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  جمع العناصر: اجملتمع واألمن

  والسياسة يف إسرائيل

  كَليم شِلوفيم: ِحفْراه، بيتَحون(

  )أُمْدِنْيوت بيسرائيل

  عامي ـشلومو بن 

  القدس: معهد ليونارد ديفيس للعالقات الدولية،

  صفحة. 28. 1997اجلامعة العبرية يف القدس، 

  
عامي، األستاذ اجلامعي ـ هذا الكتاب هو، يف األصل، حماضرة ألقاها شلومو بن 

  وعضو الكنيست عن حزب العمل، يف مركز "موريشت هموديعين" يف هيرتسليا.
أن إسرائيل تقف على مفرق طرق يف اجملاالت عامي الكتاب بالتأكيد ـ يفتتح بن 

كافة: بين حتدي السالم أو االجنرار إىل حرب مديدة مع العامل العربي؛ االنتقال من 

قتصاد حر، يف ظل تراخي التضامن االجتماعي والوحدة القومية؛ اقتصاد مغلق إىل ا

احلاجة إىل إدخال التوازن يف العالقات بين إسرائيل ويهود "الشتات"؛ التغيرات يف بنية 

النظام السياسي وفقدان األحزاب دورها املركزي كمنبر للنقاش السياسي؛ االنتقال من 

يف مواجهة عدو مشترك، إىل قومية تعددية،  قومية إسرائيلية جمنَّدة ومقاتلة ومتوحدة

  متعددة الثقافات والطوائف.

ثم يفصّل بن ـ عامي عدداً من األوجه التي يتخذها التحول اجلاري حالياً يف 

إسرائيل، وذلك حتت العناوين التالية: التمرد االجتماعي والثقايف ضد نخب "اليسار"؛ 

القوة؛ االندماج يف الشرق األوسط والعالقات بالواليات املتحدة عملية السالم وحدود 
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وأوروبا؛ تفوق إسرائيل العسكري؛ السياسة االقتصادية. ولعل ما هو أكثر إثارة بين 

اآلراء التي يعرضها الكاتب، وهو "اليساري" و"املعتدل"، رأيه يف السالم. إذ يقول إن 

"طلعات ونزالت"، ومسار متعرج وقاس،  السالم مع الشعوب العربية سيتطور من خالل

وسيكون "سالماً مسلَّحًا وحذراً، وسيقوم على قدر ال يستهان به من التوتر الثقايف 

واأليديولوجي، "وستظل القوة العسكرية لدولة إسرائيل وقدرتها على الرد بحرب ضروس 
  ).20ألعوام كثيرة" (ص  )صخرة وجودنا(

من هو "جمع عناصر" القوة العسكرية والوحدة يختتم الكاتب بالقول: كما أن األ

االجتماعية، بحسب ما قال رئيس األركان اإلسرائيلي السابق أمنون شاحك، فإن السالم 
 عامي؛ ومن هنا جاء عنوان الكتاب: "جمع العناصر".ـ هو كذلك أيضاً، وفق ما يعتقد بن 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


