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  قراءات

 لعربيةكتب با

  2004إسرائيل: دليل عام، 
  رئيس التحرير: كميل منصور

  رئيسة التحرير املساعدة: فوز عبد الهادي
  .2004بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

. 26صفحة.  855   دوالراً
  2004إسرائيل عام 

  يف ضوء قراءة نقدية لعمل مرجعي
الذي " 2004إســـرائيل: دليل عام، "صـــدر عن مؤســـســـة الدراســـات الفلســـطينية جملد 

. عالج الفصــــل األول،  12صــــفحة توزعت على  855يقع يف  ، الدكتور نظام احلكمفصــــالً
الياس شـــــــــوفاين الذي أشـــــــــار إىل أن تنظيم الســـــــــلطة بين يهود فلســـــــــطين يعود إىل ســـــــــنة 

وأن العمل اجلدي على هذا الصـــــــــــعيد كان بمبادرة من الوكالة اليهودية ســـــــــــنة ، 1903
). مــا يســـــــــــتحق 11(ص  1920والــذي توج بــانتخــاب جمعيــة املنتخبين ســـــــــــنــة  1918

، التي أطلقت دينامية تكوين نظام حكم، عرفت وضــــــــع حجر 1918تنويهاً هو أن ســــــــنة 
  .لوعد بلفور األساس للجامعة العبرية يف القدس، وكانت السنة التالية

، فقــد شـــــــــــهــدت أيضــــــــــــاً االنتخــاب الثــاين 1925إذ افتتحــت اجلــامعــة العبريــة ســـــــــــنــة 
 71عضواً يف اجلمعية األوىل، و 314عضواً يف مقابل  221من  "جمعية املنتخبين"		لــــــــــــ

، وبقيت 1944. انتخبت اجلمعية الرابعة ســــــــنة 1931عضــــــــواً يف اجلمعية الثالثة ســــــــنة 
. شـــــــــــكل أول 1949املنتخب يف كانون الثاين/يناير  قائمة حتى حل حملها الكنيســـــــــــت

غوريون، زعيم مباي حزب األغلبية، ونالت ثقة  -		بن حكومة منتخبة بعد قيام الدولة
  ).19 -	18(ص  1949الكنيست يف آذار/مارس 

عضواً ينتخبون  120الكنيست هو املؤسسة املركزية يف نظام احلكم، ويتكون من 
عاماً فما فوق  18التمثيل النسبي والقوائم احلزبية. عمر  باالقتراع السري وعلى أساس

عاماً فما فوق هو شــــرط الترشــــح لعضــــوية  21هو شــــرط املشــــاركة يف االنتخاب، وعمر 
 -		1949أعوام. جرت االنتخابات للكنيســـــت خالل  4الكنيســـــت، الذي تتكون واليته من 

ل عليها حزب ما مرة. أعلى حصــــــة من مقاعد الكنيســــــت حصــــــ 16 عاماً، 54، أي 2003
من  1977. تمكن اليمين يف انتخــــابــــات 1969منفرداً كــــانــــت للمعراخ يف انتخــــابــــات 

  حتقيق قصب السبق، وألّف أول حكومة يمينية بقيادته.
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 -		1948أيـــار/مـــايو  14فضـــــــــــالً عن حكومـــة موقتـــة يف إبـــان الفترة االنتقـــاليـــة، 
 30 ،2004 -		9491، تداولت الســـــــــــلطة خالل 1949انتخابات الكنيســـــــــــت األول ســـــــــــنة 

. يعمل الكنيســـــت واحلكومة يف ظل مراقب الدولة  11 حكومة تناوب على تأليفها رئيســـــاً
وســــلطة قضــــائية، وتتكئ احلكومة املركزية على حكم حملي واســــع الصــــالحيات. نشــــير 
يف هذا الســـياق إىل تالزم زمني بين تأســـيس املشـــروع العلمي الصـــهيوين وبين تشـــكيل 

جمعية "نتخاب الدوري. كما ال يفوتنا معنى هبوط عدد أعضاء نظام حكم يقوم على اال
يف  71إىل  1925يف انتخـــابـــات  221إىل  1920يف انتخـــابـــات  314من  "املنتخبين
، وهذا يدل على وعي مبكر لتجاوز الهياكل الفضـــفاضـــة صـــوب ما هو 1931انتخابات 

  أفضل نوعية وفاعلية.
الهدف من "، موســى أبو رمضــان الذي حدد أن النظام القانوينعالج الفصــل الثاين، 

 "الفصــــــل هو التعريف بالوضــــــع الدســــــتوري وبالنظام القانوين والنظام القضــــــائي فيها.
، للتمييز بين الوضـــــــــع "نظام قضـــــــــائي"و "نظام قانوين"و "وضـــــــــع دســـــــــتوري"حتدث عن 

ال يوجــد يف "الــدســـــــــــتوري كمتبوع وبين مــا هو أدنى: النظــامين القــانوين والقضـــــــــــــائي. 
ســــــــرائيل اليوم دســــــــتور، وإنما قوانين أســــــــاســــــــية يتناول كل منها موضــــــــوعاً معيناً من إ

املوضـــــــــوعات التي تتناولها الدســـــــــاتير املكتوبة عادة [التي] ترســـــــــخت لتكتســـــــــب قيمة 
  وفقاً للكاتب. "دستورية حتت املبدأ القائل بأن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية

، وضـــع كل واحد منها 2002 -		1958قانوناً أســـاســـياً خالل  11يشـــير إىل إصـــدار 
أســاســاً دســتورياً ملوضــوعات مركزية مثل تنظيم الســلطات، أو حســاســة أيديولوجياً مثل 

كون  من ناحية"ملكية األرض وضـــــــــــم القدس، أو حســــــــــــاســــــــــــة أمنياً مثل قانون اجليش 
ى القانون األســـــاســـــي نفســـــه حين ). تناول كيف حم70(ص  "اجليش خاضـــــعاً للحكومة

بواســــــــــطة قانون مالئم [....] يبغي نيل هدف نبيل، وبدرجة "نظم أنه يمكن جتاوزه فقط 
). يؤكد الفصـــل أن إســـرائيل تملك دســـتوراً مكتوباً، لكنه ما زال 71(ص " غير مبالغ فيها

