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يل عن بقية الجيوش يف العامل بأ َّن ق ّواته
ينفرد الجيش اإلرسائي ّ
األساسيّة املقاتلة تتشكّل من ق ّوات االحتياط التي ينبغي لها أن
تبقى يف حالة تأ ّهب دامئة ،وعىل استعداد تا ٍّم عند استدعائها
للدخول يف القتال خالل فرت ٍة وجيزة ال تزيد عن ع ّدة أيام .وعىل إثر
وكل من مرص واألردن وإخراج العراق
ات ّفاقات السالم بني إرسائيل ٍّ
من املواجهة مع إرسائيل وتخليّ الدول العربيّة عن خيار املواجهة
نقاش يف إرسائيل
العسكريّة وسيل ًة السرتداد الحقوق العربيّة ،ظهر ٌ
بني وجهتَي نظر يف وسط األكادمي ّيني والباحثني اإلرسائيل ّيني ،وال س ّيام
يف العقد األخري ،بشأن إذا ما كان من األفضل اإلبقاء عىل صيغة
يل كـ "جيش الشّ عب" الذي يعتمد عىل الخدمة
الجيش اإلرسائي ّ
اإللزاميّة وق ّوات االحتياط ،أو تحويله إىل ٍ
مهني قائم عىل
جيش
ٍّ
املتط ّوعني .ويف سياق هذا الجدل صدر يف عام  2012كتاب األ ّمة
املسلّحة :صعود ظاهرة االحتياط وأفولها ،ملؤلِّفه الدكتور دوف
متاري  -العميد املتقاعد  -الذي شغل ع ّدة مناصب مه ّمة يف قيادة
يل .وجاء الكتاب يف  494صفحة شملت بني ثناياها
الجيش اإلرسائي ّ
ثالثة أقسامٍ وخامتة .واستند املؤلِّف إىل املصادر األول ّية التي شملت
الكثري من الوثائق والخطط والتص ّورات واملقرتحات التي وضعتها
ومؤسساته املختلفة ،املوجودة يف
يل
ّ
هيئات أركان الجيش اإلرسائي ّ
يل.
يل ،وال سيّام أرشيف الجيش اإلرسائي ّ
األرشيف اإلرسائي ّ
عالج القسم األ ّول من الكتاب ق ّوات االحتياط يف فرتة الييشوف
اليهودي (مجتمع املستوطنني واملهاجرين اليهود يف فلسطني قبل
ّ
قيام إرسائيل) منذ اندالع ثورة  1936الفلسطين ّية وحتّى حرب
يل
 .1948وبحث أيضً ا يف حالة ق ّوات االحتياط يف الجيش اإلرسائي ّ
ودورها يف حرب  .1948أ ّما القسم الثاين ،فبحث يف عمل ّية تنظيم
يل ومأسستها يف العامني اللّذين
ق ّوات االحتياط يف الجيش اإلرسائي ّ
أعقبا حرب  ،1948ووقَف عىل دورها يف الفرتة املمت ّدة من 1949
إىل  ،1967وال س ّيام يف حربيَ  1956و .1967وبحث القسم الثالث
يل ودورها من أواخر 1967
وضْ ع ق ّوات االحتياط يف الجيش اإلرسائي ّ
إىل عام  .1974ويف الخامتة وقف املؤلِّف عىل وضع ق ّوات االحتياط
يل يف العقدين األخريين ،وحلَّل العوامل التي
يف الجيش اإلرسائي ّ
يل
ساهمت يف تقلّص العدد اإلجام ّيل لالحتياط يف الجيش اإلرسائي ّ
منذ الثامنين ّيات وحتّى اليوم.
أشار املؤلّف يف القسم األ ّول من الكتاب إىل أ َّن قادة املنظّمة
اليهودي يف فلسطني ،قد بذلوا
العسكريّة الهاجاناه وقادة الييشوف
ّ
جه ًدا جماًّ  ،خالل العقد الذي سبق تأسيس إرسائيل ،يف البحث عن
الحلول لجمل ٍة من القضايا األمنيّة – العسكريّة املتعلِّقة بالصرّ اع
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مع الفلسطين ّيني والعرب ،ويف مق ّدمها :كيف ّية الوصول إىل أكرب ق ّو ٍة
عسكريّة ممكنة لليشوف استعدا ًدا للحرب مع الفلسطينيّني وبقيّة
العرب ،وماه ّية العالقة والنسبة  -من حيث العدد والنوع ّية  -بني
الق ّوة ال ّنظامية للهاجاناه املك َّونة من "البلامح" (كتائب االنقضاض)
وق ّوات االحتياط التابعة للهاجاناه ،وما هي الفرتة الزمن ّية املطلوبة
الستدعاء ق ّوات االحتياط التابعة للهاجاناه للحرب ،وكيفيّة تدريب
ق ّوات االحتياط التابعة للهاجاناه ونوع ّيته من أجل الحفاظ عىل
االستعداد الدائم للقتال .ووضعت قيادتا الييشوف والهاجاناه
خططًا إسرتاتيج ّي ًة شاملة بشأن كيف ّية تفعيل الق ّوة العسكريّة
لليشوف ض ّد الفلسطينيّني ،كان من أبرزها "خطّة أ" يف عام 1941
والتي طُ ِّورت إىل "خطّة ب" يف عام  1945وإىل "خطّة ج" يف عام
 1946وإىل "خطّة د" يف آذار  /مارس  ،1948والتي قامت ق ّوات
يل ،مبوجبها باحتالل القرى
الهاجاناه ،ومن ث ّم الجيش اإلرسائي ّ
