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  باإلنكليزية كتب
 *والعسكرتاريا واجملتمع الدولة: وفشلها إسرائيلية هوية اختراع حماولة

  
The Invention and Decline of Israeliness: State, Society and the Military 
Baruch Kimmerling 
Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2001. 
268 pages. $45.00 cloth. 

  
 األبحاث من الثالث اجليل سياق يف كتابه إسرائيل، يف االجتماع علماء أبرز من وهو كيمرلينغ، باروخ يضع

. ن. س أطلقها كان األعمال من لسلسلة مكمالً الكتاب هذا يعتبر وهو. اإلسرائيلي اجملتمع عن السوسيوتاريخية
 يف كانوا الذين والسياسة االجتماع علماء من الثاين اجليل وألعمال األبحاث، من النوع هذا مؤسس أيزنشتات،

  .واملنظور العمر إىل إجماالً اجلماعات هذه بين الفوارق وتستند. أيزنشتات أتباع من معظمهم
 ,Israeli Society (Basic Books الكالسيكي إيزنشتات كتاب نشر سادها األوىل الفترة أن إىل كيمرلينغ يذهب
 األوروبيين العلماء من كثير صفوف ويف املتحدة، والواليات إسرائيل يف أعوام مدة يُعَدّ ظل الذي ،)1967

 الوظيفي االجتماع علم قالب يف املسبوك فالكتاب،. اإلسرائيلية االجتماعية للبنية صدقية ذا حتليالً  الغربيين،
 احلداثة نحو التقليدية اجملموعات قيادة فيها تتم التي الصهر بوتقة أنه على اإلسرائيلي اجملتمع يصور األميركي،

 خالل ومن ،)واجليش التربوي النظام سيما وال( االجتماعية التنشئة على العاملة احلكومية املؤسسات خالل من
 عملية لوصف احلداثة، مواجهة يف التقليدية للنزعة البسيط االستقطاب استخدم وقد. األشكنازية اإلثنية اجلماعة
 املكانة، ذات واجلماعات اإلثنية اجلماعات خمتلف وتنمية املهاجرة، الشرقية اليهودية اجلماعات استيعاب
 الوظيفية، املدرسة إىل انتمائه إىل ونظراً. الشمولية واملعايير البيروقراطية االجتماعية املؤسسات دور وتصاعد

 الصهر، بوتقة سياسة مقاومة أو االجتماعية، راعاتفالص. باالنسجام قياساً االجتماعية العالقة أيزنشتات صنف
  .الالانتماء أو القاعدة عن الشذوذ على عالمات باعتبارها تصوَّر كانت

 أيزنشتات تالمذة أعمال وراء انساق السوسيوتاريخية األبحاث من الثاين اجليل فإن كيمرلينغ، إىل وبالنسبة
 الصهيونية أيديولوجيا يقدمون ظلوا الذين يوسف، – بار ورفقة ليساك وموشيه هوروفيتس دان أمثال من األوفياء،
 من. خمتلفة نماذج اختارت الباحثين من قلة فإن ذلك ومع". موضوعياً" سوسيولوجياً حتليالً باعتبارها العمالية

 بديالً واختاروا السائد الوظيفي النموذج عن انحرفوا الذين أنداده بين األكاديميين أبرز كان شابيرو يونثان أن ذلك
 لكشف ميلز، رايت. س األميركي االجتماع عامل طوره الذي احلاكمة النخبة نموذج إىل شابيرو استند فقد. نقدياً

 الواقع على غالبة كسمات والديمقراطية، واحلداثة اإلجماع من فبدالً. اإلسرائيلية للديمقراطية السطحية الطبيعة
 والتي ،)التاريخي مباي( العمل حزب فيها يتحكم التي السيطرة آلة عمليات على األضواء شابيرو سلط اإلسرائيلي،

 وسيادة ،)إسرائيل وأسسوا الييشوف يف عاشوا الذين سيطرة سيما وال( األشكنازية السيطرة استمرار لضمان تعمل
 وتأثير للجماعات البينية العالقات شابيرو يحلل مل بحق، كيمرلينغ الحظ وكما لكن،. العمالية الصهيونية
  .اجلماعات خمتلف يف وممارستها العمالية الصهيونية أيديولوجيا

 راحت العشرين القرن سبعينيات فمنذ. بها يتغنون والذين العمالية الصهيونية بانحطاط الثالثة احلقبة اتسمت
 االجتماع علم لغة إىل اترجمه الذي االجتماعي النموذج أن كما اندفاعها، تفقد السائدة الصهر بوتقة أيديولوجيا