ك ناقصــــــــــــاً توفير جواب بشــــــــــــأن أمور أبرزها من هو اليهودي؟ ثمة أغلبية علمانية تمل
حســـــــم املســـــــألة عددياً، لكن عدم فعل ذلك يدل على حكمة األغلبية ووعيها أن الدســـــــتور 

  أمر إجماع وال يؤخذ بخفة.
متناقضـــــان  )دولة يهودية وديمقراطية(املصـــــطلحين يف مبدأ "ثمة معضـــــلة هي أن 

أن هنـــالـــك تنـــاقضــــــــــــــاً غير قـــابـــل للجســـــــــــر بين "و "[....] فيمـــا يتعلق بحقوق غير اليهود
ثمة مبدأ ال يمكن من دونه احلديث عن الديمقراطية، "حيث أن  "واملســــــــاواةالصــــــــهيونية 

). واحلال هذه، فإننا أمام معضـــــــــــلة املرجعية اليهودية 75(ص  "وهو مبدأ املســــــــــــاواة
للديمقراطية حمل احلديث، ومعضلة مرجعية القيم اليهودية وعما إذا كانت تقوم حصراً 

القيم اليهودية [....] موجودة يف حمور "م أن على القانون اليهودي وتفهم يف حدوده، أ
يجــــب األخــــذ بعين "، حيــــث "التجربــــة العــــامليــــة، الــــذي يالئم طــــابع الــــدولــــة الــــديمقراطي
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االعتبار أن يف إســـــــــــرائيل أقلية غير يهودية كبيرة، وفعالً أن قيم دولة إســـــــــــرائيل كدولة 
)، وفقاً لبراك 80(ص  "يهودية هي القيم العاملية نفســـــــها املشـــــــتركة جلميع بني البشـــــــر

  رئيس حمكمة العدل العليا.
لى ع )دولة يهودية(أنه يجب تفســير مصــطلح "وإذ يســتخلص الكاتب من أقوال براك 

يوجد اختالف يف اآلراء بشـــــــــأن األهمية املعطاة "، يســـــــــجل على لســـــــــانه: "أســـــــــس عاملية
لب على هودية تتغللقيمة اليهودية والقيمة الديمقراطية؛ فهنالك من يعتقد أن القيمة الي

القيمــة الــديمقراطيــة، وهنــالــك من يعتقــد أنــه ليس من الضـــــــــــروري أن تتصــــــــــــادم هــاتــان 
القيمتـــان. ويف حـــالـــة التصــــــــــــــادم يجـــب [....] احملـــافظـــة على التمثيـــل املالئم للقيمتين 
وحماولة التوصل إىل اجلمع بينهما، لكن إذا تعذر التوصل إىل هذا املزيج، يجب تفضيل 

على ديمقراطيتها [....] يتوجب علينا أن نفســـــــــــر قيمة الدولة الديمقراطية يهودية الدولة 
، وفقاً لبراك الذي ينقل عن القاضـــــــــــي إلون ويتبنى رأيه "بحســـــــــــب قيمة الدولة اليهودية

  التايل:
، وإن معنى الكلمــة األوىل يعلمنــا )ديمقراطيــة(ذكرت قبــل كلمــة  )يهوديــة(إن كلمــة "

ومرجعيتها التشـــــــــريعية  "يهودية"). إن معنى 33امش ، ه80(ص  "معنى الكلمة الثانية
دولــة (أن تضـــــــــــمين مبــدأ ". يخلص الكــاتــب إىل "القــانون العبري"يف األمور الراهنــة هو 

يف القوانين األســــــــــــاســـــــــــية التي تتعلق بحقوق اإلنســــــــــــان يؤدي إىل  )يهودية ديمقراطية
ة يل يهودية الدولانتهاك حقوق األقليات غير اليهودية، ويؤكد التوجه القائم يف تفضـــــــــــ

فيـــــه انحراف عن مبـــــدأ  )دولـــــة يهوديـــــة وديمقراطيـــــة(على ديمقراطيتهـــــا. واملصـــــــــــطلح 
). وعلى ذلك، فإن املعضلة 81(ص " التي يدعمها مبدأ املساواة )الديمقراطية السياسية(

 -	يالدســــــــتوري أوالً، ثم مع املَجْمَع العســــــــكر -		هي يف املبدأ، يف املَجْمَع األيديولوجي
  .يالصناع

يســـــــــند الكاتب رأيه بتعليق اللجنة الدولية للحقوق االقتصـــــــــادية واالجتماعية على 
تعبر اللجنــة عن قلقهــا من أن يؤدي التركيز "تقرير قــدم إليهــا عن إســـــــــــرائيــل، إذ قــالــت 

إىل التمييز، وإعطــــاء مكــــانــــة الــــدرجــــة الثــــانيــــة  )دولــــة اليهود(املفرط على كون الــــدولــــة 
). حدد معضلة ديمقراطية إسرائيل يف تمييزها ضد غير 81(ص  "ملواطنيها غير اليهود

اليهود، لكنه مل يشـــــــــــر كفاية إىل أن إحالة الديمقراطية إىل اليهودية أُســـــــــــســـــــــــت يف املبدأ 
لتمييز عنصــــــــري والفتراق الديمقراطية اإلثنية يف إســــــــرائيل عن الديمقراطية الليبرالية، 

  لقانون يف إسرائيل واجبة ورابحة.األمر الذي يجعل املساجلة مع عنصرية الدستور وا
تناول أحمد خليفة يف الفصــــــــــــل الثالث، األحزاب الســـــــــــياســـــــــــية، من خالل احملاور 

  التالية:
) التطورات التي أثرت يف النظام احلزبي؛ 2) اخلصائص العامة للنظام احلزبي؛ (1(

) تطور األحزاب واملعســــــــكرات. قدم الكاتب اخلصــــــــائص العامة لألحزاب، وكرس جل 3(
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. ومن دون  املســــــــــــاحــة املتــاحــة لــه لعرض تطور كــل معســـــــــــكر أو حزب تــاريخيــاً وفكريــاً
افتئات، وازن الوصـــــــف والتحليل، التاريخي والراهن، كما عرض لعالقة كل حزب بذاته 
كما بعداه. وإذ قدم حتديداً ملضــــمون املســــميات، وفر عرضــــاً وتفســــيراً، بســــيطاً وعميقًا، 

