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يندرج هذا الكتاب يف حقل دراسات الجيش واملجتمع يف إرسائيل .فقد تطور هذا الحقل مؤخ ًرا ،وال سيام
يف دراسة التحوالت االجتامعية التي م ّر بها الجيش اإلرسائييل خالل العقود األخرية ،والدراسات التي
تهتم بدراسة التد ّين والجيش ،والتغيري الذي يحدث عىل املبنى االجتامعي الدميوغرايف يف الجيش
اإلرسائييل واملؤسسة العسكرية .وما مي ّيز هذا الكتاب هو طرقه با ًبا جدي ًدا يف دراسة املؤسسة العسكرية
اإلرسائيلية ،يتمثل يف مقاربة تأثري التحوالت الليربالية الجديدة واقتصاد السوق يف الجيش اإلرسائييل،
وما يحمل ذلك من تقاطع مع التحوالت االجتامعية يف الجيش ،ومفهوم "جيش الشعب" الذي يطلق
عىل الجيش اإلرسائييل.
ثم ،يحاول الكتاب أن يقدم إجابة عن سؤال أسايس :ما تأثري التحوالت الليربالية الجديدة االقتصادية
ومن ّ
ومجتمع السوق التي هيمنت عىل االقتصاد اإلرسائييل منذ الثامنينيات ،وأثرها يف الجيش اإلرسائييل،
سواء من حيث بنيته االجتامعية ،أم الدافعية إىل التجنيد ،أم تحوالت مفهوم النخبة العسكرية ،وبنية
الجيش اإلرسائييل التنظيمية ومنظومته اإلدارية ،وغريها؟
ليس صدف ًة ،إذن ،أنّ جميع محرري الكتاب جاؤوا من كليات علم االجتامع وأقسامه يف الجامعات
اإلرسائيلية ،ومن بينهم املحرر األول للكتاب ،يغيل ليفي ،الذي يع ّد من املتخصصني املهتمني بعالقات
وانصب اهتاممه البحثي يف السنوات األخرية عىل دراسة التدين والتديني
الجيش واملجتمع يف إرسائيل،
ّ
يف الجيش اإلرسائييل ،وأصدر يف هذا املجال عرشات الكتب واملقاالت العلمية والصحفية.
يعالج الكتاب مقاربات نظرية للعالقة بني املؤسسة العسكرية والجيش ومجتمع السوق (الفصل األول ،يغيل
ثم يعرج إىل تناول العالقة بني الجيش ومجتمع السوق ،من خالل مقاربة تحوالت املنطق املؤسسايت
ليفي)ّ ،
واإلداري داخل الجيش (الفصل الثاين ،ألونا هرنس) ،وتحليل التحوالت يف الخدمة العسكرية الثابتة ،وتأثريات
الليربالية الجديدة يف مفهوم "جيش الشعب" (الفصل الثالث ،موطي سفراي) ،ثم ينتقل الكتاب إىل معالجة
مسألة انخراط املتدينني املتزمتني (الحريديم) يف الجيش ،وعالقة ذلك مبفهوم جيش السوق (الفصل الرابع)،
والعالقة بني الخدمة العسكرية والحياة املهنية بعد الجيش (الفصل الخامس ،كرميت فدان وايال بن اري).
ليتطرق أخ ًريا إىل مسألة الرسديات األمنية ،وتحوالت النزعة العسكرية اإلرسائيلية ،وارتباطها بانخراط النخبة
العسكرية يف الصناعات العسكرية ،داخل إرسائيل وخارجها (الفصل السادس ،أرئيال غرسياين).

