر الذيلغاء هذا القانون، إب العدل العليا قرار حمكمةجاء  ،املاضية من جانب أطراف كثيرة

 ت مواقف األحزاب والتيارات السياسية اإلسرائيليةاختلط إذ، األزمة احلالية يف إسرائيلب تسبب
  .الضيقة والشخصية ابيةاحلسابات االنتخ التفكير يف ، وبينصالح الوطنيةاملبين الدفاع عن 

 

  عفاءات من اخلدمة وتراجع عدد املتطوعين يف اجليشتزايد حجم اإل 

س راعفاء تالمذة املدإعادة النظر يف إىل إ أدتمن أهم األسباب التي 
غرايف الكبير للحريديم والتزايد الديم اإللزامية، الدينية من اخلدمة

  ٤رؤوفين غال يشير ، إذعدد اجملندين يف اجليشالسلبي على  انعكاسهو
 ٪١٠يشكلون ما نسبته  حريدي اليوم يف إسرائيل ٨٠٠,٠٠٠إىل وجود 

، ويتوقع الكاتب .اليهود من السكان ٪١٣من سكان إسرائيل، ونحو 
غرايف لهذه الفئة من وىل معدل النمو الديمإحصاءات وإىل اإلاستناداً 

 ٢٠٢٨نة سيف  أن يشكل احلريديم سنوياً، ٪٥املتدينين التي توازي 
فاملعروف أن الشبان احلريديم يتزوجون يف سن . نصف سكان إسرائيل

عدم التحاق العدد األكبر إىل ونظراً  ،ن األوالد، بعكس الشباب العلماينمبكرة ويرزقون بعدد كبير م
عدم حصولهم على املؤهالت سباب تتعلق بدراستهم الدينية أو لسواء أل ،من هؤالء بسوق العمل

ت على املساعداالفقر، ويعتمدون بصورة خاصة  حتت خط يعيشونهم من ٪٥٠نحو  فإناملطلوبة، 
   .و من التبرعاتأمن الدولة،  التي يحصلون عليها

إذ ، ئيللتعليم الديني يف إسرااملكانة املهمة ل النتباه يف األعوام األخيرة،ومن األمور املثيرة ل
احلاخام إسحاق  أظهرت دراسة قام بها كذلك. طالب مدرسة دينية ٧٢,٠٠٠حالياً نحو  يوجد
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ديني بعد بلوغهم يواصلون تعليمهم ال نالذي، أن تالمذة املدارس الدينية ٢٠١٠سنة يف  رافيتس
شيكًال  ٧٢٠كل، شي ٤٠٠٠و ٢٠٠٠يحصلون على مساعدات شهرية تتراوح بين عاماً  ١٨ سن الـ

يشجع  األمر الذي، من جهات يهودية وغيرها اخلارجيةمن املساعدات  والباقيالتعليم  من وزارة
من خسارة هذه التقديمات،  تحاق بسوق العمل خوفاًلاالعدم على هؤالء على مواصلة تعليمهم و

سكنية القروض بال فيما يتعلقعفائهم من دفع الضرائب وحصولهم على تسهيالت عن إناهيك 
ق بسوق العمل احلريديم صعوبة يف االلتحاوعندما تنتهي فترة الدراسة الدينية يجد   ٥.وغيرها

يفاقم األمر الذي عدم حصولهم على التأهيل املهني خالل دراستهم الدينية، اإلسرائيلي، نظراً إىل 
  .أزمتهم االقتصادية

من اخلدمة  عفاءاإلب الذين يطالبون مذة املتدينينالتال ، ازداد عددوخالل األعوام املنصرمة
من  ديم الذين أعفوااحلري نسبة تبلغ ٢٠٠٥ففي سنة  .حتصيلهم الديني عة متابعةيبذر العسكرية

سنة يف لتنخفض  ،٪١٦,٤إىل  ٢٠٠٧سنة يف  ةفعت هذه النسبتر، وا٪١٤,٨ اإللزامية اخلدمة
" قانون طال"يجري استغالل  أنهئيلي حصاءات اجليش اإلسراإقد أظهرت و .٪١٢,١ إىل ٢٠١١

خالل العامين  عفاء من اخلدمةأرقام اإل وعلى الرغم من استقرار .للتهرب من اخلدمة العسكرية
  ٦."لطاقانون "تغيير  تممل ي يف حالاملاضيين، فإنها مرشحة للزيادة 

 من اخلدمة اإللزامية عفاء احلريديمبدأ يظهر العبء الثقيل إل ،إسرائيلربما يف تاريخ وألول مرة 
عاموس هرئيل " هآرتس"يشير مراسل صحيفة ويف هذا اإلطار،  .على بنية اجليش اإلسرائيلي نفسه