  هرة أو تلك.موجزاً ومقنعاً، لوجود هذه الظا
على ما أظهر الفصــل، يظلم نفســه من يقرأ الظواهر بموجب فكرة مســبقة ال بصــفتها 
تعبيراً عن واقع اجتماعي متحول. وإذا كانت املســـــــــــميات الكبيرة معروفة ومعرّفة، فإن 
ما تعكســــه املســــميات الصــــغيرة أو احلديثة من مضــــامين يســــتحق إضــــاءة. نســــوق مثالً 

ني الــذي يجــد نفســـــــــــــه، ربطــاً بخطــابــه االجتمــاعي، يف موقع احلزب الــدي "ميمــاد"لــذلــك 
املتشـــــــــــدد بعلمانيته، لكنه يالمس العنصـــــــــــرية يف أطروحته عن  "شـــــــــــينوي"اليســـــــــــار، أو 

يهودية الدولة. فضـــــــــــالً عما تقدم، ثمة أحزاب يهودية تكاد تنكر الصـــــــــــهيونية، وأحزاب 
  صهيونية قومية ال تكاد ترى يف اليهودية إالّ وظيفة سياسية.

كد نص خليفة أن وراء التحوالت احلزبية حراكاً اجتماعياً، وهنا نسوق مثالً حزب أ
يعبر ســــياســــياً عن الهســــتدروت والشــــرائح الضــــعيفة [....] "الذي عرّفه قائالً:  "عام إحاد"

أســــــــســــــــه رئيس الهســــــــتدروت بيرتس، بعد انســــــــحابه من حزب العمل على خلفية جتاهل 
، وفاز يف األوىل بمقعدين 2003و 1999انتخابات  احلزب للشرائح الفقيرة [....] خاض

). كنت أرجو لو فســـــــــــر خليفة معنى أن يكون هذا فقط هو 152(ص  "ويف الثانية بثالثة
وزن حزب الشرائح الضعيفة، وهل يعود ذلك إىل قفزات معيشية جعلت الهم الطبقي أمراً 

  غير ذي بال بالنسبة إىل أغلبية ساحقة؟
إســـــــــــرائيــــل نحو اليمين، بمــــا يف ذلــــك احلزب التقليــــدي ثمــــة منحى ميلي عــــام يف 

والرئيســـــــي لليســـــــار، بحيث مل تعد الشـــــــرائح الضـــــــعيفة جتد نفســـــــها فيه. وإذ خرج هؤالء 
من األصـــــــــــوات. ما تقدم يجب أن يفهم ربطاً بإعادة  %2.8وشـــــــــــكلوا حزبهم، كان وزنه 

ســـــــــــبة غير توزيع للدخل القومي بين رأس املال والعمل، جعلت األخير يحصــــــــــــل على ن
مســـــــبوقة من الثروة. إن حراكاً هائالً نحو اليمين هو حصـــــــيلة حركة إســـــــرائيل من دولة 

  رعاية اجتماعية إىل دولة رفاه اجتماعي.
تناول أســـعد غانم األحزاب العربية يف فصـــل األقلية الفلســـطينية يف إســـرائيل حيث 

ومي والوطني؛ د) تيارات هي: أ) العربي اإلســـــــرائيلي؛ ب) الشـــــــيوعي؛ ج) الق 4حتدث عن 
اإلســـــــــــالمي. تتوزع هذه بين براغماتية متصــــــــــــاحلة ولهجة متهاودة مع األيديولوجيا 
الســـــــائدة وبين أطروحة إســـــــالمية أو قومية عربية أو وطنية فلســـــــطينية. هنا يجب تذكر 
دور البيئة العنصــــرية والقمع يف جعل العرب يدارون أمورهم بإعطاء أحزاب صــــهيونية 

للتجمع  %17للحزب العربي واحلركة اإلســـــــالمية و %31مقابل  من أصـــــــواتهم، يف 30%
  للشيوعي. %22واحلركة العربية للتغيير و

يف  %72، إىل 1949يف انتخابات  %78هبوط حصــــــــــــة األحزاب الصـــــــــــهيونية من 
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، يدل على ارتباط 1999من أصـــــــــــوات العرب يف انتخابات  %30، إىل 1969انتخابات 
ة وطنية عامة، وهذا ما جنده يف انصـــــــــرافه حركة الصـــــــــوت العربي بقضـــــــــايا ســـــــــياســـــــــي

املتزايد عن الشــيوعيين وخطابهم الداعي إىل املســاواة االجتماعية والســياســية، نحو ما 
يالمس بدرجة أقوى الهوية الوطنية أو القومية أو اإلســــــالمية للعرب. إننا أمام مشــــــترك 

ســـــــــــتقطاب بين وســـــــــــم حركة األحزاب اليهودية والعربية هو تراجع اليســــــــــــار وزيادة اال
  الطرفين وداخل كل طرف وفق خطاب يقوم على الهوية.

 -		تيار مدين فلســـــــــــطيني"أحال غانم ذلك على أســـــــــــباب دســـــــــــتورية تكبح تشـــــــــــكيل 
مطلبها األساسي إقامة دولة مساواة  )حقوق مدنية(إسرائيلي [....] يصبح قاعدة حلركة 

). يطرح العرض ســـــؤاالً عن دور االســـــتقطاب 286(ص  "مشـــــتركة للفلســـــطينيين واليهود
وحرمــان حقوق  "دولــة للجميع"ملواجهــة  "دولــة يهوديــة"يف حتشـــــــــــيــد اليهود وراء فكرة 

األقلية العربية املتبلورة يف أطر عربية صـــــــــــافية من دعم ولو بعض األغلبية اليهودية. 
ما هو  نطرح ما تقدم كمســــــــألة تســــــــتحق نقاشــــــــاً متبصــــــــراً حلقيقة أن االســــــــتقطاب بقدر