الفلسطينيّة وتدمريها وطرد سكّانها الفلسطينيّني منها .وأكَّد املؤلِّف
أ َّن نجاح قيادة الييشوف يف معالجة القضايا األمن ّية املذكورة أعاله
يف العقد الذي سبق تأسيس إرسائيل ،كان له الدور الحاسم يف
تحديد نتائج حرب  .1948فقد متكَّن الييشوف يف فلسطني الذي مل
يتجاوز عدد أفراده  700ألف نسمة يف منتصف عام  ،1948من أن
يج ِّند مقاتلني أكرث من جميع الجيوش والق ّوات العرب ّية التي شاركت
يف حرب  1948طوال مراحلها؛ إذ كان عدد ميليشيا الهاجاناه 65
ألف مقاتل ومقاتلة .وكان قد تط َّوع أيضً ا ،بقرا ٍر وتشجيع من قيادة
الييشوف ،للخدمة يف الجيش الربيطا ّين خالل الحرب العامليّة الثانية،
اليهودي يف فلسطني ،جاء ثلثاهام
أكرث من  30ألفًا من الييشوف
ّ
يل
من بني صفوف منظّمة الهاجاناه .وعند تأسيس الجيش اإلرسائي ّ
يف أيار  /مايو  1948من جوف منظّمة الهاجاناه ،بلغ عدد أفراده
 .36500وبعد ذلك بشه ٍر واحد ،ارتفع عدد أفراده إىل  54ألفًا .وقد
ظَّل عدد أفراده يزداد أسبو ًعا بعد آخر إىل أن بلغ يف كانون األ ّول /
ديسمرب  1948نحو  104آالف ،بعد استدعاء كامل ق ّوات االحتياط
وتخفيض س ّن الخدمة العسكريّة يف صيف  1948إىل  17عا ًما،
يهودي من
وكذلك عىل إثر وصول ما يزيد عن  20ألف متط ِّو ٍع
ٍّ
يل ،كام ذكر املؤلّف .ويف
العامل وانخراطهم يف صفوف الجيش اإلرسائي ّ
يل إىل .114500
آذار  /مارس  1949وصل عدد أفراد الجيش اإلرسائي ّ
أ ّما عدد أفراد الجيوش والق ّوات العرب ّية التي شاركت يف حرب
 ،1948فقد بلغ  30ألفًا يف أيار  /مايو  .1948وارتفع هذا العدد يف
املرصي.
نهاية الحرب ووصل إىل  60ألفًا ،كان معظمهم من الجيش
ّ
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يف القسم الثاين من الكتاب ،أشار املؤلّف إىل املداوالت والنقاشات
يل ويف وزارة الدفاع،
التي جرت يف هيئة األركان العا ّمة للجيش اإلرسائي ّ
يل وإعداده للحرب املقبلة ،وحجم
بشأن كيفيّة تنظيم الجيش اإلرسائي ّ
كل من الجيش ال ّنظامي وق ّوات االحتياط .ون َّوه املؤلِّف بأ َّن القيادة
ٍّ
اإلرسائيل ّية كانت تدرك أ َّن إرسائيل ال تستطيع من الناحية االقتصاديّة
االحتفاظ ٍ
نظامي كبري ،لذلك اقرتح دافيد بن غوريون تخفيض
بجيش
ٍّ
ظامي إىل  20ألفًا وزيادة ق ّوات االحتياط إىل
عدد أفراد الجيش ال ّن ّ
يل مواجهة جميع
أكرب عد ٍد ممكن ليك يكون مبقدور الجيش اإلرسائي ّ
ٍ
مداوالت بني هيئة األركان ودافيد بن
جيوش الدول العرب ّية .وبعد
ظامي يف
غوريون تق َّرر يف بداية عام  1950أن يكون عدد الجيش ال ّن ّ
تلك الفرتة  30ألفًا ،وتكون ق ّوات االحتياط الق ّوة القتاليّة األساسيّة
يل .وأضاف املؤلّف أنَّه بنا ًء عىل ذلك جرى تنظيم
يف الجيش اإلرسائي ّ
ق ّوات االحتياط عىل مرحلتني .استُدعي يف املرحلة األوىل يف بداية عام
 1950للخدمة يف ق ّوات االحتياط جميع املشاركني يف حرب 1948
من ذوي الخربة العسكريّة ،وبلغ عددهم  80ألفًا .ويف املرحلة الثانية
استُدعي جميع املواطنني من املهاجرين الجدد الذين كانوا يف س ّن
لسبب أو آخر.
الخدمة العسكريّة ،والذين مل يشاركوا يف حرب 1948
ٍ
وبعد استكامل املرحلتني يف نهاية  1950بلغ عدد ق ّوات االحتياط
يل  243ألف
 210آالف
ٍّ
جندي ،فأصبح بذلك تعداد الجيش اإلرسائي ّ
جندي وضابط .ومع زيادة الهجرة إىل إرسائيل يف عام  1953بلغ عدد
ٍّ
وتخصص الجيش
جيش االحتياط  292ألفًا والجيش ال ّنظامي  46ألفًا.
ّ
ال ّنظامي يف مواجهة مشاكل األمن الجاري والقيام بتدريب جيش
االحتياط واستيعاب عد ٍد من أفراد الجيش يف وحداته بعد انتهاء
خدمتهم اإللزام ّية .أ ّما دور ق ّوات االحتياط ،فكان القيام بالتدريب
األقل واالستعداد للحرب املقبلة ،أو املشاركة
مل ّدة شه ٍر يف السنة عىل ّ
يف عمليّ ٍ
ظامي عندما تقتيض
ات عسكريّة نوعيّة إىل جانب الجيش ال ّن ّ
الرضورة.