يف مفهومي "مجتمع السوق" و"جيش السوق"
يستعرض الفصل األول من الكتاب البنية النظرية التحتية للعالقة بني مجتمع السوق والجيش .وينطلق
من مقولة إنّ الليربالية الجديدة يف إرسائيل ،وقد أصبحت املحرك للسوق منذ منتصف الثامنينيات،
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قد تغلغلت يف الجيش اإلرسائييل ،ومتثل تلك بداي ًة يف تراجع اإلنفاق الحكومي عىل الجيشً ،
فضل
عن صعود قيم املحاسبة والرقابة االقتصادية عىل مرصوفات الجيش وآليات إنفاقها ،مثل مدى جدوى
اإلنفاق وميزانية الجيش بالنسبة إىل الخدمة األمنية التي يوفرها للمواطنني .فدخلت قيم السوق يف
مفهوم نجاعة الجيش االقتصادية ،ومل يعد املجتمع مستع ًدا ملنح الجيش موارد اقتصادية غري محدودة،
كام كان يف السابق .غري أنّ الفصل يشري إىل أنّ ثالثة تحديات فرضها مجتمع السوق((( عىل املؤسسة
العسكرية .يتعلق التحدي األول بالعالقة بني الجيش والدولة؛ إذ نشأ الجيش الحديث مع صعود الدولة
الحديثة ،بينام ترتاجع مكانة الجيش يف فرتة العوملة وضعف الدولة املؤسسايت ،مقابل املؤسسات الدولية
وقوى السوق .ومع هشاشة متغري الحدود الوطنية اإلقليمية للدولة يف حركة التجارة والهجرة ،فإنّ
ذلك انعكس عىل مكانة الجيش الذي ارتبط ،أكرث من ّأي مؤسسة أخرى داخل الدولة ،بالبعد اإلقليمي
للدولة .ويشري التحدي الثاين إىل أنّ القومية التي باتت ،بحسب الكاتب ،األساس ملفهوم التضحية عرب
الجيش ،قد ضعفت أمام التوجهات الفردانية ،وما بعد الحداثية ،التي تبدي حساسية للتضحية بالحياة.
ويرتبط التحدي الثالث بهجوم الليربالية الجديدة عىل الحكومات ،وعىل استهالك الجيش املوارد ،داعية
إىل تقليص اإلنفاق العسكري ،وتنجيع عمل الجيش الذي يوفر خدمة مهمة ،ولكنها باهظة الثمن.
ُيفرق الكاتب بني "جيش املواطنني"  ،Citizen Armyو"جيش السوق"؛ إذ يرجع جيش املواطنني تاريخ ًيا
إىل ظهور الجيش الذي يعتمد عىل التجنيد الجامهريي يف فرنسا الثورة ،يف القرن الثامن عرش ،وتطور مع
تراجع تدريجي لجيوش املرتزقة .ويتميز جيش املواطنني مبجموعة من املميزات ،من أهمها أنّ مواطني
الدولة يخدمون فيه ،بوصفهم مواطنني ،وللمواطن الجندي وعي مواطني .غري أنّ الخدمة العسكرية
تج ّمد مؤق ًتا مواطنيته .وإلحداث هذا التوازن يقوم الجيش بعملية تبادلية مع املجتمع املدين ،وذلك
من خالل جنود االحتياط ،وهو نظام ظهر يف القرن التاسع عرش .وتعتمد شخصية املواطن  -الجندي
بزي عسكري"؛
عىل تحديد الحدود بني املجال العسكري واملجال املدين ،وتنتج يف النهاية ما يسمى "أمة ّ
إذ ُيتوقع من الجيش أن يكون وكيل تهيئة للمجندين الشبان ،أو "مدرسة لألمة" .ويكون للدولة دو ٌر
مركزي يف تجنيد املوارد للجيش ،فالسيطرة عىل الجيش تكون من خالل املواطنني بواسطة منتخبيهم.
وينبع من دور الجيش فكرة التجنيد الشامل يف صفوفه ،وإنْ واجه التجنيد الشامل تجني ًدا انتقائ ًيا يف
مراحل معينة .غري أنّ فكرة التجنيد الشامل املبنية عىل واجب التجنيد القانوين للجيش تعتمد عىل املبدأ
الذي مينح الحق يف حمل السالح (يف إطار جيش منظم) ،بوصفه ح ًقا مدن ًيا .ويشري الكاتب إىل أنّ هذه
املميزات قد تراجعت وضعفت يف أعقاب صعود جيش السوق.