 ، وبرزتندد اجملنديع يف تراجع منيف األعوام املاضية اجليش اإلسرائيلي بدأ يشكو  إىل أن
يقابل ذلك . ٢٠١٥التوجهات العامة املتوقعة حتى سنة  نتيجة استمرار هذا التراجعخماوف من 

 اريةرات اجلتغيالضتها فرأمنية  ملتطلباتتلبية فرق ال مزيد من حاجة اجليش اإلسرائيلي إىل
مثل  ،اضيةمزيد من بطاريات الصواريخ االعترتطوير  إىل فثمة حاجة مثالً ،والتهديدات األمنية

 فرق احلاجة إىل فضالً عنأطقم مؤهلة الستخدامها،  يتطلب وجود ، األمر الذي"القبة احلديدية"
  .اليةجلمع املعلومات االستخباراتية القت جديدة
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  على اخلدمة يف اجليش برامج لتشجيع احلريديم

 ، الذين ينتمون إىلللجنود املتدينين خمصصةفرقاً  حالياً اإلسرائيلي اجليش لدى من املعروف أن 
تراعي و ط حياتهم الدينينم حتترم اخلدمة يف اجليش، ال ترفض تيال ةيونيالتيارات الدينية الصه

  .الكاشير وااللتزام بالطعام لكامل بين النساء والرجالالفصل ا

سُّمي  اإللزاميةلتشجيع احلريديم على اخلدمة برناجماً ، ٢٠٠٧بدءاً من سنة  ،اجليش وقد وضع
 ٢٢تتراوح أعمارهم بين  جندي حريدي ٢٠٠٠اليوم نحو  يخدم فيهو ،"دمج احلريديم" برنامج

 عامملدة  ولديه أوالد، وهم يخدمون بعد خضوعهم لدورة تأهيل، معظمهم متزوج عاماً ٢٦و
اجليش مبالغ كبيرة  جمالبرناويكلف هذا . ةواللوجستي ةالتكنولوجي الوحدات ضمن عامونصف ال

 تكلفةيجعل األمر الذي ن ويحصلون على رواتب أعلى، ومعظم اجلنود احلريديم متزوجإىل أن نظراً 
  ٧.اجلندي العادي تكلفة اجلندي احلريدي توازي أربعة أضعاف

 "مرونليهودا وشو ناحل حريدي"سم احلريديم حتمل باخاصة  يش اإلسرائيلي كتيبةاجل يوجد يفو
 ٥٠٠صفوفها سنوياً نحو  يفمة ويتطوع يف اخلد ،منذ عشرة أعوام وقد تأسست. تابعة لفرقة كفير

وال يستبعد قائد فرقة كفير العميد   ٨.األمن اجلاري يف الضفة الغربية حريدي، وهي تقوم بمهمات
شر فرقة ناحل هذه على احلدود مع قطاع غزة، وأن تشارك مع الكتائب نأودي بن موحه أن يجري 

اجلاري على احلدود مع لبنان، ويف التمرينات التي ستجريها األخرى يف كفير يف أعمال األمن 
م هذه مع سائر الكتائب يدل على مدى اندماج كتيبة احلريدياألمر الذي الفرقة يف هضبة اجلوالن، 

  ٩.املقاتلة

ألن هذا  وعلى الرغم من تفضيل اجليش اإلسرائيلي عدم تشكيل فرق خاصة بطوائف معينة 
قيادته اليوم ، فإن "بوتقة الصهر"و" جيش الشعب" ءات بأن اجليش هويتناقض تماماً مع االدعا

احلريدي على االلتحاق اخملصصة للحريديم بهدف تشجيع الشباب  رقمزيد من الفنشاء مستعدة إل
سواء العسكرية منها أو املدنية، وذلك لتغطية العجز يف أعداد املتطوعين يف  ،لزاميةباخلدمة اإل

  .يف التراجع ةاجليش اآلخذ

   

                                                             
  ممثلون اليوم يف الكنيست من خالل حزب  ،"هتسيونيم هَداتييم"ويسمون بالعبرية ون، نيالصهيو املتدينون

وكان حزب املفدال قد دعا إىل حل مشكلة . ، وهم مع اخلدمة العسكرية يف اجليش"املفدال اجلديد - البيت اليهودي"
، يدرس بموجبه هؤالء التوراة "ديريشيفوت ِهس"نيين من خالل ترتيب يسمى واخلدمة العسكرية للمتدينين الصهي

  .خالل خدمتهم العسكرية
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  يالعبء االقتصاد

تهدد وحدة  قومية مشكلة يثير العسكرية عفاء احلريديم من اخلدمةإمل يعد  ،األخيرة عوام األيف
فمن املعلوم أن اخلدمة يف . أيضاً اقتصادية مشكلةيشكل  باتبل  فحسب، اجملتمع الصهيوين