  حصيلة شروط موضوعية وتاريخية هو نتاج فعل دستوري عنصري واع.
، تناولهما الدكتور أمل جمال الذي حدد مهمة الفصــــــــــل بأنها: الصـــــــــحافة واإلعالم

التعريف بمبنى الصـــحافة واإلعالم، مع التشـــديد على [....] مبنى املؤســـســـة الصـــحافية "
ر عنها يف الصـــــــــــحافة واإلعالم [....] إلظهار واإلعالمية [....] واملفاهيم والقيم التي يعبَّ

 "خصائص هذه املؤسسة وأشكال العالقة بينها وبين املؤسستين السياسية والعسكرية
أقســــــــــــام هي: الصـــــــــــحافة؛ اإلذاعة والتلفزيون؛ عالقة  3). وزع الفصــــــــــــل على 273(ص 

  املؤسسة السياسية باملؤسسة اإلعالمية.
صـــــحف عبرية يومية ذات  4" رية وقوامهاعرض حتت القســـــم األول للصـــــحافة العب

رواج كبير ووضــــــــع صــــــــحايف واقتصــــــــادي مســــــــتقر [....] وجميعها ملكية خاصــــــــة [....] 
). ثمة 374(ص  "ومربحة. كما وأن هنالك عدة صــحف يومية متصــلة بأحزاب ســياســية

صــــــــــحافة باللغات غير العبرية، ويشــــــــــير الكاتب منها إىل الصــــــــــحافة باللغة الروســــــــــية. 
هي الوحيدة باللغة العربية التي ما زالت تصــــــــــدر، وتنافســــــــــها على  "حتاداال"صــــــــــحيفة 

صــل ف"التابعة للحركة اإلســالمية، و "صــوت احلق واحلرية"صــعيد القارئ العربي جملتا 
  التابعة للتجمع الوطني الديمقراطي ذي التوجه الوطني والقومي." املقال

ثهـــا األول إىل آذار/مـــارس قـــام اإلعالم املرســــــــــــــل بـــدايـــة على اإلذاعـــة التي يعود ب
جهاز الدولة "، وعرفت بأنها "صوت إسرائيل"اسم  1948، والتي حملت بعد سنة 1940

. ووفقاً للكاتب، فإن رفع معايير وســـائل 1968. بدأ البث التلفزيوين ســـنة "األيديولوجي
 االتصـــال التلفزيونية وقدرتها على التنافس والتأثير والوصـــول إىل اجلمهور على تنام.

مل ينفصـــــــــــل مبنى الصـــــــــــحافة واإلعالم عن الوظيفة االجتماعية الســـــــــــياســـــــــــية، وعالقة 
  ).424املؤسسة السياسية باملؤسسة اإلعالمية (ص 
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أدى توازن قوة الدولة مع قوة املؤســــــــســــــــات اإلعالمية التي يملكها عدد حمدود من 
مشــــــترك، العائالت وتعتمد على الســــــوق لتمويل ذاتها، إىل التقاطع حول خطاب إعالمي 

يتمحور حول األيديولوجيا الرســـــــمية للدولة، وعلى قاعدة التمييز بين الدولة والســـــــلطة، 
بين السياسة اليومية والسياسة العليا. ولعل هذا ما يفسر ازدواجية وظيفة اإلعالم بين 

 "تشـــكيل منصـــة للنقد الذاتي [....] تتيح نقداً ذاتياً كجزء ال يتجزأ من اســـتراتيجيا البقاء"
)، وبين عمل اإلعالم وخطاب احلكم كجوقة فيما يتعلق بأمور الهوية واألمن 433(ص 

  ومقتضيات املشروع األيديولوجي وسبل حتقيقه.
 طبقـة"و "أرســـــــــــتقراطيـة تلفزيـة جـديـدة"يلخص الكـاتـب مكـانـة اإلعالم بحـديثـه عن 

أي الرتعكس قوة اإلعالم كمؤســــســــة ذات تأثير كبير يف تصــــميم "، التي "أشــــراف اإلعالم
وإذ يرســـــم توازن القوى بين الســـــياســـــي واإلعالمي، يؤكد  "العام، ومن ثم يف الســـــياســـــة.

تمحور اخلطاب اإلعالمي حول األيديولوجيا الرســـمية للدولة. هذه العالقة املركبة، بين 
الســــياســــي واإلعالمي، بين الســــياســــة واإلعالم، تعكس واقعاً موضــــوعياً منح الصــــحافة 

وحتت الســياســة، التي تســتمد قوتها من جتســيدها دســتور الدولة مكانة فوق الســياســيين 
  .وسياستها العليا ال مصالح ضيقة أو رخيصة ألحزاب أو أفراد

)، حجم 425(ص " ســــــــوق اإلعالنات التي تقدر بنحو مليار دوالر يف الســــــــنة"تظهر 
أعمال الصـــــــحافة واإلعالم واســـــــتقاللهما اقتصـــــــادياً، ناهيك عن حجم ونوعية وفعالية 

لبشـــــر املســـــتهدفين باإلعالن، فضـــــالً عن االقتصـــــاد الذي يحتاج إىل هذا احلجم املكلف ا
. ســـــــــــنتنــاول مــا تقــدم من خالل فصــــــــــــل اجملتمع  من اإلعالن وقــادر على تغطيتــه مــاليــاً
والتركيب السكاين، وفصل التربية والتعليم والبحث العلمي وكتبهما عزيز حيدر، وفصل 

  قيب.االقتصاد للدكتور فضل مصطفى الن
يحمل ترتيب اجملتمع والتركيب الســـــــــــكاين خلالً منهجياً لناحية أن تكون األولوية 
على قســــــم اجملتمع للتركيب الســــــكاين، نظراً إىل ما يوفره متوســــــط العمر وحجم األســــــرة 
والطالق... إلخ من مؤشـــــــــرات ال غنى عنها لدراســـــــــة املوضـــــــــوع. جتاهل الكاتب التركيب 

رة املضـــــــــــــــادة، كمــــا غــــابــــت عنــــاوين اليهود الشـــــــــــرقيين اإلثني والنوعي للهجرة والهج
والغربيين والفجوة بينهما، ناهيك عن الفجوة بين العرب واليهود وموضـــــــــوع الصــــــــراع 
الطبقي عامة. واحلال هذه، فإننا وســـــــــــداً لنقص ســـــــــــنقدم الفجوات العلمية بين مكونات 