" 1مجتمع السوق" هو مصطلح ص ّكه مايكل ساندل ،ويعني به قيم السوق التي تغلغلت يف كل مناحي الحياة ،ويف الجهد اإلنساين؛ إذ
إنّ العالقات االجتامعية تتبلور بحسب توجهات السوقُ .ينظر يف ذلك:
Michael J. Sandel, What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets (New York: Farrar; Straus and Giroux,
2012).
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قبل عرض مميزات جيش السوق ،يشري الكتاب إىل أنّ األزمة االقتصادية التي رضبت االقتصاد اإلرسائييل
يف أوائل الثامنينيات (وال سيام التضخم املايل) ،وتب ّني خطة "االستقرار االقتصادي" عام  ،1985كانت
بداية املسار لتقليص اإلنفاق الحكومي عىل الجيش ،مبا يف ذلك ميزانية األمن عام ًة .وجاء االنسحاب
األول للجيش اإلرسائييل ،أوائل الثامنينيات ،من لبنان فرصة الستمرار تقليص اإلنفاق عىل األمن ،األمر
الذي أدخل الجيش إىل دائرة مالمئة للتغيريات املتمثلة يف تقلص امليزانيات املمنوحة له ،والحاجة إىل
إدارة موارده ،بع ّده رشكة اقتصادية ،لنجاعة استعامل هذه امليزانيات ،وتوفري خدمات األمن للمواطنني.
يف الفرتة  2005-1985تراجعت نسبة االستهالك األمني من الناتج املحيل ،من  19يف املئة إىل نحو
اجع معدله  70يف املئة ،مقابل ارتفاع الناتج املحيل ثالثة أضعاف ،باملفهوم املعياري.
 5.5يف املئة ،أي برت ٍ
ويشري الكاتب إىل النقاش العام الجاري حول شأن املوارد األمنية ،فالعامل مي ّر بعملية خصخصة يف
الخدمات األمنية ،وتتعلق الخصخصة مبفهوم فقدان مورد األمن ،مبا هو مورد جامهريي نقي ،فبحسب
ميس
النقي هو ذلك املورد الذي إذا استهلكه فرد فإنه ال ّ
ساملوسون ،إنّ تعريف املورد الجامهريي ّ
العرض املتوافر لآلخرين ،وال ميكن منع ّأي فر ٍد من التمتع به ،سواء دفع مث ًنا لقاءه ،أم مل يدفع .و ُيع ّد
نقي ،فقد ظهرت خصخصة مورد األمن يف السياق اإلرسائييل،
مورد األمن املثال التقليدي ملورد جامهريي ّ
عىل سبيل املثال ،يف انسحاب الدولة من تحصني تجمعات سكن ّية من التهديدات الصاروخية ،وتركت
هذا الجانب لقوى السوق الخاصة.
وقد ظهر النقاش حول الجدوى املالية للخدمات العسكرية يف أعقاب ثالثة متغريات :أولها أنّ معظم
جيوش الغرب تح ّول ،يف النصف الثاين من القرن العرشين ،من جيوش عاملني إىل جيوش أموال (أو
ممتلكات) ،مع إلغاء التجنيد اإلجباري ،وتعزيز استعامل التكنولوجيا ،وهو ما رفع من تكلفة موارد
الجيش؛ لذلك ،ازداد االهتامم الجامهريي بتكلفة األمن الذي يوفره الجيش .أما املتغري الثاين ،فهو أنّ
الحروب تحولت إىل حروب من الصعب تسويغها؛ ملا يرافقها من أمثان عالية ،األمر الذي زاد من الرقابة
ويخص املتغري الثالث تح ّول السالح إىل منتج للصناعة والتصدير ،له
الجامهريية عىل موارد الجيش.
ّ
سوقه العاملية ،وهذا ما أسهم يف ازدياد النقاش حولها.