بعد بسوق العمل يلتحقوا لعداد اجملندين وتأهيلهم إ تتضمن ،سواء أكانت عسكرية أم مدنية ،اجليش
قتصادية التي اال الضائقة فاقم اإللزامية يف اخلدمة ة احلريديمعدم مشارك فإن لذا ،ريحهمتس

  .ه الدولةالعبء الذي تتحمل يفزاد و يعانون منها

  

  

  

  

  

  

ا كلفهنبرغ التي تجلنة تراخالتوصيات التي تقدمت بها  العبء االقتصادي من خالل وبرز ذلك
تضمنت هذه إذ . الصيف املاضي خالل االحتجاج االجتماعيحركة بنيامين نتنياهو دراسة 

يديم يف جميع حلراخلاصة با عداد املهنيمليون شيكل ملراكز اإل ٧٦٠ص مبلغ تخصي توصياتال
الدراسة يف  عوامأضافة اىل مشاريع للتعليم االبتدائي اجملاين، وتقليص عدد أنحاء إسرائيل، باإل

  ١٠.بسوق العمل لتحاقهم على االجل تشجيعأ املدارس الدينية اخملصصة للطالب املتزوجين من

ىل تطبيق العدالة االجتماعية إالدعوات و ،االحتجاج االجتماعيساهمت حركة  ويف الواقع فقد
العبء الذي يشكله  على جمدداً يف تسليط الضوء ،حتمل العبء األمني واالقتصادي واملساواة يف

اندماجهم يف  بسبب عدم بل أيضاًلزامية عدم مشاركتهم يف اخلدمة اإلبسبب ليس فقط ، احلريديم
ل يف مقاو .ىل عالة على الدولة وعلى دافعي الضرائب من اإلسرائيليينإسوق العمل وحتولهم 

ثمة " :ما يليتب كحلريديم على الدخول يف سوق العمل، سؤول عن خطة تشجيع اامل رؤوفين غال،ل
 تدين نسبةيظهر أن  ٢٠٠٨اقتصادي صادر سنة  تقرير إىل، فاستناداً ور احلريديمشكلة لدى اجلمه
 األعوام العشرينن تكون خالل أإسرائيل من  منعهو الذي ي ريديمالعمل وسط احل املشاركة يف سوق
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 هي ت احلريديةمن العائال ٪٥٦كما أن نحو . يف العامل اقتصادياً دولة ١٥ن بين أول املقبلة م
  ١١".مصيرهم الفقرالذين  ،عائالت فقيرة كثيرة األوالد

  

  لزامية على العرب بين مؤيد ومعارضتطبيق اخلدمة اإلاملطالبة ب  

ئتالف ممثلة يف اال إسرائيلية حزابمناسبة ملطالبة أ" طالقانون "ىل تعديل إشكلت الدعوة 
وقت الالعرب يف على ريديم ولزامية على احلبتطبيق اخلدمة اإل ،"إسرائيل بيتنا"مثل حزب  احلكومي

التي  ،يف تطبيق مبدأ املساواة جتاه األقلية العربية حقيقيةعن رغبة  وال تعبر هذه الدعوة. نفسه
الجتذاب نية األحزاب العلماهذه  مناورة من جانب هيما  بقدر ،بنغالتمييز والياسة س تعاين من

 فمن املعروف أن إسرائيل تعامل. حماربة نفوذ األحزاب الدينية العلماين من خاللييد اجلمهور تأ
سائر بمقارنة ة، وحترمهم الكثير من حقوقهم الثانيمواطنين من الدرجة  صفتهمب ٤٨عرب 

  .مواطنيها من اليهود

لألقلية غرايف ويف ظل التزايد الديم سيما ال، واجملتمع اإلسرائيليالتغيرات التي يمر بها  لكن
بين  االجتماعية واالقتصادية فجواتال تفاقمإىل  أدت، وسياسات التمييز ضد هذه األقلية العربية

حقيقيًا  بات يشكل تهديداً أنهفيه بعض املعلقين اإلسرائيليين  رأى األمر الذي ،العرب واليهود
إسرائيل حاليًا تمر : "ألوف بن "هآرتس"السياسي يف صحيفة  ففي رأي املعلق. سرائيل مستقبالًإل

دولة 'بـ أشبه  أصبحو بات جمتمعها متعدد الثقافات،يف غمرة تغيرات اجتماعية غير مسبوقة، و
توزع ومن أوجه األزمة التي يثيرها هذا ال. تتألف من العلمانيين واحلريديم والعرب ' ثالثية القومية

يم رهن بدمج العرب واحلريد إسرائيلل استقرار مستقبشك فيه أن  ومما ال .لاالنخراط يف سوق العم
  ١٢."يف صلب اجملتمع اإلسرائيلي

