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  دراسة عزيز حيدر بشأن النظام االقتصادي
  إسقاطات رغائبية ال عالقة لها: يف إسرائيل

 بالنظام أو باالقتصاد أو بالواقع

  حسين أبو النمل
هيمنــــــة : النظــــــام االقتصــــــادي يف إســــــرائيل"حمــــــل تنــــــاويل هــــــو الدراســــــة املعنونــــــة 

لألســــــتاذ يف جامعــــــة بيرزيــــــت، عزيــــــز حيــــــدر، " السياســــــة بــــــين اإلجنــــــازات واإلخفاقــــــات
يتضـمن العنـوان، كمـا يقـول ". جملـة الدراسـات الفلسـطينية"مـن  ٢٦واملنشـورة يف العـدد 

ياســة يف مكانــة الس) ٢(النظــام االقتصــادي يف إســرائيل؛ ) ١: (منطــوق العبــارة، تنــاوالً لِـــ
  .اإلجنازات واإلخفاقات) ٣(النظام االقتصادي؛ 

النموذج /وبناء عليه، يُتوقع من الكاتب أن يحدد، قبل أي شيء آخر، طبيعة النظام
االقتصادي حمل احلديث، ثم أن يقدم املعطيات الرقميـة، كقاعـدة ال بـد منهـا، لالنطـالق 

علـى إحصـاءات رسـمية، حيـث  ومـن نافـل القـول أن يعتمـد الـنص. نحو التحليـل والتقـويم
كافيــة إلظهــار النســق العــام، مــع مــا يعنيــه ذلــك، وحتديــداً /أمكــن، وأن يغطــي فتــرة كاملــة

أوضــــاع اســــتثنائية، ســــلبية كانــــت أم إيجابيــــة، ال /لناحيــــة عــــدم الوقــــوع يف أســــر أعــــوام
  .يجوز، كما هو معروف، القياس بناء عليها

اســـــة، حيـــــث مل يجـــــر التعســـــف إزاء يقودنـــــا مـــــا تقـــــدم إىل اجلانـــــب املنهجـــــي يف الدر
األرقام واملعطيات فحسب، بل جـرى أيضـاً جتـاوز الشـكل الصـحيح للتوثيـق، علـى الـرغم 

ولعلهــا املــرة األُوىل التــي أقــرأ فيهــا دراســة . حاشــية ٢١مــن احتــواء الــنص، نظريــاً، علــى 
ة حمترمــــــة، تخلــــــو كليــــــاً مــــــن أي كــــــالم بــــــين مــــــزدوجين يــــــاقتصــــــادية، منشــــــورة يف دور

ن حــــدود الكــــالم املقتــــبس أو األرقــــام املــــأخوذة، وال ســــيما أن بينهــــا مــــا يقــــدم يوضــــحا
أحكاماً يف غاية اخلطورة وليس من السهل احلكم على ما إذا كانت للمصدر أو لصـاحب 

: ، حيــث جنـد قبلـه، فيمـا جنــد٨٣ص  ١٤ونأخـذ، علـى ســبيل املثـال، املصـدر رقـم . الـنص
حتويــل أمــالك ومــوارد عامــة مــن ملكيــة الدولــة  إىل(...) وأدت سياســة تشــجيع االســتثمار "

، مــن دون "إىل امللكيــة اخلاصــة، تمتــع بهــا عــدد مــن املســتثمرين واملســتثمرين الــوهميين
دخول يف عملية تقويم لدالالت مثل هذا الكالم، حيث تضيع احلدود بين امللكية العامـة 

لكن، ملن هذا احلكـم؟ . ثالثي لها -	وامللكية اخلاصة، والتي عرفنا أكثر من نموذج عامل
الــذي يــرد كمصــدر، أم أنــه للكاتــب؟ " االقتصــاد اإلســرائيلي"هــل هــو لــبن بــورات وكتابــه 

                                                            
  كاتب فلسطيني. 
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  .لعل من شأن استخدام األقواس أن يكون ذا نفع كبير على هذا الصعيد
يبقــى مــا تقــدم حممــوالً، نســبياً، لكــن مــا لــيس مقبــوالً هــو أالّ جنــد أي إشــارة إىل أي 

، مــع ٩٣ومنتصــف الصــفحة  ٩٢و ٩١و ٩٠، مثــل الصــفحات مصــدر علــى مــدى صــفحات
إذ جند، على سـبيل املثـال، . أنها متخمة باألرقام والنسب واملعلومات واألحكام اخلطرة

صــفات االختنــاق واالحتقــان واســتخدام مــوارد الدولــة لضــمان الــوالء السياســي؛ دخــول 
روع اإلنتاجيــــة؛ االقتصــــاد يف حمنــــة صــــعبة ودائــــرة ســــحرية؛ توقــــف االســــتثمار يف الفــــ

  .اقتصادات االنتخابات؛ معايير غريبة، إلخ
لعلها املرة األُوىل أيضـاً التـي أقـرأ فيهـا نصـاً اقتصـادياً ال يكـون مصـدره األساسـي 
واألول اإلحصاءات الرسمية، وخصوصاً فيما يتعلق باألرقام التي هـي الهيكـل العظمـي 

د علمـي، اللجـوء إىل مصـدر ثـانوي ألي دراسة اقتصادية، فضالً عن أنه ال يجوز، على حـ
ويف أي حـال، لـيس هـذا . أياً يكن، وخصوصاً عندما تكون اإلحصـاءات الرسـمية متـوفرة

ـــه، بنـــاء عليـــه، مـــن أن  نقصـــاً فحســـب، بـــل إنـــه أفقـــد الكاتـــب األســـاس املـــادي الـــذي يمكّن
  .وجهة نظر حمل اعتبار/يؤسس قراءة

هيمنــــــة السياســــــة بــــــين : لالنظــــــام االقتصــــــادي يف إســــــرائي"إن عنــــــوان الــــــنص هــــــو 
: ، واســـتطراداً، فـــإن القـــارئ ينتظـــر قـــراءة علـــى ثالثـــة مســـتويات"اإلجنـــازات واإلخفاقـــات

، السياسة االقتصادية، بمعنى هل نحن أمام اقتصاد حر أم اشتراكي أم خمتلط؟ النظام
التركيــز علــى /ربطــاً باخلطــة والهــدف االقتصــادي السياســي، بمعنــى التطــوير واالعتمــاد

  .مقدار ما حتقق من جناح أو إخفاققطاع أو ذاك؛ هذا ال
يفاجأ القارئ بأن هـذه املسـتويات غيـر حمـددة، وبأنهـا متداخلـة باضـطراب مـرده، 