  .والتنظير املعطيات من متنامية كتلة جانب من التحديات من ملزيد العقد، ذلك نهاية منذ يتعرض، راح
 إسرائيلي جمتمع إقامة عن وعجزها وانحطاطها احملنكة األشكنازية النخبة صعود حياته يف كيمرلينغ شهد وقد

 بوتقة سياسة خالل من حاولت جتربتها، عن حاكتها التي األساطير إىل النخبة هذه استندت وإذ. رؤيتها مع ينسجم
 يكتب وهكذا. اإلسرائيلية للهوية وضعتها التي بالصورة وتقنعها األُخرى اليهودية اجلماعات تهدي أن الصهر

 الييشوف ثقافة بحزم يثبّت لنموذج وفقاً تتشكل – وطنية أو جديدة جماعة هوية خلق... الغاية كانت: "كيمرلينغ
 هذه صميم يف وكان. الثقايف املال لرأس وكمصدر اجلماعة، داخل الوحيد املشروع النموذج باعتبارها األصلي
 مثايل نمط هي اإلسرائيلية للهوية املركبة والصورة). 97 ص" (الصهر بوتقة ومذهب الدولة فكرة اجلديدة الهوية

 التي( اجلسدية والقوة والثقافية، كالعلمانية، الفردية الهوية سمات خمتلف على يشتمل ،)ويبر مصطلح باستخدام(
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 جماعية، أهداف حتقيق يف لالنخراط واالستعداد ،)والقتال جسدياً مضنية بأعمال للقيام االستعداد تفترض
  .والتعلم

 كانت. القومية الدينية الثقافة جانب من للتحديات تتعرض النخبة هذه راحت العشرين القرن سبعينيات أوائل منذ
. الدين من امللتبس موقفه بسبب وذلك املتراجع، العمالية الصهيونية نظام وجه يف نهض من أول اجلماعة هذه

 للحصول اليهودية إىل حتتاج كانت التنوير، مبدأ تلتزم ليبرالية حركة بهيئة تتشكل الصهيونية هذه كانت فبينما
 اليهودية للرموز معيناً  حيزاً أتاحت وبالتايل. فلسطين يف مزاعمها وتعزيز اليهود أوساط يف الشرعية على

 األراضي استيطان يف) إيمونيم غوش( اجلماعة هذه حماسة كانت ذلك على عالوة. العام اجملال يف وعقائدها
  .املتدهورة الدولة سلطة ينشط أن شأنه من بديالً تقدم احملتلة،

 قومية/إثنية جمموعات من حتديات اإلسرائيلية الهوية وجه يف القومية الصهيونية شكلته الذي بالتحدي حلق وقد
 ويذهب. اإلسرائيلي اجملتمع جتزؤ النهائية النتيجة وكانت. واملضادة الفرعية والثقافات الثقافات، تمثل قوة أقل

 األورثوذكسية القومية الدينية؛ القومية: املتدهورة اإلسرائيلية الهوية ورثت ثقافية جماعات سبع أن إىل كيمرلينغ
 بالروسية؛ الناطقة العلمانية؛ الوسطى الطبقة اإلسرائيلية؛ العربية التقليدية؛ السفارادية ؛)صهيونية غير يهودية(

 ربط يف يستمران مهمان مبدآن فثمة. اإلسرائيلي اجملتمع تفتت إىل يفض مل هذا التجزؤ واقع لكن. اإلثيوبية
  :كيمرلينغ يكتب الثاين املبدأ وعن. األمن ومبدأ لليهودية، الثقايف املبدأ: معاً اليهودية اجلماعات

  
 استمرار يف جميعاً السكان مصلحة عن وبمعزل إلسرائيل، األصلية اليهودية الهوية من تبقى ما كل إن الواقع، يف

 تهميشها تم قد قبل من موجودة كانت التي اليهودية الهوية أن حين يف العسكرية، قيمها هو إنما الدولة، وجود
" منظم" أو مشترك مبدأ حول فتجتمع سلطوية، نزعة حتمل والتي العسكرية، القيم هذه أمّا. لها مكافئ بديل وإيجاد

 للعنف الظريف ولالستعمال الشاملة للحرب الدائم االستعداد يستلزم الذي املؤسساتي، العنف إىل احلاجة وهو أال –
  )209 ص. (ثقافياً – عسكرياً مركباً وتشكل – احملدود