  السكان وذلك ربطاً بأن العلم يف إسرائيل يقرر طبيعة العمل والدخل.
 16.5درجة، فإن الشرقيين بلغوا  100بافتراض أن املستوى العلمي للغربيين هو 

. زاد مواليد إســــــــــرائيل قياســــــــــًا 2001يف ســــــــــنة  30، ارتفعت إىل 1970درجة يف ســــــــــنة 
درجة. يدل ما تقدم على جســـر نســـبي للفجوة التاريخية  77.7إىل  70.8بالغربيين من 

فوق الشــــرقيين ودون الغربيين. وضــــع اليهود  بين الفئات، وأن فئة مواليد إســــرائيل هي
مواليد إسرائيل هو معيار تقويم االستيعاب، وهذا ما جنده يف أن الفجوة بين الشرقيين 
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درجة، يف حين أن الفجوة بين  70والغربيين، حيث املســـــــــــؤولية تقع على اخلارج، هي 
  درجة. 22.3اليهود مواليد إسرائيل وبين الغربيين تقلصت إىل 

عنى املشار إليه، فإن االستيعاب يقوَّم انطالقاً من حال مواليد إسرائيل، وهو وبامل
ما يكشــــــــف التمييز ضــــــــد غير اليهود الذين ولدوا يف إســــــــرائيل أيضــــــــاً، لكن نســــــــبة الذين 

لوا  مما هي عند اليهود مواليد إســـــرائيل.  %47عاماً دراســـــياً أو أكثر بينهم، هي  16حصـــــّ
إىل دمج املســـــيحيين غير العرب مع العرب يف فئة  9519نشـــــير هنا إىل أنه صـــــار ســـــنة 

يعنون  "غير اليهود"، مثالً، حين كان 1990واحدة هي غير اليهود. وإذ نعود إىل ســـــــــــنة 
فقط، فإن نســـــــــــبة الفئة العلمية املذكورة بين العرب مواليد إســـــــــــرائيل تســـــــــــاوي  "العرب"

  مما هي بين اليهود مواليد إسرائيل. 24.5%
ل أن التمييز ضـــــــــــد اليهود هو الذي منع اندماجهم، عكســـــــــــت يف وإذ تعرف إســـــــــــرائي

ســــياســــتها خبرة تاريخية ووعياً راهناً بأالّ تصــــبح دولة هامشــــية تنخرها التناقضــــات 
جراء تفاوت بين يهود مركز ويهود طرف. ويصـــير الســـؤال: هل صـــحيح أن إســـرائيل هي 

ن بين عاملين متناقضــياحلريدي شــرخ  -	الشــرخ العلماين"تلك املنقســمة تناحرياً حيث 
). مل يحدد الكاتب 224(ص  "[....] وصـــــــــــل بهما األمر إىل نفي كل منهما لآلخر وإلغائه

ما إذا كان ذلك حدث يف إســــــــرائيل أم أن هذه هي إســــــــرائيل، لكنه يف الصــــــــفحة نفســــــــها 
  ."تأثرت سياسة الرفاه االجتماعي بمتغيرات أساسية"أضاف: 

انطالقاً من دولة  "دولة الرفاه اإلســرائيلية. قضــايا وتطورات يف"يضــع مصــدراً هو 
معدل وفيات األطفال [....] أدنى من املعدل يف دول منظمة التعاون "رفاه حمققة، كان 

، على ما أخبرنا حيدر نقالً عن كتاب "اســـــــــــتمر االرتفاع يف معدالت احلياة"و "والتنمية
الكتــــاب الســـــــــــنوي تخصـــــــــــيص املوارد للخــــدمــــات االجتمــــاعيــــة ليعقوب كوب نقالً عن 

لإلحصــــاءات. ال يقتصــــر اخلطأ على خلل منهجي هو اســــتخدام مصــــدر ثانوي مع وجود 
األصــــــلي، بل ألن املتوســــــط الذي نقله حيدر إجمايل، يف حين بيّن املصــــــدر األصــــــلي أن 

  فرصة العرب للحياة دون املتاحة لليهود بنحو ثالثة أعوام.
انب تســــــــقط التمييز املمنهج ثمة ضــــــــرورة هنا لتســــــــجيل ضــــــــرر قراءات أحادية اجل

والراهن ضـــــد العرب، يف حين تنصـــــرف إىل إبراز فجوات تعود إىل أســـــباب تاريخية بين 
الفئات اإلثنية اليهودية، والتي هي حمل جتســـــــير مســـــــتمر وناجح. ال نطلب من حيدر إالّ 
تذكر أن عرب إســـرائيل، الذين يبلغ عددهم نحو خُمس ســـكانها، هم أحد طريف التناقض 

صفحة خصصها الكاتب  46يسي هناك، فيستحقون أكثر من ثلث صفحة من أصل الرئ
  للفصل السكاين.

إن الكتـــابـــة التهويميـــة والتوهيميـــة وهي تخفي مـــا أجنز لليهود، تخفي األســــــــــــــاس 
الصـــــــلب والرســـــــمي للتعرف على تمييز عنصـــــــري ضـــــــد العرب وقياس ذلك بشـــــــكل حمدد 

احدة وحصائل متناقضة تبعاً لهوية حمل ومُقَرِّر. وألن دليل العنصرية وجود سياسة و
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تطبيق الســـياســـة، فإننا إذ ننفي ديمقراطية إســـرائيل فال قيمة لبرهنة أن عربها يعانون 
 . نقص ديمقراطية. وإذا كانت منهارة اقتصــــــادياً فال غرابة أن يكون حال عربها بائســــــاً

 د اجلميع يفوإذ يقع العرب حتت خط الفقر فحالهم حال اليهود وفق خطاب بائس، يوحّ
الالديمقراطية والفقر، وبذلك يســــــم إســــــرائيل بالدكتاتورية ال العنصــــــرية، التي ال جندها 
يف وحدة اجلميع فقراً وقمعاً، بل يف أنها عاملان قســـمهما دســـتور عنصـــري واحد، وأتت 