قطاعـــــات "ربمـــــا، إىل عـــــدم وضـــــوح املفـــــاهيم يف ذهـــــن الكاتـــــب، ألن عنوانـــــاً مـــــن طـــــراز 
ل القطاعـات بقـي ملتبسـاً وقاصـراً علـى أشـكال امللكيـة، ومل يتنـاو" االقتصاد اإلسرائيلي

بمعنى توزع االقتصاد بحسب استخدام خمتلـف املـوارد وجمـاالت النشـاط التـي تتـراوح 
  .بين املناجم واخلدمات مروراً بما بينهما

ومـــع األســــف، لــــيس مــــن جمــــال لقــــراءة إجنــــازات النظــــام االقتصــــادي أو إخفاقاتــــه، 
ى ملتبســاً، مــن دون وبغــض النظــر عمــا إذا كــان رأســمالياً أو اشــتراكياً أو خمتلطــاً، أو حتــ

قــــراءة تطــــور التركيــــب الــــداخلي للبنيــــة االقتصــــادية وتوزعهــــا علــــى خمتلــــف اجملــــاالت، 
هــذا فضــالً عــن التركيــب الــداخلي . والــوزن النســبي الــذي حتتلــه الصــناعة أو الزراعــة، إلــخ

متطــورة وصــلت /لكــل قطــاع، كالصــناعة، مــثالً، ومــا إذا كانــت صــناعة خفيفــة أم ثقيلــة
  .ات الكثيفة املهارةإىل حد الصناع

ال جمال ألي تقويم، وبصـرف النظـر عـن أشـكال امللكيـة، بمعـزل عـن : خالصة القول
النتائج التي ال جمال هنـا أيضـاً للتقريـر بشـأنها مـن دون حتديـد طبيعـة البنيـة، ومكانـة 

وإذا كانـــت الصـــناعة مؤشـــراً ال . كـــل واحـــد مـــن اجملـــاالت التـــي يتـــوزع االقتصـــاد عليهـــا
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هــذا املؤشــر يبقــى قاصــراً مــا مل يقتــرن بتحديــد تركيــب الصــناعة نفســها،  يخطــئ، فحتــى
ــق عليهــا وتُعتبــر  واســتطراداً درجــة تطورهــا التــي يجــب أن تقــاس مــن خــالل معــايير متفَ

  .ألفباء البحث يف الشأن االقتصادي
ــم العمــل إليهــا لكــن . وعلــى حــد علمــي، فــإن هــذه هــي املســتويات التــي يجــب أن يُقسَّ

تــــرم حتــــى اجلانــــب الــــذي أواله أهميــــة خاصــــة؛ فتحــــت عنــــوان فرعــــي هــــو الكاتــــب مل يح
، يعلمنـــا الكاتـــب بـــأن االقتصـــاد اإلســـرائيلي )٧٨ص " (قطاعـــات االقتصـــاد اإلســـرائيلي"

يتميــز مــن أي اقتصــاد آخــر بوجــود قطــاع ثالــث هــو القطــاع الهســتدروتي، فضــالً عــن كــل 
  .من القطاع العام والقطاع اخلاص

والهسـتدروتي ) ٨٠ -	٧٨ص (كل من القطـاعين، احلكـومي بعد أن يعرض الكاتب ل
، ينتقــــــل إىل عنــــــاوين أُخــــــرى مــــــن طبيعــــــة خمتلفــــــة، متجــــــاهالً القطــــــاع )٨١ -	٨٠ص (

، والـذي قـرأه "النظـام االقتصـادي"لكن ما دام العنوان الرئيسي للنص هـو . اخلاص كلياً
صـادي مـن دون الكاتب من خـالل أشـكال امللكيـة، فهـل مـن جمـال للحـديث عـن نظـام اقت

  حديث عن ركنه الثالث، أي القطاع اخلاص؟
يف ضـــوء إســـقاط القطـــاع اخلـــاص، وبالتـــايل غيـــاب القـــراءة املقارنـــة لتطـــور أوزان 
خمتلف القطاعات املكونة لالقتصـاد اإلسـرائيلي، يمكـن القـول إن البحـث يعـاين اخـتالالً 

ظـام االقتصـادي، سـواء كمـا وبناء عليه، مل يعد يف قدرة الكاتـب حتديـد طـابع الن. بنيوياً
ويعـــود ذلـــك إىل جتاهلـــه حقيقـــة وضـــع القطـــاع . بـــدأ، أو كمـــا تطـــور، أو كمـــا انتهـــى إليـــه

اخلــــاص الــــذي هــــو مركــــز الثقــــل يف تقريــــر جوابــــه عــــن طبيعــــة النظــــام االقتصــــادي يف 
مكانــة القطــاع الثالــث بعــد أن أجــاب /ولعلــه افتــرض أنــه أمّــن جوابــاً عــن حصــة. إســرائيل

  .القطاعين األول والثاين مكانة/عن حصة
ــــن جوابــــاً، وإنْ مــــداورة، لكنــــه جــــواب مغلــــوط فيــــه، ألنــــه أخطــــأ بشــــأن  نعــــم، لقــــد أمّ

مكانة شريكين من جمموع ثالثـة شـركاء يقـوم االقتصـاد اإلسـرائيلي علـى /حصة/وزن
لو وضعنا جانبـاً األحكـام القيميـة املتسـرعة وغيـر املسـندة حتـى لـو نسـبت إىل . أكتافهم

ذا تقـــول الوقـــائع، كمـــا تعرضـــها اإلحصـــاءات الرســـمية، وعبـــر أهـــم قطـــاع مصـــادر، فمـــا
  إنتاجي هو قطاع الصناعة؟

: تتوزع على الشكل التايل ١٩٩٤كانت ملكية املنشآت الصناعية يف إسرائيل سنة 
أمّـــا نصـــيب %. ٩٧.٣: ؛ القطـــاع اخلـــاص%٢.٦: ؛ قطـــاع الهســـتدروت%٠.١: قطـــاع الدولـــة

علـــى % ٧٧.٨و% ١٣.٦و% ٨.٦: مـــل يف الصـــناعة، فكانـــتالقطاعـــات الثالثـــة مـــن قـــوة الع
مــــن عــــدد املنشــــآت % ٩٧.٣وبنــــاء علــــى ذلــــك، يكــــون نصــــيب القطــــاع اخلــــاص . التــــوايل

وعلـى مـا نعتقـد، فـإن مـا تقـدم مؤشـر إىل املكانـة العاليـة . من العمـل الصـناعي% ٧٧.٨و
  .واألُوىل للقطاع اخلاص يف جمال الصناعة