إضافة إىل ما يرافق جيش السوق من نقاش واهتامم جامهريي بالجدوى املالية ملورد األمن ،يتم ّيز جيش
السوق بنزع الصفة السياسية عنه ،فالخطاب حول الجيش يف سياق الليربالية الجديدة يحاول قطع
العالقة بني موارد الجيش واملنطق السيايس الذي كان يوجه مهامته وتجهيزاته يف مواجهة التهديدات؛
إذ إنّ الخطاب غري املس ّيس يسعى لفرض مبادئ السوق التي تتمثل بتحضري الجيش لالستعداد ملواجهة
ً
وفضل عن ذلك،
التهديدات ،من خالل املوارد املح ّددة له ،بتنجيع العمل التنظيمي اإلداري داخله.
تتح ّدد مساحة العمل املتوافرة لجيش السوق بواسطة املوارد املالية والبرشية املتوافرة له .وتتعلق
إحدى املميزات املهمة لجيش السوق بالعالقة بني الدافع ّية للتجنيد واحتياجات السوق ،فالتحول الذي
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حدث يف اعتبارية (مرموقية) الوحدات العسكريةً ،
مثل ،يتعلق باحتياجات السوق؛ إذ تشهد الجيوش
صعو ًدا يف عدد الراغبني يف التج ّند يف الوحدات التكنولوجية؛ ملا تحمل من فرص عمل أكرب يف سوق
العمل العامة .وهذا التغري هو الذي وصفه عامل االجتامع العسكري ،شارلس موسكوس ،بالتحول من
فكرة التج ّند ،بوصفها رسالة ،إىل فكرة التج ّند ،بوصفها مهنة.

تجليات مجتمع السوق يف الجيش اإلرسائييل
يشري التمثل األول إىل مجتمع السوق يف الجيش اإلرسائييل ،يف املنظومة اإلدارية يف الجيش ،ويف تغيري
اعتبارية الوحدات العسكرية ،ومنط الدافعية لدخول هذه الوحدات؛ فقد واجه الجيش اإلرسائييل
تحد َيني نبعا من مجتمع السوق ،أولهام مواجهة الضغوط البنيوية النابعة من صعود قوة قطاع
التكنولوجيا العليا ("الهايتك"  )Hi-techيف االقتصاد اإلرسائييل ،ويف االعتبارية االجتامعية واالقتصادية
التي رافقت هذا الصعود ،ملن يعمل يف هذا القطاع .وواجه الجيش هذا التحدي من خالل اتباع
سياسة "األولوية"  Prioritizationللوحدات التكنولوجية ،والسايرب ،واالستخبارات التكنولوجية التي
متثلها "الوحدة  "8200املشهورة يف الجيش اإلرسائييل ،ويتخرج فيها مهندسون وخرباء يف هذا املجال
تبي أنّ أبطال املجتمع اإلرسائييل يف عهد الليربالية الجديدة ليسوا أبطال الحرب،
للقطاع املدين .وهكذا ّ
وإمنا فئة الشباب التي تعمل يف مجال الهايتك ،وكسبت أموالها من خالل اخرتاع ،أو براءة تكنولوجية
ناجحة .ويف هذا الصدد ،نتج نوع من العالقة التبادلية بني الجيش والسوق؛ إذ إنّ وحدات االستخبارات
يف الجيش تحولت إىل "العش" الذي تنمو فيه فئة الشباب الناجحة تلك ،من جهة ،وتحولت هذه
الوحدات إىل قوة جذب لفئة الشباب اإلرسائييل التي تفضل االنخراط يف هذه الوحدات؛ ألجل التأهل
لالنخراط والنجاح يف مجتمع السوق بعدئذ ،من جهة أخرى .وهذا ما يفرس صعود رشائح اجتامعية من
الصهيونية الدينية يف الوحدات القتالية ،عىل حساب الرشائح العلامنية األشكنازية التي تفضل االنخراط
يف الوحدات التكنولوجية.
