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  )بالعبرية(اجتاهات التغيير يف الكيبوتس 

  جامعة حيفا، املركز: حيفا. حترير موشيه تشيزيك
  اجلامعي الكيبوتسي، معهد أبحاث ودراسات

  .١٩٨٨، الكيبوتس والفكر التعاوين

  
يتضمن هذا الكتاب نصوص الطروحات واملداخالت يف احللقة الدراسية التي 

، للبحث يف السؤال عما إذا كانت هناك ١٩٨٧نوفمبر /تشرين الثاين ٣عقدت يف 
فقد عقدت هذه احللقة الدراسية على . ضرورة لنموذج جديد للكيبوتس اإلسرائيلي

خلفية أزمات اقتصادية واجتماعية يعيشها اجملتمع الكيبوتسي، وتعكس نفسها عمالً 
مضاعفاً وجهوداً مضاعفة ونتائج أقل، كما تعكس نفسها يف حقيقة ترك آالف 

حالياً، ويف " إجازات طويلة"اء احلركة الكيبوتسية، ووجود آخرين منهم يف األعض
اخلوف على املستقبل الذي يقضّ مضاجع الشباب الكيبوتسي، واألحاسيس باالستالب 
داخل هذا اجملتمع، على صعيد العالقات الشخصية واالجتماعية، والعالقة بين العضو 

  .يف الكيبوتس واملؤسسات فيه
لطروحات واملناقشات وجهات نظر متباينة يف تشخيص طبيعة لقد أظهرت ا

أزمة أساسية بنيوية عميقة، أم أزمة من األزمات التي سبق أن : األزمة يف الكيبوتس
عاشها اجملتمع الكيبوتسي يف املاضي وتمكن من جتاوزها، أم مشكلة أهلية 

  تكنولوجية، أم مشكلة تنظيمية، أم مشكلة حوافز؟
الوضع إصالحات  بهل يتطل: حات تبايناً يف ماهية العالجكما أظهرت الطرو

من دون املساس باألساس، أم تغييراً كبيراً ويف العمق، أم أن األوان قد فات؟ وقد 
هل يستطيع الكيبوتس اللحاق بركب أواخر :  طُرحت يف هذا السياق تساؤالت عدة

؟ هل يف اإلمكان أن يستمر الكيبوتس جمتمعاً تعاونياً وبيتاً ألعضائه الثمانينات
يشعرون باالنتماء إليه، أم يتحول إىل ضاحية سكنية؟ هل يف اإلمكان تطوير آليات 

الكيبوتس، جتعل العضو مستعداً للمساهمة بحسب قدراته  التزامات للتماثل مع
أم أن أحاسيس االستالب التي  وتوجيه حاجاته بحسب قدرة الكيبوتس على تلبيتها،

تنمو يف داخله ستزداد، وخصوصاً يف واقع يتفاقم فيه التعارض بين مبادئه وبين 
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بين مبدأ املساواة ومبدأ الفوارق، بين مبدأ التعاون : القيم التي حتكم اجملتمع احمليط
  .ومبدأ التنافس

ة بنيوية أو وكانت وجهة النظر األكثر إثارة للجدل تلك التي نفت وجود مشكل
مشكلة أداء أو انعدام األهلية التكنولوجية، وعزت قلق األبناء وخوفهم من املستقبل إىل 

التغييرات يف السياسة االقتصادية، والتغيير يف اخلريطة السياسية  –أسباب خارجية 
وإىل سبب داخلي  –بصعود الليكود إىل السلطة وحتوله إىل قوة مركزية يف الدولة 

ن تلك الثقة بالنفس والقناعة بإمكان معاجلة مشكالت اجملتمع فقدا: أساسي
هذا اجملتمع يعكس  الكيبوتسي، وفقدان احلوافز، مما يحدث تآكالً يف حس االنتماء إىل

  .نفسه على كل الصُّعد



 

 
 

  

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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