  السياسة لتترجم ذلك.
ودي اليهالعنصــــرية موجودة ودليلها قائم لكن الكســــل املهني بدد الدليل. فالكاتب 

اســـــتخدم اإلحصـــــاءات الرســـــمية الســـــتخراج إجمايل معدل وفيات األطفال يف إســـــرائيل، 
أمّا  .)OECDوهو أدنى من معدل دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (

وأن املصـــــــدر األصـــــــلي متاح للكاتب العربي فال منطق يفســـــــر عدم اســـــــتخدامه. نقول ما 
از اللجوء إىل مصـــــــــدر ثانوي إذا كان األصـــــــــلي متاحاً، تقدم لســـــــــبب منهجي هو عدم جو

وألن األخير وفر تفصــيالت تفضــح املتوســط اإلجمايل وتبرهن أن إســرائيل قاتلة أطفال 
جدول  2001من إحصـــــــــاءات  %5.4حتى قبل أن يولدوا. لقد أخذ الكاتب العبري نســـــــــبة 

 2.1، أي %8.8)، الذي يقول أيضــــــــــــاً إن متوســـــــــــط وفيات األطفال املســـــــــــلمين هي 3/9(
  .%4.2ضعف نسبة اليهود البالغة 

باملئة من  9.4، وصــــــــــل اإلنفاق على التعليم 1995ســــــــــنة ") 312وفقاً حليدر (ص 
حســــــــناً فعل لو  ").OECDيف دول منظمة التعاون والتنمية ( 6.1اإلنتاج القومي، مقابل 

دراســياً  عاماً 16ذكر أن اإلنفاق العلمي الســخي أفضــى إىل أن نســبة الذين حصــلوا على 
مرة.  2.5مرات بين الســـــــــــكان اليهود الذين تضــــــــــــاعف عددهم  5.2أو أكثر تضــــــــــــاعفت 

أضــعاف عدد الســكان خالل الفترة نفســها،  3.4مرات، أي  8.57تضــاعف الناجت احمللي 
1916	- 2001.  

مــا كــان لنمو النــاجت احمللي أن يتفوق على نمو الثروة العلميــة واملوارد البشـــــــــــريــة، 
لوال أثر العلم يف تأهيل املوارد البشــــــــــرية ورفع إنتاجيتها، كما جتســــــــــد الربط بين العلم 

، 2000من الناجت احمللي ســنة  %4.2والبشــر واالقتصــاد يف بلوغ حصــة البحث العلمي 
)، تبلغ 361عاملياً على هذا الصـــــــــــعيد. وفق حيدر (ص  وبذلك تكون إســـــــــــرائيل األعلى

يف األلف  2.19يف املئــة يف مقــابــل  1حصـــــــــــتهــا من األبحــاث املنشـــــــــــورة عــامليــاً نحو 
الصــفة األســاســية التي "). مع ذلك ختم حيدر قائالً: 661حصــتها من ســكان العامل (ص 

  لم!، والله أع"تميز نظام التعليم اليوم هي صفة التخبط واملد واجلزر
للدكتور فضل مصطفى النقيب الذي أوجز  االقتصادجند صدقية ما تقدم يف فصل 

انتهى القرن العشرين وقد وصل حجم االقتصاد اإلسرائيلي إىل مستوى "الوضع قائالً: 
. وهو يقدم مقارنتين: "مليار دوالر 100عال جداً، إذ أصـــــــــبح حجم اإلنتاج القومي نحو 

األوىل أن متوســـــــــط دخل الفرد اإلســـــــــرائيلي أعلى منه يف إســـــــــبانيا واليونان والبرتغال، 
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من جمموع إنتاج مصـــــــــــر وســـــــــــورية  %73والثانية أن اإلنتاج اإلســـــــــــرائيلي يعادل نحو 
 : حققت إســـــــــرائيل يف نصـــــــــف القرن املاضـــــــــي إجنازات "ولبنان واألردن. اســـــــــتنتج قائالً

  ).485(ص  "والصناعي ت التقدم العلميهائلة يف جماال
قرأ النقيب التحوالت عبر حمورين: تضاؤل أهمية الزراعة وازدياد أهمية اخلدمات. 

 %2.3إىل  1980من الناجت احمللي سنة  %6.1دلل على األول بهبوط حصة الزراعة من 
 . فات الكاتب أن التراجع كان على أرضـــــية مكانة متواضـــــعة للزراعة ســـــنة2000ســـــنة 

، وهو ما يعني أن التحول كان داخل الصـــــــــــناعة وحركتها صـــــــــــوب الفروع ذات 1980
الكثــافــة التكنولوجيــة. وقع يف التبــاس حين مل يلحظ إعــادة تصـــــــــــنيف القطــاعــات ونقــل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــــــــاالت من قطاع الصـــــــــــناعة إىل قطاع اخلدمات. واحلال 

.هذه، فإنه إذ زاد وزن األخير فلتبدل مضمونه    نوعياً
ـــــــ  بناء النظام السياسي"	حسناً فعل النقيب وهو يعطي األولوية بين عوامل التقدم لـ

على ثالث ســـلطات، تشـــريعية وتنفيذية وقضـــائية [....] ووجود صـــحافة حرة [....] األمر 
الذي عمل على خلق جو من احلرية الكاملة لنشـــــوء مؤســـــســـــات أكاديمية وعلمية تنبض 

 رعاية رأس"أمّا العامل الثاين فهو  "إلبداع والبحث والتطوير.باحلياة والنشـــــاط وحتفز ا
يف املوقعين الثالث والرابع أشـــــــار إىل دور الهجرة ونوعيتها،  "املال البشـــــــري وتطويره.