أما التحدي الثاين الذي فرضه مجتمع السوق عىل الجيش اإلرسائييل ،فهو الضغوط عىل الجيش لتب ّني
خطاب املؤسسات الربحية وسياساتها االقتصادية .وقد واجه الجيش هذا التحدي (الضغوط) من
خالل تبني سياسات الدمج .فمع تب ّني سياسة االستقرار االقتصادي عام  ،1985دخلت إىل الجيش
منظومتان إداريتان .ويف بداية التسعينيات ،جرى تب ّني منظومة "إدارة الجودة الشاملة" التي كانت
منافسا يف
مشهور ًة ومنترشة ،يف ذلك الوقت ،يف املؤسسات الربحية ،وتهدف إىل ضامن بقاء املؤسسة
ً
السوق .وال تزال هذه املنظومة فاعل ًة يف بعض وحدات الجيش اإلرسائييل ،وال سيام يف سالح الرب وشعبة
التكنولوجيا واللوجستيات التي تعزز جودة العمل وتقلص املوارد .ومع تراجع هذه املنظومة يف أواخر
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التسعينيات تب ّنى الجيش اإلرسائييل منظومة سوق جديدةُ ،س ّميت "التخطيط االسرتاتيجي" التي ظهرت
من خالل التشديد عىل التعليم األكادميي للضباط والجنود ،واستيعاب كبري لخرباء إداريني ،ومستشارين
تنظيميني ،واقتصاديني ومهندسني من مجال اإلدارة والصناعة ،وبرزت يف عملية توزيع القوة بني األذرع
املختلفة للجيش ،وتوزيع الصالحيات يف إدارة املوارد داخل الجيش.
ويف الفصل الرابع ،يناقش الكاتب مسألة تجنيد املتدينني املتزمتني (الحريديم) يف الجيش ،ويستعرض
الرصاع حول هذه املسألة ،ومعارضة األحزاب الدينية للخطط الترشيعية لتجنيد املتدينني بعدد كبري،
ودورها يف إلغاء قانون التجنيد عام  2014الذي فرض عليهم عقوبات مالية وجنائية يف حال تخ ّلفوا
عن التجنيد .وي ّدعي الكاتب أنّ هناك موافقة خف ّية عىل تجنيد عدد كبري؛ ألسباب اقتصادية وليس
مبدئية ،عىل الرغم من معارضة األحزاب الدينية الشديدة لتجنيد املتدينني .لذلك ،فقد بلور ا ُملرشّ ع
اإلرسائييل منظومة تجنيد للمتدينني ،تعتمد عىل إعطاء امتيازات اقتصادية .وأضافت عملية تجنيد
املتدينني مرحلة جديدة يف دمج قيم مجتمع السوق وسياساته يف الجيش .وقد ظهرت هذه االمتيازات
يف إعالنات الجيش؛ لتشجيع املتدينني عىل التج ّند يف الجيش ،ومنها إعالن وتسويق مكثف يف اإلنرتنت
حول الفوائد االقتصادية للمجتمع املتد ّين من جراء الخدمة العسكرية ،واستعامل جمعيات تعمل يف
الدفع بتشغيل متدينني خدموا يف الجيش ،وتشجيع فئة الشباب املتدين عىل التج ّند ،وتقديم املساعدة
املهني للمتدينني ،ومنحهم رواتب مرتفعة ،ورشوط خدمة
املالية من الجيش الستكامل التعليم والتأهيل
ّ
مريحة ،وتوفري توجيه مهني ل ّلذين أنهوا خدمتهم.