والتوسع في
جيش االحتياط
ّ
اإلسرائيلي
الحيوي
المجال
ّ
ّ
ِ
وخططها
يل
مستن ًدا إىل وثائق هيئات األركان العا ّمة للجيش اإلرسائي ّ
املؤسستني
يف الخمسين ّيات والستين ّيات ،أش��ار املؤلّف إىل أ َّن
ّ
العسكريّة والسياس ّية اإلرسائيل ّيتني رأتا أ َّن حرب  1948مل تنت ِه ،وأنَّها
ٍ
جوالت من الحروب التي عىل
مل تكن سوى جولة واحدة من سلسلة
إرسائيل االستعداد لها وتحينّ الفرص املواتية للقيام بها .والهدف هو

169
استكامل "تحرير البالد" وتوسيع حدود إرسائيل يف جميع االت ّجاهات.
اإلقليمي ،كان متي ًنا ومج ِّذ ًرا يف جميع هيئات
التوسع
إذ إ َّن مفهوم ّ
ّ
التوسع يف أرايض
األركان العا ّمة ،كام أكَّد املؤلّف .فقد رافقت قض ّية ّ
يل منذ تأسيسه وحتّى اليوم
َ
الدول العرب ّية املجاورة
الجيش اإلرسائي ّ
يل واعتامده
(ص  .)214وأشار املؤلّف إىل أ َّن تركيبة الجيش اإلرسائي ّ
عوامل أخرى ،يف تب ّنيه
َ
أساسا عىل االحتياط قد أث َّرت ،إضاف ًة إىل
ً
اإلقليمي .وقد بلورت هيئة األركان العا ّمة للجيش
التوسع
سياسة ّ
ّ
اإلقليمي ،ووضعت
التوسع
يل منذ عام  1950إسرتاتيج ّية
ّ
اإلرسائي ّ
ّ
الخطط العمليات ّية لتطبيق هذه اإلسرتاتيج ّية ،تحت سلسلة "حاالت"
ويتبي من
التي ينبغي إلرسائيل ش ّن ٍ
حرب توسعيّة عند مواجهتها .نَّ
يل يف عام  ،1950وحملت
هذه الخطط التي وضعها الجيش اإلرسائي ّ
الكل" و"حالة شامل  -جنوب" و"حالة رشق" ،أ َّن الهدف
أسامء "حالة ّ
اإلسرتاتيجي إلرسائيل" ،يف
الحيوي
اإلقليمي يف "املجال
التوسع
ّ
منها ّ
ّ
ّ
جميع االتّجاهات والوصول إىل حدو ٍد طبيع ّية إلرسائيل (ص .)216
حرب عىل األردن واحتالل الضفّة الغربيّة
وشملت هذه الخطط ش ّن ٍ
رشقي عامن – املفرق –
ورشق األردن والتموضع يف الخ ّط الواقع
ّ
إربد.