لــى اجلانــب الكمــي فحســب، بــل علــى اجلانــب النــوعي وهــذا االســتنتاج لــيس مبنيــاً ع
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وجند دليالً على ذلك يف حصة القطاع اخلاص مـن املنشـآت الكبيـرة، ولـو نسـبياً، . أيضاً
وتتـوزع . مـن قـوة العمـل% ٦٠.٤عامالً أو يزيد، والتـي بلغـت  ٥٠أي املنشآت التي تشغل 

، مــن نصــيب %٣٨.٢يف منشــآت الدولــة والهســتدروت، ومــا بقــي، أي % ٢٢.٢هــذه بواقــع 
ــا لــو حصــرنا حــديثنا يف املنشــآت التــي تشــغل . القطــاع اخلــاص عامــل أو يزيــد،  ١٠٠أمّ

للقطـــاع العـــام % ٢٢.٢مـــن إجمـــايل املنشـــآت، فإنهـــا موزعـــة بواقـــع % ٤٧.٨والتـــي تبلـــغ 
  .من نصيب القطاع اخلاص% ٢٥.٦و) الدولة والهستدروت(

ر، إن املكانــــة األُوىل يف يف ضــــوء مــــا تقــــدم، يمكــــن القــــول، مــــن دون جمازفــــة تــــذك
ويمكـــــن القـــــول أيضـــــاً إن مكانـــــة القطـــــاع اخلـــــاص يف . الصـــــناعة هـــــي للقطـــــاع اخلـــــاص
وال أظن أن ثمة جماالً جلدال بشـأن أن مكانـة القطـاع . القطاعات األُخرى شبيهة أو تزيد

العام يف الزراعة واخلدمات والتجارة وقطاع األعمال هي أفضـل مـن مكانتـه يف قطـاع 
  .، وذلك لغير سبب بديهيالصناعة

إن أي حديث عن النظام االقتصادي يف إسرائيل ال بـد مـن أن يكـون : خالصة القول
انطالقـــاً مـــن الثقـــل الـــذي ظهـــر معنـــا للقطـــاع اخلـــاص، مـــع حلـــظ احتفـــاظ القطـــاع العـــام 

ولعل هذا يطرح سـؤاالً بشـأن . بمكانة جند تعبيراً عنها يف احلقائق التي ذكرناها سابقاً
  .السياسة؛ وهو سؤال طرحه الكاتب من دون أن يدقق يف معناه، مع األسفهيمنة 

نعم، هنالك هيمنة كاملة للسياسة، لكن أي سياسة؟ السياسة بمعنى السـلطة، وبمـا 
قــــــــــــد تعنيـــــــــــــه مــــــــــــن مركزيـــــــــــــة مفرطــــــــــــة وقســـــــــــــر، أم السياســــــــــــة بمعنـــــــــــــى املؤسســـــــــــــاتية 

متباعـدة جـداً بحسـب االستراتيجيا االقتصادية؟ إن املسافة بين املفهـومين /والتخطيط
نتـــــائج تـــــدخل احلكومـــــة والهســـــتدروت يف "ويف هـــــذا اجملـــــال، وحتـــــت عنـــــوان . اعتقـــــادي
  :، يقول الكاتب"االقتصاد

فتطـــــور االقتصـــــاد . إن النظـــــام السياســـــي يســـــيطر ســـــيطرة كاملـــــة علـــــى االقتصـــــاد"
اإلسرائيلي كان متالزماً مع تعميق التـدخل السياسـي، وجتاهـل قـوى السـوق واعتبـارات 

دوى االقتصادية، وتفضيل فروع معينة، وحتى مشاريع ومصالح اقتصادية معينـة اجل
ص " (وكانت االعتبارات السياسية هي املهيمنة على قرارات توزيع املـوارد. على أُخرى

٨١.(  
ويؤكد الكاتب فكرته، وما تضمنته من أحكـام وقامـت عليـه مـن التبـاس كامـل بـين 

ولقـد تـأثرت العمليـة االقتصـادية، : "فيضـيف قـائالًالنظام السياسي والسلطة السياسية، 
فـــالوزير يف إســـرائيل هـــو : وخصوصـــاً طريقـــة توزيـــع املـــوارد، بنـــوع االئـــتالف احلكـــومي

عبــــارة عــــن إقطــــاعي مطلــــق الصــــالحيات يف توزيــــع ميزانيــــة وزارتــــه، وهــــو يحــــاول أن 
 يخصــص أكبــر حصــة منهــا ملنتخبيــه أو لزعمائــه، إىل درجــة تعــارض سياســات خمتلــف

  ).٨١ص " (الوزارات من دون وجود استراتيجيا موحدة
تتجاهـــــل قـــــوى الســـــوق "علينـــــا، يف ضـــــوء الفقـــــرة الســـــابقة، أن نعلـــــم بـــــأن إســـــرائيل 
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الـــوزير يف إســـرائيل هـــو عبـــارة عـــن إقطـــاعي مطلـــق "، و"واعتبـــارات اجلـــدوى االقتصـــادية
يحـــــاول أن يخصـــــص أكبـــــر حصـــــة منهـــــا "، و"الصـــــالحيات يف توزيـــــع ميزانيـــــة وزارتـــــه

ملنتخبيـــه أو لزعمائـــه، إىل درجـــة تعـــارض سياســـات خمتلـــف الـــوزارات مـــن دون وجـــود 
هل هذه إسرائيل من ناحية املبدأ؟ أو هل هذه إسرائيل التي حققـت "! استراتيجيا موحدة

جناحات أشار الكاتب نفسه إليها يف غير مكان؟ إن الكاتب بكالمه هذا يخترع إسرائيل 
ســــه الــــذي أوىل أهميــــة حلضــــور الدولــــة يف أداء وهميــــة، ويتنــــاقض حتــــى مــــع الــــنص نف

  .إسرائيل االقتصادي
، وإن بتـدرج اكتمـل منـذ نصـف ١٩٧٥لقد فات الكاتب أن إسرائيل حتولت منـذ سـنة 

عقــد أو يزيــد، نحــو اقتصــاد الســوق، ال ألنهــا أرادت ذلــك طوعــاً فحســب، بــل ألنهــا ملزمــة 
اتفــاقين لهــا مــع الســوق األوروبيــة املشــتركة والواليــات بموجــب  ١٩٧٥بــذلك منــذ ســنة 

وفـــات الكاتـــب أيضــــاً أن مـــن يشـــغل الـــوزارات يف إســـرائيل نــــواب ال . املتحـــدة األميركيـــة
يُنتخبــون كــأفراد بــل كقــوائم وفــق التمثيــل النســبي، واســتطراداً، فإنــه لــيس هنــاك عالقــة 