العالقة اخلاصـــة التي تربط إســـرائيل بالواليات املتحدة وما ينتج عن العالقة من "وإىل 
  ).486(ص  "ئيلنقل ألساليب التكنولوجيا احلديثة إلسرا

إذ نوّه النقيـــب بنوعيـــة الهجرة وأعطى األولويـــة للتكنولوجيـــا بين نتـــائج العالقـــة 
بــالواليــات املتحــدة، فــإنــه كــان يــذهــب بــاألمور نحو اجلوهري واملشـــــــــــترك بين العوامــل 
األربعة املذكورة، عنينا املعرفة، والتي إذ اســــــــتوردت، بشــــــــراً وتقنية، ما كانت ســــــــتكون 

لوال بيئة داخلية تشـــــكل حاضـــــنة مناســـــبة لإلبداع واإلنتاج، وهذا ما ذات فائدة عظمى 
جنـــده يف رفع إنتـــاجيـــة العمـــل التي تفســـــــــــر نمو النـــاجت احمللي على مـــدى أربعـــة عقود 

  أضعاف وتائر نمو السكان. 4,3متتالية بوتائر تبلغ 
) لواقع حال إســـرائيل يف إطار الوظيفة التقليدية 8 -	1عرضـــت الفصـــول الســـابقة (

) فتتقاطع يف إضـــــــــــاءتها على وظيفة إســـــــــــرائيل 12 -	9دولة، أمّا الفصـــــــــــول الالحقة (لل
االســـــــــــتثنائية كمشـــــــــــروع أيديولوجي. واحلال هذه، فإن تناولنا اآلن ســـــــــــيكون لفصـــــــــــل 
املؤســســة األمنية والعســكرية، الذي أُعطي أولوية لصــلته املباشــرة بما ســبق من فصــول 

م واالقتصــــــــــــاد، إلخ، التي شـــــــــــكلت القاعدة رســـــــــــمت اإلطار العام للقوة يف جماالت العل
  االستراتيجية للقوة العسكرية اإلسرائيلية.

أن القيــادة تركز على احملــافظــة على "عــالج ريــاض قهوجي الفصـــــــــــــل انطالقــاً من 
يل وأن إســـرائ "أن القوات ممكننة بشـــكل كبير"، وهذا ينســـجم مع "التفوق النوعي البشـــري

الطائرة اليوم هي "، ألن "األوسط واألكثر تطوراً تملك أقوى سالح جو يف منطقة الشرق"
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التفوق التكنولوجي للمعــــدات "يصـــــــــــف البحريــــة قــــائالً:  "عبــــارة عن أنظمــــة إلكترونيــــة.
 (ص" فعاالً اإللكترونية، الرادارات، وأجهزة التحكم الناري يمنح إســـــــــــرائيل تفوقاً نوعياً

505	- 508.(  
وإذ يشير الكاتب إىل حتفيز حرب اخلليج جلهود مواجهة خطر الصواريخ الباليستية 

(ص  "عبر جتهيز شـــــــــــبكة دفاع جوية مضـــــــــــادة للصـــــــــــواريخ مرتبطة بجهاز إنذار مبكر"
)، يســــجل أن اجلهود التســــليحية ســــارت بشــــكل معاكس للجهود الســــلمية، اســــتجابة 514

ــــــ ــــــاملستجدة وامل "حتديات الردع اإلسرائيلي"		لـ  الصواريخ الباليستية واجلوالة"		تجسدة بـ
)، 524)، والقديمة املتمثلة باحلرب التقليدية (ص 519(ص " الدمار الشــــــــامل وأســــــــلحة

  ).531وحرب العصابات (ص 
)، ويجزم 539(ص  "ترسانة إسرائيل النووية"يؤكد الكاتب ما هو متداول يف شأن 

وســــــــاً نووية تكتيكية، وصــــــــوالً إىل بامتالكها لوســــــــائط نقل ذلك، بدءاً بمدفعية حتمل رؤ
). ينوه الكاتب بدور 541(ص  كم 4500صـــــــــــواريخ عابرة للقارات يصـــــــــــل مداها حتى 

الواليــات املتحــدة وفرنســـــــــــــا يف تزويــد إســـــــــــرائيــل بــالتكنولوجيــا النوويــة وتمكينهــا من 
صـــــناعة وســـــائط حمل تلك األســـــلحة. صـــــارت إلســـــرائيل شـــــراكة تصـــــنيعية مع الصـــــين 

أن تبني لنفســــها صــــناعة عســــكرية مهمة جداً [....] حتى غدت "تطاعت والهند، بعدما اســــ
  ).550 -	549(ص  "تصنف خامس أكبر مصدر للسالح يف العامل

ال يزال اجليش مثابراً، وبقوة، على االحتفاظ بالتفوق النوعي "وإذ يســـــــــجل الكاتب: 
لن تكون "ه ، يقرر أن"[....] كما أن الصـــــــــــناعات العســـــــــــكرية واإللكترونية يف تقدم ثابت

ســـــــــوى مســـــــــألة وقت قبل أن تبلغ الدول العربية مســـــــــتوى جيداً من التطور التكنولوجي، 
). وإذ يـــذكر أن 553(ص  "حينهـــا تغلق الهوة مع إســـــــــــرائيـــل من نـــاحيـــة التفوق النوعي

)، أي نصــــف 551(ص  2002من الناجت القومي ســــنة  %10إســــرائيل خصــــصــــت للدفاع 
لفســـــر مســـــاندة املواطن لســـــياســـــة احلرب التي مل تلقِ نســـــبةٍ كانت ســـــابقاً، لو تناول ذلك 

  عليه أعباء معيشية جدية تستحق موقفاً سلبياً منه.
كان االســـــــــــتيطان األداة "خالد عايد، الذي بدأ قائالً:  الوجود االســـــــــــتيطاينتناول 

الرئيســــية للحركة الصــــهيونية يف فرض ســــيطرتها الســــياســــية، بالتدريج، على فلســــطين 
ونيون يلجأون إىل نقاط ارتكاز اســـــــــــتيطانية [....] ثم كانوا يســـــــــــعون [....] كان الصـــــــــــهي

لتوســـيع هذه النقاط وتكثيفها ووصـــل بعضـــها ببعض، يف اجتاه إيجاد كتل اســـتيطانية 
تتمتع كل منها بتواصــــــــــل إقليمي. وبالتايل يحاولون وصــــــــــل هذه الكتل معاً، وتوســــــــــيع 

ىل حد ما، احلدود الســـــــــياســـــــــية حدود االســـــــــتيطان [....] كانت حدود االســـــــــتيطان تقرر، إ
  "املقترحة، وأضيفت القوة املسلحة عامالً مقرراً يف رسم احلدود.