يل وضع خططًا يف حزيران  /يونيو
وذكر املؤلّف أ َّن الجيش اإلرسائي ّ
للتوسع يف جميع الجهات .وشمل ذلك احتالل الضفّة الغرب ّية
ّ 1953
وسيناء والجوالن وجنوب لبنان حتّى نهر الليطاين (ص  .)217ويف
ضوء ازدياد التوت ّر بني بريطانيا ومرص يف أعقاب ثورة  23يوليو ،وضع
يل يف عام  1953خطّة "غور "1 -التي هدفت إىل
الجيش اإلرسائي ّ
املرصي  -الربيطاين
يل إىل استغالل الخالف
ّ
تهيئة الجيش اإلرسائي ّ
الحتالل سيناء من أجل تحصني حدود إرسائيل من الناحيتني األمن ّية
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واالقتصاديّة ،فيام إذا رأت إرسائيل أ َّن الظرف يسمح بذلك .وأشارت
الخطّة إىل أنَّه "يصل إنتاج كميّة النفط يف سيناء إىل  2.5مليون طن
يف السنة .وتقرتب حاجة إرسائيل إىل  1.5مليون طن يف السنة .وبنا ًء
عىل ذلك سيكفي النفط يف سيناء حاجة إرسائيل من النفط وما
يزيد عن ذلك ستقوم إرسائيل بتصديره" (ص .)218
يل خطّة
ويف ترشين األ ّول  /أكتوبر  1953وضع الجيش اإلرسائي ّ
"عكن" الحتالل الضفّة الغربيّة ورشق األردن من "أجل تعزيز
مكانة إرسائيل األمن ّية وتحقيق عمقٍ جغرا ٍّيف مت ٍني وح��دو ٍد
طبيعيّة" .ودعت الخطّة إىل طرد أغلبيّة العرب من هذه املناطق
ألنَّهم سيشكّلون خط ًرا عىل ُهويّة إرسائيل .وأشارت خطّة "عكن"
إىل فوائدها االقتصاديّة ،فهي تضمن السيطرة الكاملة عىل الرثوة
التوسع بات ّجاه السعوديّة
الطبيع ّية يف البحر امل ّيت وتفتح "إمكانات ّ
وكل ذلك يشكّل باب أملٍ الزدها ٍر رسيع لدولة
وحقول النفطُّ ،
إرسائيل" (ص .)219
يل بحثًا شاملاً عن إرسائيل
يف عام  1953أجرى الجيش اإلرسائي ّ
وال��دول العربيّة من جميع النواحي السياسيّة واالقتصاديّة
واالجتامع ّية والعسكريّة والدميوغراف ّية .وقد قام بهذا البحث
املتخصصني العسكريّني واملدنيّني اإلرسائيليّني .وكان
خرية الباحثني
ّ
يل تجري
هدفه ،كام يقول املؤلّف ،التأسيس لفك ٍر
ٍّ
عسكري إرسائي ٍّ
وفقه إعادة تشكيل حدود إرسائيل ،وأُطلق عىل هذا املرشوع
مخطّط "نفو" .وأشار املؤلّف إىل أ َّن مخطّط "نفو" شكَّل معلماً
اإلقليمي.
التوسع
يل يف مسألة
ّ
مهماًّ يف ذهنيّة الجيش اإلرسائي ّ
ّ
وقد استخلص مخطّط "نفو" أ َّن عىل إرسائيل توسيع حدودها يف
جميع االتّجاهات .يف الجنوب ،ينبغي احتالل شبه جزيرة سيناء
واستغالل ثرواتها الطبيع ّية وال س ّيام النفط واملنغنيز .ويف الرشق،
ينبغي احتالل الضفّة الغربيّة ورشق األردن وتصفية دولة األردن
وجعل حدود إرسائيل الرشق ّية تصل إىل الصحراء السوريّة الفاصلة
بني األردن والعراق ،وكذلك احتالل جانبَي خليج العقبة ،وهذا يمُ كِّن
إرسائيل من استغالل الرثوات الطبيع ّية يف هذه املناطق وال س ّيام
ثروات البحر امليّت .ويف الشامل ينبغي إلرسائيل احتالل الباشان
مصب
وحوران والجوالن وق ّمة جبل الشيخ وجنوب لبنان حتّى
ّ
نهر الليطا ّين ،وض ّمها إىل إرسائيل ،وهذا يمُ كِّن إرسائيل من استغالل
الرثوات الطبيع ّية يف هذه املناطق ،وال س ّيام املياه وحقول الحنطة
(ص  .)223 -222ومبا أ َّن املناطق التي طالب مخطّط "نفو" إرسائيل

العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

باحتاللها وض ّمها إليها مأهول ٌة بالعرب ،ش َّدد هذا املخطّط عىل
رضورة طرد األغلبيّة العظمى من العرب من هذه املناطق للحفاظ
اليهودي إلرسائيل.
عىل الطابع
ّ

اشتراك بن غوريون في الخطط
كان رئيس الحكومة اإلرسائيل ّية دافيد بن غوريون عىل علمٍ تا ٍّم
يل وشارك ،كام يقول
بالخطط التوسع ّية التي وضعها الجيش اإلرسائي ّ
املؤلّف ،يف كثري من األحيان يف املداوالت والنقاشات التي أجرتها
هيئة األركان بشأن هذه الخطط .ويف ربيع  1956وضع الجيش
يل خططًا حرب ّي ًة بهدف توسيع حدود إرسائيل .وأجرت هيئة
اإلرسائي ّ
األركان العا ّمة سلسل ًة من االجتامعات لبحث هذه الخطط شارك
فيها رئيس الحكومة ووزير الدفاع بن غوريون ،ورئيس هيئة األركان
يل
العا ّمة موشيه ديان ،ورئيس قسم التدريب يف الجيش اإلرسائي ّ
يتسحاق رابني .وساد ات ٌ
توسع
ّفاق بني الحارضين أنَّه عىل إرسائيل أن ّ
حدودها يف الحرب املقبلة .وات ّفق الحارضون عىل أ َّن هذه الحرب
لن تكون األخرية .وأشار املؤلّف إىل أ َّن خالفًا ظهر بني موشيه ديان
يل؛ فقد قال رابني إنَّه
ويتسحاق رابني بشأن أولويّة ّ
التوسع اإلرسائي ّ
التوسع نحو الرشق يف الحرب املقبلة واحتالل الضفّة الغرب ّية
ينبغي ّ
وض ّمها إىل إرسائيل .ويف إجابته عن سؤال بن غوريون عن مصري
الحل
الفلسطين ّيني يف الضفّة الغرب ّية عند احتاللها ،قال رابني إ َّن ّ
التوسع نحو
يكمن يف طردهم .أ ّما موشيه ديان،
فتمسك بأولويّة ّ
ّ
الجنوب واحتالل سيناء وض ّمها إىل إرسائيل ،وال س ّيام أنَّها قليلة
السكّان .وكان رأي بن غوريون أ َّن خطّة الحرب ينبغي أن تويل
األهم ّية إىل االعتبارات السياس ّية – الدول ّية وإىل موقف الدول
الكربى ،وأ َّن هدف الحرب ينبغي أن يكون هزمية عبد النارص إىل
اإلقليمي ،ألنَّه يحمل مرشو ًعا قوم ًّيا يسعى لتحقيقه
التوسع
جانب ّ
ّ
توصلت إرسائيل وفرنسا
من خالل رضب إرسائيل (ص  .)224وعندما َّ
رسي عىل االعتداء عىل مرص ،اعتقد بن غوريون
وبريطانيا إىل ات ّفاقٍ ّ
حرب من أجل
أ َّن العوامل السياس ّية الدول ّية باتت مالمئ ًة لش ّن ٍ
كل الجهات ،متا ًما كام
إسقاط عبد النارص وتوسيع حدود إرسائيل يف ّ
املؤسسة العسكريّة منذ سنوات .ويشري املؤلّف إىل أ َّن
كانت تقرتح َّ
ما كتبه بن غوريون يف مذكّراته يف  22ترشين األ ّول  /أكتوبر ،1956
وهو عىل منت الطائرة الفرنس ّية التي أقلَّته إىل باريس ،لالجتامع يف