  .مباشرة بين الوزير واملنتخبين
ملنتخبيه أكبر حصة من ميزانية وزارته أمـراً قـابالً ألن وإذا كان تخصيص الوزير 

ثالثية، أي أن املقصود حتقيق مصـاحلهم بـاملعنى الضـيق،  - يُصدَّق يف الذهنية العامل
فكيـف . مع أنه ليس له منتخبون مباشرون، فإن االلتباس يـزول إذ يشـمل زعمـاء الـوزير

هـــل يعطـــيهم مبـــالغ نقديـــة  لـــه أن يخصـــهم بحصـــة أكبـــر أو أصـــغر مـــن ميزانيـــة وزارتـــه؟
مـــثالً؟ لقــــد فـــات الكاتــــب أن الزعمــــاء هـــم الــــوزراء عــــادة، وأن شـــفافية احليــــاة السياســــية 
واالقتصادية العاليـة كفيلـة بتظهيـر األخطـاء، فضـالً عـن أن معظـم أوجـه اإلنفـاق خـارج 

  .القابلية للتحريك كيفما اتفق
قابـة يف إسـرائيل ملـا وقـع لو كان الكاتـب مطلعـاً علـى النظـام احملاسـبي وسـلطة الر

يف مثــــل هــــذا اخلطــــأ الــــذي حــــوّل بــــه نظــــام احلكــــم يف إســــرائيل إىل شــــبه فوضــــى شــــاملة 
لنفتـــرض جـــدالً أن أكثـــر مـــن ســـبب كـــان وراء أوهـــام الكاتـــب . يـــديرها راشـــون ومرتشـــون

بشأن إسرائيل، فكيف يستقيم حديثه، الـذي يضـع شـأن إسـرائيل االقتصـادي كلـه خـارج 
ففــي األعــوام اخلمســة والعشــرين األُوىل مــن قيــام الدولــة، حققــت : "لــهأي معــايير، مــع قو

ص (؟ )"١٩٦٧ - ١٩٦٥(أعجوبـــة اقتصـــادية لـــيس لهـــا مثيـــل، باســـتثناء فتـــرة قصـــيرة 
  .وهذه الفكرة ترد يف النص غير مرة). ٨٦

بمعـدل سـنوي مل يسـبق "بأنـه كـان  ١٩٧٣ - ١٩٥٣يصف الكاتـب النمـو يف الفتـرة 
أن حتقق دخالً قومياً يعادل الـدخل القـومي  ١٩٧٠عت إسرائيل سنة استطا(...) له مثيل 

ص " (بثـت لـدى اإلسـرائيليين شـعوراً جماعيـاً وفرديـاً بالعظمـة"، وأنهـا "لدولة مثل مصر
ومـــن دون أن جنـــادل اآلن بشـــأن أي فكـــرة مـــن الفكـــرتين املتناقضـــتين صـــحيحة، ). ٨٦

  :نقول ما يلي
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وأيـن اخلطـأ، فهـل كـان صـعباً عليـه حلـظ عـدم  إذا كان الكاتب ال يعرف أين الصواب
اســــتقامة احلــــديث عــــن جتاهــــل قــــوى الســــوق واعتبــــارات اجلــــدوى االقتصــــادية، والــــوزير 
اإلقطاعي، وتعارض السياسات، وعدم وجود استراتيجيا موحدة، ويف آن واحد احلـديث 

 - ١٩٥٣عن أعجوبة اقتصادية طوال ربـع قـرن، وعـن نمـو مل يسـبق لـه مثيـل يف الفتـرة 
  ؟١٩٧٣

تصـــحيحاً ملعلومـــات الكاتـــب، نـــذكر أن أعلـــى معـــدل نمـــو يف تـــاريخ إســـرائيل حتقـــق 
كانــت األســوأ يف تــاريخ إســرائيل، إذ مل يبلــغ  ١٩٥٣، وأن ســنة %٣٠، وكــان ١٩٥١ســنة 

  .١٩٥٢من الناجت احمللي سنة % ٩٦الناجت احمللي فيها إالّ 
اً كبيــــراً، ال يبقــــى معــــه إن التنــــاقض الــــداخلي يف الدراســــة يعكــــس اخــــتالالً منهجيــــ

إمكان إلطـالق وصـف دراسـة علـى املـادة املنشـورة؛ إذ إن مـن ال يحفـظ التـوازن الـداخلي 
لنصه غير مؤهل لقـراءة موضـوع دقيـق يقـوم علـى أبعـاد شـتى، أو حتـى لقـراءة موضـوع 

ومــــن حُســــن حــــظ االقتصــــاديين أن جــــواب الســــؤال ومضــــمون . عــــادي بطريقــــة متوازنــــة
ن بالنســبة إلــيهم، ألنهــم ال يقــرأون املســائل مــن خــالل جُمــل، بــل مفهــوم السياســة ســهال

  .عبر الواقع احملقق والنتائج القابلة للقياس
مــاذا قالــت النتــائج احملققــة، وكيــف تُقــرأ؟ هــل هــي دلــت، وال تــزال تــدل، علــى تعســف 
الســــــلطة، أم علــــــى وجــــــود تخطــــــيط ناضــــــج وبعيــــــد النظــــــر يــــــدمج بــــــين علميــــــة التخطــــــيط 

هــدف حمــدد؟ تُقــرأ النتــائج، كمــا /ن مركزيــة التنفيــذ انطالقــاً مــن خطــةوديمقراطيتــه وبــي
كمي، أي تطـور حجـم االقتصـاد، ونـوعي جنـده : هو معروف بداهة، انطالقاً من معيارين

يف التحـــول الـــذي طـــرأ علـــى التركيـــب الـــداخلي للحجـــم احملقـــق؛ فمـــاذا عـــن التطـــور الكمـــي 
  ؟١٩٩٤ - ١٩٥٠الذي حدث خالل الفترة 

الكاتب من حديث طويـل عـن احلقبـة األُوىل؛ إذ إنـه وصـف مـا حـدث فيهـا  لقد أعفانا
لكــن . باألعجوبــة االقتصــادية والنمــو الــذي مل يســبق لــه مثيــل علــى مــدى عقــدين أو يزيــد

لتبدأ أعجوبة معاكسة  ١٩٧٣الكاتب مل يفسر لنا سبب األعجوبة، وملاذا انتهت يف سنة 
وكـان . لـيس هنـاك أعجوبـة وأعجوبـة معاكسـةلسـوء احلـظ أو حلُسـنه، أن ! منذ ذلك احلـين

يف وســع الكاتــب رؤيــة ذلــك لــو أنــه انطلــق يف البحــث مــن بدايتــه الصــحيحة، وهــي تطــور 
  .الناجت احمللي خالل الفترة بكاملها