إضافة إىل ذلك ،يح ّلل الفصل الخامس تغلغل أمناط اإلدارة ،وبناء "املسار املهني"  Careerداخل الجيش،
من خالل سياسات وخطاب مييز ،باألساس ،مجتمع السوق .ويؤكد الفصل من خالل لقاءات أجراها
الكاتب مع ضباط يف الجيش ،شاركوا يف عمليات عسكرية ،أنهم عملوا للتقدم يف الرتاتبية يف الجيش،
والدفع مبسريتهم املهنية داخله ،من خالل تبني أمناط إدارة وخطاب مأخوذة من مجتمع السوق،
من دون االكتفاء بتلك األمناط املعروفة يف الجيش ،أي :التوجه املؤسسايت التقليدي؛ إذ يدمج الضباط
البعد املؤسسايت (التقليدي يف الجيش) ،والبعد التشغييل (من مجتمع السوق) ،يف إدارة تقدمهم يف
الجيش .ويرتبط ذلك بالجهد الذي تح ّلله الكاتبة يف الفصل األخري من الكتاب ،ويتعلق بالرسديات
األمنية للضباط اإلرسائيليني ،واندماجهم يف السوق بعد الخدمة العسكرية؛ إذ تظهر رسديات أمنية
جديدة ،هدفها اندماج الضباط يف سوق العمل الدولية ،وال س ّيام يف الصناعات العسكرية والخدمات
األمنية العاملية .ويف املايض ،ارتبطت "النزعة العسكرية"  Militarismاإلرسائيلية بالعالقة بني الجيش
واملجتمع املدين ،بينام متثل الرسديات األمنية الراهنة بوضوح عملية التسليع والتدويل للنزعة العسكرية
اإلرسائيلية؛ إذ يستغل ضباط من املجالني العسكري واألمني املهارات العسكرية واألمنية التي اكتسبوها
من خدمتهم العسكرية (الخربة ،واملعلومات ،والتجربة)؛ ألجل تطوير مكانتهم يف السوق اإلرسائيلية
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والسوق الدولية ،وموضعة تلك املكانة ،فيدفعون بفكرة أنّ إرسائيل هي املكان الصحيح لصناعة األمن
الدولية .ولفهم هذا التحول يف النزعة العسكرية ،تح ّلل الكاتبة الرسديات األمنية والعسكرية إلرسائيليني
ميوضعون أنفسهم ودولة إرسائيل يف سوق السالح واألمن الدوليتني ،فيستعملون مبادئ الليربالية
الجديدة والتجارية ،ويدمجونها يف الرسدية الوطنية الجامعية؛ لتحقيق أهدافهم الشخصية عىل صعيد
هذه التجارة املحلية والدولية.

خالصات
يقدم هذا الكتاب قراءات لجوانب جديدة من تغلغل مجتمع السوق يف املؤسسة العسكرية والجيش
ً
محاول إضافة طبقة أخرى من الدراسات واألبحاث يف هذا املجال .وقد ر ّكزت الدراسات
يف إرسائيل؛
والتقارير عىل جانب واحد من تغلغل مجتمع السوق يف الجيش ،يتعلق بنجاعة استخدام املوارد
املالية والبرشية يف تنفيذ الجيش مهامته الوطنيةً ،
فضل عن دراسة موضوع الخصخصة يف الجيش
والخدمات األمنية .ويكشف عن مساحات جديدة ،مثل التجنيد ،والرسديات األمنية ،واإلدارة والتنظيم،
وغريها .وعىل الرغم من أنّ الكتاب يتع ّرض لها تعرضً ا أول ًيا عرب فصوله ،فهي إضافة معرفية مهمة يف
فهم التحوالت التي تجري داخل املؤسسة العسكرية والجيش ،يف سياق اقتصاد الليربالية الجديدة يف
إرسائيل منذ الثامنينيات.
وتجدر اإلشارة ،يف هذا الصدد ،إىل أنّ تغلغل مجتمع السوق يف الجيش اإلرسائييل ،والرسديات األمنية،
مل يؤ ِّد بعدُ إىل تصدع عميق يف فكرة الجيش اإلرسائييل ،بصفته صهيون ًيا جيش الشعب ،عىل الرغم من
تحول ً
أنّ هنالك حاجة إىل دراسات وأبحاث تح ّلل ً
مهم يف الجيش اإلرسائييل يف السنوات األخرية ،ويتعلق
بتغلغل البعد "امليليشيوي" للجيش ،وهو بال شك ُبعد ظهر أيضً ا نتيجة تغلغل مجتمع السوق يف الجيش.