مراجعات وعروض الكتب
مراجعة كتاب
األمّة المس ّلحة :صعود ظاهرة االحتياط في إسرائيل وأفولها

بلدة سيفر مع القيادتني الفرنس ّية والربيطان ّية ،متهي ًدا لش ّن العدوان
الثال ّيث عىل مرص ،مل يكن ناجماً عن شطح ٍة خياليّ ٍة لنب غوريون،
وإنمّ ا انسجم متا ًما مع ما كان فعلاً يفكِّر فيه بن غوريون ومع خطط
يل .فقد كتب بن غوريون" :الخطّة هي إسقاط نارص
الجيش اإلرسائي ّ
وتصفية دولة األردن وتقسيمها بني إرسائيل والعراق .تض ّم إرسائيل
الضفّة الغربيّة ،بينام يض ّم العراق رشق األردن .وتض ّم إرسائيل أجزاء
من سورية وجنوب لبنان حتّى الليطاين" .وكتب بن غوريون يف
مذكّراته وهو يف الطائرة عائ ًدا من باريس إىل تل أبيب" :كان يوم
التوصل إىل ات ّفاقٍ بش ّن الحرب املشرتكة
أمس يو ًما عظيماً  ،فقد جرى ّ
عىل سيناء والسويس .قبل ذلك تح َّدثت مع جي موليه [رئيس وزراء
فرنسا آنذاك] وأخربته عن اكتشاف ك ّم ٍ
يات كبرية من النفط يف جنوب
سيناء وغربها ،وأنَّه من املجدي اقتطاع شبه جزيرة سيناء من مرص
التي مل تكن تابع ًة لها وإنمّ ا رسقها اإلنكليز من األتراك عندما كانوا
يظ ّنون أ َّن مرص يف جيبهم .لقد اقرتحت عليهم م ّد خ ّط أنابيب من
سيناء إىل حيفا لتكرير البرتول ،وأبدى موليه اهتاممه باالقرتاح" (ص
 .)227أشار املؤلّف إىل أ َّن بن غوريون كان يدرك أ َّن توسيع حدود
إرسائيل وض ّم سيناء إىل إرسائيل ال ميكنه أن يصبح أم ًرا واق ًعا ودامئًا
ما مل تدعمه الدول العظمى ،ويف مق ّدمها بريطانيا وفرنسا والواليات
املتّحدة .وهذا هو السبب ،كام ذكر املؤلّف ،الذي دعا بن غوريون
إىل إيصال خططه التوسعيّة للدول العظمى وإظهار مزاياها بالنسبة
لكل من فرنسا وبريطانيا.
إىل مصالحها يف الرشق األوسط وال س ّيام ٍّ
أكَّد املؤلّف يف الفصل األخري من الكتاب أ َّن ق ّوات االحتياط يف الجيش
يل قامت بالدور األسايس يف جميع الحروب التي خاضتها
اإلرسائي ّ
إرسائيل منذ عام  1948وحتّى اليوم .واستعرض املؤلّف وحلَّل
العوامل االجتامعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة التي قادت إىل تقليص
يل يف العقود الثالثة األخرية،
عدد ق ّوات االحتياط يف الجيش اإلرسائي ّ
سواء كان ذلك ناجماً عن زيادة ظاهرة الته ّرب من الخدمة اإللزاميّة
يل وال س ّيام من جانب اليهود املتديّنني "الحرديم"،
يف الجيش اإلرسائي ّ
ألسباب اقتصاديّة .أشار املؤلّف إىل أ َّن
أو مببادرة من قيادة الجيش
ٍ
عدد اليهود اإلرسائيل ّيني الذين كانوا يف عام  2000يف س ّن الخدمة
يف ق ّوات االحتياط ( 45 - 21عا ًما) قد بلغ  830ألفًا .استُدعي منهم
للخدمة يف جيش االحتياط ٍ 200
ألف فقط .وبلغ مع ّدل خدمتهم
يف الجيش  16يو ًما فقط ،وخدم نصفهم بني يومٍ واحد وثالثة أيّام،
أمضوها يف أمور إداريّة وليس يف التد ّرب .وخدم  100ألف منهم