، بلـــغ النـــاجت احمللـــي )٢٠٣ - ٢٠٢ص ( ١٩٩٥وفقـــاً لإلحصـــاءات الرســـمية لســـنة 
مليــار شــيكل ســنة  ٥٥ل يف مقابــل مليــار شــيك ١٣١.٨، وباألســعار الثابتــة، ١٩٩٤ســنة 

وعلـــــى ذلـــــك، تكـــــون قاعـــــدة االقتصـــــاد قـــــد . ١٩٥٠مليـــــارات شـــــيكل ســـــنة  ٦.٨، و١٩٧٢
مــرات يف  ٨.٨: مــرة علــى مــدار الفتــرة كلهــا، وموزعــة علــى النحــو التــايل ١٩.٣تضــاعفت 

ووفقاً . األخير منها/مرات، خالل النصف الثاين ١٠.٥النصف األول منها، والباقي، أي 
، فــإن عــدد الســكان تضــاعف خــالل الفتــرة نفســها أربــع مــرات، )٤٣ص (نفســه  للمصــدر
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مــرة، كـــان خــالل النصـــف  ١.٦٥مــن املـــرات خــالل النصـــف األول، والبــاقي،  ٢.٣٥منهــا 
  .األخير

أُوالهمـا، اسـتمرار قاعـدة االقتصـاد يف : أردنا من النقطة السـابقة إيضـاح حقيقتـين
عمّــان االقتصــادية عــن أن نــاجت إســرائيل  التوســع، ومل يكــن حــديث بيــرس يف إبــان قمــة

أمّـــا احلقيقـــة األُخـــرى، فهـــي تفـــوّق معـــدالت . مليـــار دوالر ادعـــاء أجـــوف ٩٠احمللـــي يبلـــغ 
. النمـــــو االقتصـــــادي علـــــى معـــــدالت النمـــــو الســـــكاين يف الفتـــــرة كلهـــــا كمـــــا يف نصـــــفيها

ال النمـو وسنعرض فيما يلي معدالت النمـو ربطـاً بالسـكان، إذ يظهـر هنـا النمـو احلقيقـي 
  .املتأتي عن زيادة السكان فقط
، بلـغ النـاجت احمللـي للفـرد الواحـد، وباألسـعار )٢٠٣ص (استناداً إىل املصدر نفسـه 

شــيكل ســنة  ٢٤.٥٠٠و ١٩٧٢شــيكل ســنة  ١٧.٥٠٠و ١٩٥٠شــيكل ســنة  ٥٤٠٠الثابتــة، 
 ١٩٥٠واحلصــــيلة، يكــــون النــــاجت احمللــــي للفــــرد الواحــــد قــــد ارتفــــع بــــين ســــنتي . ١٩٩٤

مــن املــرات خــالل النصــف األول، والبــاقي، أي  ٢.٢٤مــرات، منهــا  ٣.٥٣بمعــدل  ١٩٩٤و
وعلــــى ذلــــك، نكــــون أمــــام متوســــط نمــــو ســــنوي يبلــــغ . مــــرة، خــــالل النصــــف األخيــــر ١.٢٩

  .خالل النصف األخير% ٥.٧خالل النصف األول، و% ١٠.١٨
ف واحلــال هــذه، نكــون أمــام معــدل نمــو ســنوي يف الفتــرة األخيــرة يفــوق قلــيالً نصــ

؛ "األعجوبـة االقتصـادية التـي لـيس لهـا مثيـل" متوسط نمـو الفتـرة األُوىل التـي وصـفت بــ
وإذا جـاز وصـف معـدل . ، بحسـب تعبيـر الكاتـب"معـدل مل يسـبق لـه مثيـل" إذ كان النمو بــ

% ٥.٧بما وصف به، فأي وصف نطلقـه علـى نمـو يبلـغ معدلـه % ١٠.١٨نمو سنوي يبلغ 
مــن متوســط معــدل نمــو الفتــرة % ٥٦ويســاوي  ١٩٩٤ - ١٩٧٢ســنوياً علــى مــدى الفتــرة 

مل "أو نصــف معــدل ! ؟"أعجوبــة لــيس لهــا مثيــل"األُوىل؟ هــل يحــق لنــا وصــفه بأنــه نصــف 
  !؟"يسبق له مثيل

دول العـــامل قاطبـــة، باســـتثناء عـــدد قليـــل جـــداً، يســـيل لعابهـــا ملعـــدل نمـــو ســـنوي إن 
معـــدالت النمـــو، ولـــو كـــان  ولـــو قـــام الكاتـــب بواجبـــه واســـتخرج%. ٥.٧يبلـــغ يف املتوســـط 

مطلعـــاً، وإنْ بصـــورة عـــابرة، علـــى معـــدالت النمـــو يف خمتلـــف دول العـــامل وعلـــى معـــايير 
لكـن هـل هـذا كـل . االقتصـاديةغيـر /، لتروّى ربما يف أحكامه الرغائبية"التدين"و" العلو"

شـــيء؟ ال، فلعـــل هنـــاك أمـــراً أهـــم هـــو أن مكونـــات الزيـــادة احملققـــة يف العقـــدين األولـــين 
لنتـذكر أنـه يف . خمتلفة نوعياً عن مكونـات الزيـادة يف العقـدين األخيـرين وعـن أسـبابها

  :تم ما يلي ١٩٧٢ - ١٩٥٠الفترة 
تــدفق التعويضــات ) ٢(اســتيالء إســرائيل علــى أمــالك املهــاجرين الفلســطينيين؛ ) ١(

لقّيهـا ت) ٤(؛ ١٩٦٧تـوفُّر مـوارد جديـدة بفعـل حـرب سـنة ) ٣(من أملانيا االحتادية إليها؛ 
وباســتثناء البنــد . املســاعدات اخلارجيــة مــن الــدول الصــديقة لهــا ومــن اليهوديــة العامليــة

األخير، فإنه مل يتحقق إلسرائيل ما يوازي أياً من العناصـر الثالثـة األُوىل، فكيـف أمكـن 
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  .لها أن حتقق يف النصف الثاين ما حققته
ليهودية النوعيـة، ورسـوخ البنيـة لقد كان املورد اجلديد الذي ال يقدّر بثمن الهجرة ا

ـــــن إســـــرائيل مـــــن إحـــــداث انقـــــالب ال يف النظـــــام  والبيئـــــة العلميـــــة الداخليـــــة، وهـــــو مـــــا مكّ
االقتصــادي، كمــا يتــوهم كثيــرون، بــل يف السياســة ويف الهــدف االقتصــادي، الــذي كــان 
عنوانه حتويل إسرائيل نوعياً، وهو ما كان، وإنْ مل يجر من دون خماض أمكـن جتـاوزه 