لزامية فرض اخلدمة اإلإىل جاءت الدعوات  ة واالقتصادية،مة االجتماعيضمن هذا السياق لألز
 ويأتي ذلك بعد عقود من رفض .احمللية العربية عاتهمإطار جمتم يف على الشباب العرباملدنية 

، وألنها ال والئهم لهابدو، بحجة الشك يف باستثناء الدروز وال، لزاميةاخلدمة اإل العرب أداءإسرائيل 
  .طابوراً خامساً داخل جيشها تريد

وممثلوها يف  ماؤهاعز يف األوساط العربية التي رفض واسعاً جدالً الدعوات هذه أثارتوقد 
أنه كيف يمكن تطبيق املساواة  على وكان االعتراض األساسي .الكنيست الفكرة بصورة قاطعة

احلصول على عدم املساواة يف  من األمني، يف حين يعاين هؤالء يف حتمل العبء على العرب
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 ؟ فقدو التقديمات الصحيةأاالجتماعية  و اخملصصاتحقوقهم األساسية، سواء على صعيد األجور أ
ضحية اخلالف "أن يكون العرب  ،ممثل القائمة العربية املوحدة رفض عضو الكنيست أحمد طيبي،
رفض عضو الكنيست طالب الصانع الفكرة وانتقد عدم  ماك ،"الدائر بين العلمانيين واملتدينين

 عن التجمع الوطني الديمقراطي، ،عضو الكنيست حنين الزعبي أمّا، شراك العرب يف جلنة بلسنرإ
    ١٣".فكرة عمياء وغبية" هي لزامية على العربفرض اخلدمة اإلفكرة أن فرأت 

للشباب العرب يف " بلدنا"جمعية  مشابهة يف رفضها، فأعلنت ردة فعل الشارع العربي وجاءت
ىل إضها بالقوة سيؤدي لزامية، وأن فرارضون اخلدمة اإلعمن الشباب العرب ي ٪٨٠نحو  أن حيفا،

، عاماً من جتاهل العرب ٦٤د مرور نحو بع ،إلسرائيل كيف يمكن وتساءلت اجلمعية .حدوث احتكاك
هم  تؤمن لساالندماج يف سوق العمل ويف تساعدهم ة سلزاميدعاء بأن املشاركة يف اخلدمة اإلاال

  ١٤؟يجاد وظائفإل فرصاً

أنشىء جهاز للخدمة الوطنية التطوعية للشبان العرب،  ٢٠٠٧أنه منذ سنة  ا إىلشارة هنوجتدر اإل 
لك املال مال تفقيرة  إىل عائالت النساء اللواتي ينتمينع أغلبيتهم من متطو ٢٤٠٠يضم اليوم نحو 

 شيكل ٧٠٠حتصل الواحدة على مبلغ  ، فترسلهن إىل هناك حيثللدراسة ارسال بناتهإلالكايف 
 عربية أصوات برزتو .فيما بعد على عمل يف احلصول ايساعده األمر الذيلتطوعي، ا القاء عمله

طفاء أو اإل مراكز مثل ،ضمن مؤسسات جمتمعهم احملليللشبان العرب التطوعي أن العمل  رأت
فضل لهم يف رصة خلدمة جمتمعهم احمللي وتأمين فرص أف ، يشكلالشرطة احمللية يف بلداتهم

  ١٥.املستقبل

لزامية املدنية على مع رافضي تطبيق اخلدمة اإل عامل االجتماع أسعد غانم ال يتفقويف هذا اإلطار، 
ل لزامية داخدنية اإلواضحاً يل سبب معارضة اخلدمة امل ال يبدو" :قائالً، وقد عبر عن ذلك ٤٨عرب 

الدولة التي ال  لزامية يخدم موقفعربية اخلدمة اإلقيادات الوال إن رفض الزعامات. الوسط العربي
وخدمة جمتمعهم  ن تستثمر يف الشبان العرب، وال ترغب يف السماح لهم بتنظيم صفوفهمأتريد 

أن  غانم وأضاف ".امعات واحلصول على أماكن للعملة التأهيل لدخول اجللحواالستفادة من مر
حماربة سياسة التمييز التي تنتهجها الدولة لزامية سيساهم يف ة العرب يف اخلدمة اإلمشارك"

قة التي يعانيها الغبن والضائوسيؤدي إىل مفاقمة التمييز  لها ضدهم، وأن رفض القيادات العربية
  ١٦".الشباب من أبناء األقلية العربية يف إسرائيل
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بق على زامية يطلىل قانون جديد للخدمة اإلإصل عن التو حكومة نتنياهو فإن عجزيف اخلالصة، 
جدية حتى بعد خروج حزب مشكلة  خلق لهامن شأنه أن ي اجلميع من يكون مقبوالًواحلريديم 

  .من صفوفهاكديما 

  رندة حيدر
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