171
أربعة أيام أو أكرث .و 32ألفًا فقط خدموا  26يو ًما أو أكرث .يف حني أنَّه
األقل
كان من املفرتض أن يخدم الفرد من ق ّوات االحتياط شه ًرا عىل ّ
يل كلّه  -ق ّوات
من ِّ
كل عام .وأشار املؤلّف إىل أ َّن عدد الجيش اإلرسائي ّ
االحتياط والجيش ال ّنظامي م ًعا – يبلغ حاليًّا  622ألفًا (ص .)482

يل مل تزد عىل ما
وهذا يعني أ َّن ق ّوات االحتياط يف الجيش اإلرسائي ّ
كانت عليه منذ ثالثة عقود ونيف ،وذلك عىل ال ّرغم من تضاعف
عدد سكّان إرسائيل منذ تلك الفرتة وحتّى اليوم .وقد دعا املؤلّف إىل
والتمسك بالخدمة
معالجة هذا الوضع وزيادة عدد ق ّوات االحتياط
ّ
اإللزاميّة والتص ّدي لظاهرة الته ّرب من الخدمة يف الجيش التي
زادت كث ًريا يف العقدين األخريين ،وإىل تقديم الحوافز املاديّة للّذين
يُستد َعون سنويًّا للخدمة يف ق ّوات االحتياط.

مؤتمر التيارات اإلسالمية ومسائل المواطنة

للكتاب�ة

دع�وة

بعد نجاح مؤتمر "اإلسالميّون ونظام الحكم الديمقراطي في المرحلة
االنتقالي�ة" ال�ذي عق�د في تش�رين األول  /أكتوب�ر  ،2012يعل�ن المركز
العرب�ي لألبحاث ودراس�ة السياس�ات عن نيته عق�د المؤتمر العلمي
ّ
الثاني حول اإلسالميّين وقضايا الحكم الديمقراطي بعنوان:

التيـارات اإلسالميّـة ومسائل المواطنـة
والدولـة واألمة :التجربة التاريخيّة والتّصورات
الراهنة واآلفاق المستقبليّة
في مدينة الدوحة
في الفترة من  28إلى  30أيلول  /سبتمبر .2013

لمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني للمركز
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صدر حدي ًثا

عبد الرزاق الدواي

في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات
يقع هذا الكتاب في  215صفحة من القطع الكبير .وهو مقاربة نقدية وتحليلية في آن واحد إلش���كالية الثقافة
ف���ي الفك���ر المعاصر ،ولح���وار الهويات الوطني���ة في زم���ن العولمة .يبحث ه���ذا الكتاب في مفه���وم الثقافة
مكون ًا من مكونات
وتطوره ،ويتناول الثقافة في التحليل النفسي واالنثروبولوجيا ،وكذلك الثقافة بوصفها
ّ
الهوية .ويتطرق الكتاب لمناقش���ة آراء وأفكار ش���ديدة الحيوية مثل "تفوق الثقافة الغربية" و"حرب الثقافات" و
"صدام الحضارات" ،و"الحوار بين الثقافات" ،عالوة على إش���كالية العولمة الثقافية ،والهوية في زمن العولمة
والفضائيات.