  .هنا يكمن سر الزيادة احملققة يف النصف الثاين. ير مرةغ
يمكننـــا قيـــاس التحـــول النـــوعي عبـــر أكثـــر مـــن معيـــار لعـــل أهمهـــا مكونـــات النـــاجت 

يضــاف إىل ذلــك اســتخدام التكنولوجيــا املتطــورة، ال يف . احمللــي، وحتديــداً الصــناعة فيــه
نظـــام احليـــاة يف جمـــال الصـــناعة أو يف جمـــال االقتصـــاد فحســـب، بـــل أيضـــاً يف جممـــل 

ونســـــتطيع أن نقـــــيس ذلـــــك مـــــن خـــــالل تطـــــور بـــــراءات االختـــــراع أو مـــــن خـــــالل . إســـــرائيل
وعـالوة علـى هـذا وذاك، هنـاك تركيـب قـوة العمـل وتأهيلهـا . استهالك الكهربـاء واألتمتـة

  .العلمي، وكذلك تركيب كل من الصادرات والواردات، إلخ
ه القيـاس، فضـالً عـن أنـه يمكننـا أوجـ/إن اجملال هنا ال يتسع لعرض هـذه املعـايير

قـــراءة هـــذه جمتمعـــة مـــن خـــالل احلصـــيلة اإلجماليـــة، التـــي جنـــد تلخيصـــاً معبـــراً لهـــا يف 
تطور استهالك الطاقـة الكهربائيـة الـذي بمقـدار مـا يُعتبـر مؤشـراً إىل املسـتوى املعيشـي، 

هربائيـة، فإنه يصح أساساً لقياس تطور وسائل اإلنتاج؛ فقد ارتفع استهالك الطاقـة الك
 ١٩٧٠مليــارات كيلــوواط ســنة  ٥.٩، مــن )٤٧٩ص ( ١٩٩٥اســتناداً إىل إحصــاءات ســنة 

  .١٩٩٤مليار كيلوواط سنة  ٢٥.٧إىل 
 - ١٩٧٠ويف ضوء ذلك، يكون استهالك الطاقة الكهربائية قد ارتفـع خـالل الفتـرة 

مــرة  ٠.٩مــرات، علمــاً بــأن املســتهلكين تزايــدوا خــالل الفتــرة نفســها  ٣.٤بمقــدار  ١٩٩٤
عــــالمَ يؤشـــر تزايــــد اســــتهالك الكهربـــاء ســــوى إىل حتســـن مســــتوى املعيشــــة واألداء . فقـــط

االقتصــــادي؛ إذ إن مزيـــــداً مـــــن اســـــتهالك الطاقـــــة يعنـــــي مزيـــــداً مـــــن الرفـــــاه مـــــن ناحيـــــة، 
  .واألتمتة من ناحية أُخرى

لقـــد شـــهد اقتصـــاد إســـرائيل خـــالل الفتـــرة حمـــل البحـــث نمـــواً شـــامالً : خالصـــة القـــول
نــــــاً كمــــــاً ونوعــــــاً، عكــــــس نفســــــه علــــــى إنتاجيــــــة العمــــــل، وبالتــــــايل علــــــى النـــــــاجت ومتواز
ومـــا ينبغـــي لنـــا مالحظتـــه علـــى هـــذا الصـــعيد مكانـــة . الـــدخل القـــومي والفـــردي/احمللـــي

التحوالت النوعية ودورهـا يف توسـع االقتصـاد ونمـوه خـالل النصـف الثـاين مـن الفتـرة، 
  .نت سمة الفترة األُوىليف حين يجوز لنا القول إن التحوالت الكمية كا

عامــاً خماضـــات جنـــد دلـــيالً  ٤٥مــن نافـــل القـــول أنــه كـــان ال بـــد مــن أن تشـــهد فتـــرة 
لكــن العبــرة هــي يف . عليهــا يف غيــر مظهــر يف هــذه الســنة أو تلــك مــن هــذه الفتــرة أو تلــك

إن الســؤال الــذي يجــب أن يبقــى . احلصــيلة العامــة، إذ يجــب أن يُقــرأ االجتــاه امليلــي العــام
هل نحن أمام حالة عابرة أم حالة دائمة؟ وعلى هذا الصعيد تستوي الفترة : اً هوحاضر
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  .الثانية مع الفترة األُوىل يف عدد املنعطفات الصعبة
أعتقــــد أن العــــرض الســــابق أوضــــح، بمــــا فيــــه الكفايــــة، أن الــــنص، ســــواء بمنهجــــه أو 

عنوان من وزن  بمضمونه أو مصادره أو وحدة منطقه الداخلي، غير مؤهل البتة لتناول
وهـو مل ". هيمنـة السياسـة بـين اإلجنـازات واإلخفاقـات: النظام االقتصـادي يف إسـرائيل"

يخطئ يف العام فحسب، بل أخطأ أيضاً يف البديهيات واحلقائق البسيطة اجملردة، التي 
  .سنتناول عينات منها على عجل

ضــــــاع ، تغيــــــرت األو١٩٧٣أكتــــــوبر /وعقــــــب حــــــرب تشــــــرين األول: "يقــــــول الكاتــــــب
الداخليــــــــة واخلارجيــــــــة تغيــــــــراً جوهريــــــــاً أدى إىل حتــــــــول معــــــــاكس تمامــــــــاً يف العمليــــــــة 

: هنــا نســأل). ٨٦ص " (االقتصــادية، وأدخــل البلــد يف أزمــة اقتصــادية يف املــدى البعيــد
هـل انقلـب نظـام امللكيـة، أم تبـدلت السياسـة القائمــة علـى مزيـد مـن كثافـة التطـور؟ وهــل 

ة اقتصــادية ومعــدالت نمـــو ال ســابق لهــا أن يتحـــول يمكــن القتصــاد راســخ حقـــق أعجوبــ
  بصورة معاكسة ويذهب يف أزمة مل يخرج منها؟

  :، فيقول١٩٧٣ثم يعدد الكاتب متغيرات ما بعد سنة 
مــن اإلنتــاج % ١٠تضــخم املصــروفات علــى جهــاز األمــن، بحيــث ارتفعــت مــن " - ١

ن مفهومــاً ضــمناً أنهــا الكاتــب مل يحــدد هنــا املــدة املشــمولة، وإن كــا%." ٣٠القــومي إىل 
، ١٩٧٣نعــم، ازدادت مصــروفات األمــن بعــد ســنة . ١٩٧٣تؤشــر إىل الفتــرة مــا بعــد ســنة 