  
 واستناداً. ذلك من بدالً املدنية العسكرة برزت بل السلطة، إىل به تأت مل اإلسرائيلي اجملتمع يف العسكر سيطرة إن
 االقتصادية االعتبارات على األولوية حيث من العسكرية االعتبارات تغليب على األمر يقتصر ال الشكل، هذا إىل

. األمن يف تأثيرها حيث من األُخرى االعتبارات كل على ويحكم السائد، التفكير نمط يصبح هإن بل واالجتماعية،
 احلرب إىل ينظرون املتعسكرين املدنيين الساسة" أن ذلك إىل يضاف. عسكرية مسألة مثالً  السالم يصبح وهكذا

 من اإلسرائيليون القادة يتصرف وإذ). 215 ص" (الداخلية والسياسة للدبلوماسية مكيافيلية تكملة باعتبارها
 لتعزيز طريقة هو حيث من إالّ واألردن، كمصر العربية، الدول مع السالم إىل ينظرون ال فهم املنظور، هذا ضمن
 تم إنما أوسلو اتفاق أن ذلك إىل يضاف. والفلسطينيين األُخرى العربية الدول مواجهة يف العسكري إسرائيل موقع

 مع بالفلسطينيين، اآلهلة املناطق على الرقابية املسؤوليات بعض الفلسطينية السلطة إىل التفويض أجل من
  .عامة بصورة األمن على احلفاظ بامتياز التمسك

 يف سيما وال اإلسرائيلي، اجملتمع دارسو بها تقدم وطروحات موضوعات عدة دمج يف أفلح كيمرلينغ أن رأيي يف
 اخلطاب يف" متطرفة" تعتبر ومسائل قضايا مناقشته على هذا ويشتمل. االجتماع علماء من الثالث اجليل صفوف

 العسكرية النزعة وتضمينه استيطاين، استعماري جمتمع بأنه اإلسرائيلي اجملتمع كوصف اإلسرائيلي، األكاديمي
 التغيرات يف اإلسرائيلي – العربي الصراع أداه الذي الكبير والدور اإلسرائيلي، اجملتمع تطور يف أساسي كمكون

  .اإلسرائيلية والهوية اإلسرائيلي اجملتمع على طرأت التي
 املؤثرة العوامل بعض أخذ عن قصر فقد جمتمعه، عن األوهام من وخالية رصينة دراسة وضع كيمرلينغ أن ومع

 الصهر بوتقة فشل أن املرء يدرك أن من بد ال النهاية، ففي. والعوملة الديموغرايف العامل ومنها االعتبار، بعين
 مباشرة وبصورة سلباً تؤثر العوملة أن ذلك إىل يضاف. املتدهورة للنخبة ديموغرافياً املتدنية بالنسبة أيضاً يتعلق

 املستوى على". الغربية احلضارة" من جزء أنها على نفسها تصور األخيرة هذه إن إذ اإلسرائيلية، الهوية يف
 بأسلوب يكتب وهو احملافظة، االجتماع علم نظريات على األوىل بالدرجة دراسته كيمرلينغ يؤسس النظري،
 كتابه فإن وهكذا. اإلسرائيليين االجتماع علماء من والثاين األول اجليلين من إليه حتدرتا سمتان وهاتان وضعي،
  .أوسع جمهور على التناول عسير جتعله بمصطلحات مصاب
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 وضعها التي األبحاث كتلة يعير ال األجيال، امتداد على اإلسرائيليين اليهود زمالئه كمعظم كيمرلينغ، إن
 الفصل يف الفلسطينيين، من إسرائيل مواطني بمناقشة قراره فإن ذلك، على عالوة. اهتمام أي الفلسطينيون

 يف سيما وال التاريخية، للحوادث تمثيل وسوء أخطاء عدة فثمة. حمير أمر ،"اجلدد القادمين" يعالج الذي اخلامس
 التحليالت أكثر شك بال وهو مهماً، علمياً إجنازاً اإلجمال، وجه على يشكل، الكتاب أن غير. األول الفصل

 وأنا. نفاذاً وأبعدها رصانة الطالب/والدارسين لالختصاصيين املتاحة اإلسرائيلي للمجتمع السوسيوتاريخية
  .اإلسرائيلي – العربي والصراع اإلسرائيلي باجملتمع املهتمين لكل بقوة به أوصي

  السعدي أحمد
  واحلكم السياسة دائرة يف حماضر

  النقب يف غوريون – بن جامعة يف
   
  

  .Journal of Palestine Studies, vol. xxxiv, no. 3 (Spring 2005), pp. 99-101 :املصدر (*)
  .زينة حسني :ترجمة    

  



 

 
 

  

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
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