مؤسسة بحث ّية فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماع ّية
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراس��ة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخ ّية
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
�ام ،وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم وأ ّمتهم ،وبينهم
في العلوم االجتماعية ،واإلنسان ّية بشكل ع� ّ
ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحث ّية العرب ّية والعالم ّية في عملية البحث والنقد وتطوير األدوات المعرف ّية
والمفاهيم وآل ّيات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الح ّيز
ّ
مؤسسة علم ّية .وهو ً
وتطورها.
مؤسسة ملتزمة بقضايا األ ّمة العرب ّية وبالعمل لرق ّيها
أيضا
المركز هو
ّ
ّ
ّ
التطور ال يتناقض ّ
والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل ينطلق المركز
كون
من
ينطلق
وهو
ّ
ً
التطور غير ممكن إال ّ
وكتطور لجميع فئات المجتمع ،في ظروفه
كرقي مجتمع بعينه،
أن
ّ
ّ
ّ
أيضا من ّ
ّ
التاريخ ّية وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى.
السياسات
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوض��اع في العالم
العربي ،دو ًال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
االجتماع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف ً
التحديات التي
أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبع ّية والركود العلمي
تواجه األ ّمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
عام
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العرب ّية وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
العربي بشكل ّ
ّ
من زاوية نظر عرب ّية.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا وأفريقيا،
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
ومع السياسات األميرك ّية واألوروب��ي��ة واآلسيوية المؤثّرة فيه ،بجميع أوجهها السياس ّية واالقتصاديّة
واإلعالم ّية.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
ً
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاجزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة
السياسي عناية تحليل ّية ونقديّة،
كذلك بالنظريّات االجتماع ّية والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العرب ّية ومحيطها.
للدراسات
األكاديمي
على الخطاب
الم ِّ
وجه ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسي ُ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
�دة برامج
ينتج المركز
أبحاثا ودراس��ات وتقاريرَ ،ويدير ع� ّ
ّ
�ام العربي أي� ً
�ض��ا ،وينشر جميع إص��دارات��ه بال ّلغتين العرب ّية
موجهة
ون���دوات
ّ
للمختصين ،ول��ل�رّأي ال��ع� ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتسنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.

دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
يكتبون إليها االلتزام بالمعايير التي تضعها الدوريّة وكذلك ما يبديه المحكمون
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح
من مالحظات .فاتباع التقاليد العلمية
ّ
بتراكم التّجربة واحترام المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء.
تهدف هذه الدورية إلى أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من
التضحية برصانة المضمون.
القراء ،من دون
ِ

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة
siyasat.arabia@dohainstitute.org

قسيمة االشتراك

االسم
العنوان البريدي
البريد اإللكتروني
عدد النسخ المطلوبة
طريقة الدفع

تحويل بنيك

شيك ألمر املركز

شروط النشر
تنشر "سياسات عربية" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول
العلمية المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من 5000إلى 6000
كلم�ة ،بما فيها المراجع والج�داول .وتحتفظ هيئة التحرير بحقها في قب�ول بعض األوراق التي
تتجاوز هذا الحجم في حاالت استثنائية.
ع�روض الكت�ب من  2000إلى  3000كلم�ة ،على أال يمر ّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث س�نوات.
وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترس�ل
تخض�ع المواد المرس�لة كافة ،لتقييم وق�راءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته على ضوئها قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرف�ق البح�ث بس�يرة ذاتية موج�زة للكاتب ،وملخ�ص عن البحث بنح�و  250كلم�ة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
ف�ي حال وج�ود مخططات أو أش�كال أو مع�ادالت أو رس�وم بيانية أو ج�داول  ،ينبغي إرس�الها
بالطريق�ة الت�ي نُفِّ�ذت بها في األص�ل ،بحس�ب برنامجي  :اكس�ل أو وورد .وال تُقبل األش�كال
والرسوم والجداول التي ترسل كصور.

عنوان االشتراكات

جادة الجرنال فؤاد شهاب  -بناية الصيفي  - 174مار مارون
ص.ب - 4965-11 :رياض الصلح  -بريوت  2180 1107لبنان.

االشتراكات السنوية

(ستة أعداد في السنة بما في ذلك أجور البريد المسجل)
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75
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دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف لبنان.
دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف لبنان.

دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف الدول العربية وإفريقيا.
دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وإفريقيا.

دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف أوروبا.

 120دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف أوروبا.
 120دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف القارة األمريكية.

 140دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف القارة األمريكية.

يرجى تسديد المبلغ كما يلي
• بشيك مسحوب عىل أحد املصارف األجنبية ألمر :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .ACRPS
• بتحويل املبلغ إىل الحساب التايل:
Qatar National Bank

QNB Lebanon

Account Number:
)3804-000072-002 (For US Dollars

Capital Plaza Building,
Ahmad Shawki Street,
Mina El Hosn, Solidere
Beirut – Lebanon.

IBAN Number:
LB70 0136 0000 000 3804 000072 002
)(For US Dollars

P. O. Box: 11210- Riad el Solh

SWIFT Code:
QNBA LB BE

Tel: (+961) 1 762222
Fax: (+961) 1 377177