، ومل تصـل ١٩٩٢سـنة % ١٩، وهبطـت إىل ١٩٨٢سـنة % ٢٦لكن كم استمرت؟ لقـد بلغـت 
؛ ٥٦٥، ص ١٩٧٥، "الكتـــاب الســـنوي لإلحصـــاءات"راجـــع % (١٧إالّ إىل  ١٩٩٥يف ســـنة 

  ).٥٨٧، ص ١٩٩٥؛ ٥٩٩، ص ١٩٨٣
أزمــــــــة "فيشـــــــير إىل  ١٩٧٣وينتقـــــــل الكاتـــــــب إىل املســـــــتجد الثــــــــاين بعـــــــد ســـــــنة  - ٢

وبعـد أن ). ٨٧ص " (اقتصادية عاملية قللت من تدفق األموال إىل البلد علـى نحـو واضـح
إن الواضـح ! ، كأن األمر بديهي، ينتقـل إىل مسـتجد ثالـث"على نحو واضح"ينهي بالقول 

، وأن مــا كــان يحتــاج إىل عقــد مــن الــزمن قبــل ســنة الوحيــد هــو أن العكــس تمامــاً صــحيح
  .ليتدفق أصبح يأتي إىل إسرائيل خالل عام واحد ١٩٧٣

اإلحصــاءات الرســمية ال إىل غيرهــا، فــإن احلقيقــة هــي أن /واســتناداً إىل املعطيــات
يسـاوي  ١٩٧٣ - ١٩٥٠متوسط التدفق النقدي من اخلارج إىل إسرائيل كان يف الفتـرة 

ـــــا يف الفتـــــرة . ســـــنوياًمليـــــون دوالر  ٣٦١ ، فكـــــان املتوســـــط الســـــنوي ١٩٨٥ - ١٩٧٣أمّ
. ١٩٧٣مليــون دوالر، أي ثمانيــة أضــعاف املتوســط الســنوي لفتــرة مــا قبــل ســنة  ٢٨٩٧

، وحتـى اآلن، خمسـة مليـارات دوالر، ١٩٨٥واملتوسط السنوي يف احلد األدنى بعـد سـنة 
ذا أخــذنا الفتــرة مــا بعــد ســنة أمّــا إ. ســتة مليــارات دوالر أو يزيــد ١٩٩٠وأصــبح منــذ ســنة 

مــرة  ١٣مليــارات دوالر ســنوياً، أي  ٤.٦ككــل، فــإن املتوســط العــام الســنوي كــان  ١٩٧٣
  .١٩٧٣من ضعف متوسط فترة ما قبل سنة 
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ولقـــد أســـقَطَنا الكاتـــب مـــن النظـــام إىل االقتصـــاد ومـــن االقتصـــاد إىل احلســـاب،  - ٣
ذا الصـعيد، ومنـه حديثـه عـن الفتـرة الذي نسـقط فيـه حكمـاً إذا مـا قبلنـا غيـر خطـأ علـى هـ

تضـــخم االســـتهالك الشخصـــي والعـــام خمســـة أضـــعاف، بمعـــدل "، حيـــث ١٩٧٣ - ١٩٥٣
أشــــير هنــــا إىل أن ال شــــيء يف إســــرائيل، أكــــان ). ٨٦ص " (يف العــــام للفــــرد الواحــــد% ٤.٧

إنفاقــــاً عامــــاً أم خاصــــاً أم ناجتــــاً حمليــــاً أم خالفــــه بالنســــبة إىل الفــــرد الواحــــد، قــــد زاد 
. ١٩٩٤ - ١٩٥٣وال حتـــــى يف الفتـــــرة  ١٩٧٣ - ١٩٥٣مســــة أضـــــعاف، ال يف الفتـــــرة خ

واحلكم هنا لإلحصاءات الرسمية، التي تقول إن االستهالك اخلاص للفرد الواحد، مـثالً، 
شـــــيكالً ســـــنة  ٨٤٥٩يف مقابـــــل  ١٩٥٣شـــــيكالً ســـــنة  ٣٣٢٩: كـــــان، وباألســـــعار الثابتـــــة

١٩٧٣.  
املهــم، أو اجلديــد، ألن هــذا كــان يســتدعي مــن الكاتــب العــودة إىل لــيس هــذا هــو األمــر 

لكن أال توجد أيضـاً عالقـة بـين الكاتـب ونصـه نفسـه، بحيـث يالحـظ . مصدر ال علم له به
! ال يجعل رقـم األسـاس يتضـاعف خمـس مـرات خـالل عقـدين؟% ٤.٧أن نمواً سنوياً يبلغ 

التضـــاعف مـــرة واحـــدة فقـــط، ال  إن النســـبة املشـــار إليهـــا تمكنـــه يف أفضـــل احلـــاالت مـــن
  .خمس مرات كما قال الكاتب

اســتمرار اجلهــاز "فيتحــدث عــن  ١٩٧٧ثـم يعــدد الكاتــب أســباب الفشــل بعــد ســنة  - ٤
ونــذكّره بــأن ). ٨٩ص " (احلكــومي وجهــاز احلكــم احمللــي يف التضــخم بــدالً مــن الــتقلص

، ١٩٨٠ســـنة % ٢.٢، و١٩٧٥ســـنة % ٢.٣٦نســـبة مـــوظفي الدولـــة إىل عـــدد الســـكان بلغـــت 
واحلصـيلة هـي أن احلقيقـة كانـت عكـس مـا . ١٩٩٤سـنة % ١.٤٥، و١٩٩٠سنة % ١.٤٨و

" اســتمرار التضــخم"بــدالً مــن " اســتمرار الــتقلص"ذهــب الكاتــب إليــه، وكــان عليــه أن يقــول 
للســـنوات املـــذكورة، إذ تُفـــرد صـــفحة خاصـــة لكـــل مـــن " اإلحصـــاءات الســـنوية: "املصـــدر(

  ).السكان وموظفي الدولة
تضـاعفت الـديون : "ويضيف الكاتب يف معرض حديثه عن أسباب الفشل قولـه - ٥

اخلارجية ثالث مرات، وشكلت عبْأً ثقيالً على ميزانيـة الدولـة يف بنـد إعـادة هـذه الـديون 
لن أدخل يف نقاش هذه النقطة، إنْ لناحية مفهـوم الـديون ومـا إذا ). ٩٠ص " (املستحقة

أن حصـــيلة التـــدفق النقـــدي كانـــت تميـــل دائمـــاً إىل  كانـــت دفتريـــة أم حقيقيـــة، أو لناحيـــة
الــــديون اخلارجيــــة ال علــــى امليزانيــــة " عــــبء"مصــــلحة الــــدخل، بــــل سأحصــــر حــــديثي يف 

  .فحسب، بل على املوارد ككل
مقـدار عـبء صـايف التـدفق النقـدي بـين الـداخل واخلـارج، بمـا يف ذلـك /ما هو حجم

ت، إلـخ؟ جنـد جوابـاً عـن ذلـك فيمـا القروض التي كان يجب أن تقرن باملسـاعدات والهبـا
% ٣.٣لقد بلغت النسبة مـن النـاجت احمللـي . يخصص من الناجت احمللي من موارد للسداد

% ٢.٤واســـتمرت النســـبة يف الهبـــوط احلـــاد لتصـــل إىل . ١٩٨٠ســـنة % ٣.٤، و١٩٧٥ســـنة 
يف ظـل ). ٢٠٣، ص ١٩٩٥، "كتـاب اإلحصـاءات"راجـع ( ١٩٩٤سنة % ١.٢و ١٩٩٠سنة 
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عبْـــأً "يـــات، يبقـــى للكاتـــب مطلـــق احلـــق، لكـــن بمعـــاييره هـــو، يف أن يعتبـــر ذلـــك هـــذه املعط
  "!ثقيالً

لضــمان "يتحــدث الكاتــب عــن اســتخدام مــوارد الدولــة يف عهــد الليكــود بالــذات  - ٦
الوالء السياسي بواسطة توجيه االستثمار من اجملاالت اإلنتاجية إىل االستهالك، ورفع 

توقـف : توجه االقتصاد يف حمنة صعبة ودائرة سـحريةوقد أدخل هذا ال. مستوى احلياة
إن كاتبنـــا، ال االقتصـــاد، يف حمنـــة ألن ). ٩٠ص ...." (االســـتثمار يف الفـــروع اإلنتاجيـــة 

حصـة التكــوين الرأســمايل، ويف الصـناعة حتديــداً، كانــت دائمــاً عاليـة جــداً، وكانــت حتــى 
، ص ١٩٩٥، "حصــاءاتكتــاب اإل: "راجــع(يف أدنــى معــدالتها علــى مســتوى غيــر مــألوف 

٢٠٢.(  
تُرى من أين إلسرائيل الطاقة اإلنتاجية املتصاعدة؟ وكيف صار لها أن تنتج اآلن 

يف االســتهالك مــثالً؟ كــان يف إمكــان الكاتــب أن " االســتثمار"مليــار دوالر؟ مــن  ٨٠بنحــو 
يعفينا ويعفي نفسه من أكثر من إحراج لو أنه بحث فيمـا يُخصـص مـن املـوارد املتاحـة 

لــو . تكــوين الرأســمايل، أو لــو أنــه قــرأ مــا تشــكله الســلع االســتثمارية مــن الــواردات، مــثالًلل
فعل ذلـك، لتبـين لـه أن إسـرائيل مل توقـف االسـتثمار يف الفـروع اإلنتاجيـة أو يف غيرهـا، 

  .وال بعدها ١٩٧٧ال قبل سنة 
ء عــن وكمــا يبــدو، فــإن قــرار إغــالق املنــاطق واالســتغنا: "ويقــول الكاتــب أيضــاً - ٧

قـــراراً اقتصـــادياً وسياســـياً ) ١٩٩٠نهايـــة ســـنة (العمـــال الفلســـطينيين كـــان منـــذ البدايـــة 
ويف الواقــــع، اســــتطاع االقتصــــاد اإلســــرائيلي أن يســــتغني فعــــالً عــــن هــــؤالء . اســـتراتيجياً

العمــال، وأن يجنــي أرباحــاً أعلــى مــن اســتخدام العمــال األجانــب الــذين وصــل عــددهم إىل 
  ).٩٢ - ٩١ص " (ألف عامل ٧٠نحو 

بقـــي علينـــا أن نقتنـــع بـــأن إحـــالل عمـــال أجانـــب مكـــان العمـــال العـــرب أكثـــر ربحيـــة 
وال يبقــى بعــد ذلــك إالّ الســؤال عــن ســبب قيــام إســرائيل ســابقاً بتشــغيل عمــال . إلســرائيل

املنــاطق احملتلــة مــع أن تشــغيلهم أقــل ربحيــة، وفــق املنطــق املشــار إليــه وغيــر املــدعوم 
هـــــذا القـــــول يتـــــوزع علـــــى غيـــــر مســـــتوى مـــــايل واقتصـــــادي إن خطـــــأً مثـــــل . بـــــأي مصـــــدر

إذ فـــات الكاتـــب أن إســـرائيل مـــا كانـــت لتســـتخدم العمـــل العربـــي أصـــالً لـــوال . واجتمـــاعي
  .اضطرارها إىل ذلك، ولوال ربحية العمل العربي

إن مــا تقــدم لــيس أكثــر مــن بضــع عينــات تؤكــد أن الكاتــب مل يبــقِ شــيئاً يف إســرائيل 
واحلصيلة هي أننا . يُلقى جزافاً ويعاكس الواقع جملة وتفصيالً بمنأى عن الكالم الذي

أصـــبحنا أمـــام إســـرائيل وهميـــة ال عالقـــة لهـــا باحلقيقـــة احلســـية امللموســـة أو باملصـــادر 
الرصينة اجلادة؛ وهو أمر يصح أن نقرأ بناء عليه كيفية تأسيس وجتذير الـوعي الزائـف 

  .بشأن إسرائيل
كاتــب تظهــر أنــه لــيس علــى درايــة ال باالقتصــاد كعلــم، ال" إجنــاز"إن نظــرة عــابرة إىل 
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إن الكاتـــب مل يكـــن يســـعى . وال باالقتصـــاد اإلســـرائيلي تاريخـــاً وجتربـــة ونتـــائج حمققـــة
للحقيقة، بل لفرضية ينتقي لها ما تيسر من الواقـع ليبـرهن عـن صـحتها، فكـان لـه ذلـك 

معهــــا االقتصــــاد احلشــــد كلــــه مــــن جتــــاوز احلقيقــــة ورمــــي الكــــالم كيفمــــا اتفــــق، فتحــــول 
  .والسياسة، بل إسرائيل برمتها، إىل لوحة سريالية

ختاماً، أقول، آسفاً، إننا أمام دراسة اقتصادية عن النظام االقتصادي يف إسرائيل 
ال عالقـة لهـا بالدراســة كمـنهج، وال باالقتصــاد كعلـم، وال بسياســة إسـرائيل االقتصــادية 

 .أو بالتجربة التاريخية احلسية احملققة



 

 
 

  

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
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