هـذا املـدخـل للكـاتـب يلخص عالقـة بـدء وحتقيق وتوســـــــــــيع املشـــــــــــروع الصـــــــــــهيوين 
بـــاالســـــــــــتيطـــان، وعالقـــة كـــل منهمـــا بـــالقوة، على نحو تـــاريخي وراهن: نقـــاط ارتكـــاز 
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. 1967وبعد ســـنة  1948ســـياســـية، قبل ســـنة  اســـتيطانية ثم وصـــلها ثم إعالنها حدوداً
اســـــــتراتيجيا اســـــــتيطانية [....] هي أن حدود االســـــــتيطان اليهودي تعيِّن "دائماً كان ثمة 

 "اســـــــــــتراتيجيا اســـــــــــتيطانية"). ما عرض يؤكد وجود 566(ص  "حدود الدولة اليهودية
  نفذت باملفرّق لتشكل يف جمموعها حصيلة تريدها.

نضع يف هذا السياق إبراز الكاتب أن غور األردن كان حمل اهتمام استيطاين مبكر 
وبناء عليه، فإن نظرة إســـرائيل  "جعل نهر األردن حدوداً ســـياســـية يف املســـتقبل."بهدف 

جرى التشديد دائماً على ضرورة "إىل ما بين النهر واخلط األخضر تصير واضحة، حيث 
كتل اســــــتيطانية، على قاعدة الوصــــــل/الفصــــــل: وصــــــل  تركيز املســــــتعمرات اليهودية يف

املســــــتعمرات بعضــــــها ببعض، وفصــــــل املدن والبلدات والقرى الفلســــــطينية بعضــــــها عن 
). أســـس االســـتيطان مصـــالح اقتصـــادية للمســـتوطنين، وهو ما يســـمح 569(ص  "بعض

.   باحلديث عن أن حتفيز االستيطان كان مالياً واقتصادياً أيضاً
كانت عملية التســـوية الســـياســـية [....] حفزت االســـتيطان [فإن] لئن "ســـجل الكاتب: 

). حقّب التقســــــــيم 569(ص  "انتفاضــــــــة األقصــــــــى تتجه نحو كبح النشــــــــاط االســــــــتيطاين
التاريخي لالســــتيطان بحســــب عهود احلكم، وهذا ما وضــــح متغيراً هو مســــميات العهود 

ثابتاً هو االســـــتيطان  ومقدار النفاق يف اإلفصـــــاح عن املمارســـــة االســـــتيطانية، وتأكيداً
الزاحف من عهد إىل عهد، لتكون حصـــــيلته ســـــيطرة إســـــرائيل على أكثر كثيراً من نصـــــف 

  الضفة الغربية وأقل قليالً من نصف غزة.
يف الفصـــــل الثاين عشـــــر، الذي  اإلســـــرائيلية -	العالقات العربيةعالج هاين حوراين 

اختراقات نوعية "م به عن توزع على ســــــــــتة حماور لعل املشــــــــــترك فيما بينها هو ما خت
مهمة غيرت اجملرى العام لهذه العالقات، من حالة صـــــــــراع عســـــــــكري وعداء مســـــــــتحكم 

 "واســتنزاف متبادل إىل حالة تفاوض واحتكام إىل آليات ســلمية يف تســوية الصــراعات
حتقيق جرعات ســــــــريعة من التطبيع من جانب الدول العربية غير املنخرطة مباشــــــــرة "و

  ).753(ص  "رائيليف الصراع مع إس
اإلســــــــرائيلية مل تتقوض [....]  -		العالقات العربية"على الرغم من االنتفاضــــــــة فإن 

(ص " ســـــــواء من ناحية التبادل التجاري والســـــــياحي أو من ناحية االتصـــــــاالت الثنائية
). أي أنه حتى جمزرة مستمرة وجماعية مل تبدل نقلة تاريخية كانت األمور تقاس 754

ســاهمة يف الصــراع، وما إذا كان ســاخناً أو بارداً، إىل طور صــارت معه قبلها بمقدار امل
تقاس من ضـــــــــــمن خيار ســـــــــــالم حار أو ســـــــــــالم بارد، لكن ليس إىل حد أن يوقف تبادًال 

  جتارياً أو سياحياً أو يقطع اتصاالت ثنائية!
إن اإلجنازات التأســـــــــــيســـــــــــية من علمية واقتصــــــــــــادية وعســـــــــــكرية، التي جعلت تلك 

ـــــاحلصيلة التا عامل، يهود ال	ريخية ممكنة، هي نفسها التي جعلت إسرائيل أكثر جاذبية لـ
ار. بعد مشــــــــاريع أجوبة بشــــــــأن اجلذور  موضــــــــوع الفصــــــــل احلادي عشــــــــر لعصــــــــام نصــــــــّ
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التــــاريخيــــة وهــــل توجــــد هويــــة يهوديــــة، يشـــــــــــير الكــــاتــــب إىل أن عــــدد يهود العــــامل بلغ 
يف األلف من ســـــكان العامل، أي أن  2.19، يشـــــكلون 2001يهودي ســـــنة  13.254.100

  ).661أشخاص يف العامل كان يهودياً (ص  407واحداً من كل 
يف الشـــــتات. يعتبر  %62.6يف مقابل  %37.4، بلغ عدد يهود إســـــرائيل 2001ســـــنة 

 (ص "يدل على نوع من التملص من االلتزام التام باملشــروع الصــهيوين"الكاتب أن هذا 
اعدة أقصـــــــــــوية تقرر فشـــــــــــالً بقدر من مل يهاجر يف حين حدث ). قوّم انطالقاً من ق679

جناح بقدر ما تســــــــــتقطبه إســــــــــرائيل من يهود العامل. حســــــــــناً فعل لو تناول إعادة إحياء 
اليهوديـــة وإنتـــاجهـــا ليهود أكثر انغالقـــاً، وجعـــل اليهوديـــة والصـــــــــــهيونيـــة أكثر تمـــاهيـــًا 

  وتوسعاً نحو صهيونية مسيحية.
مدوا يد املســاعدة إلســرائيل، ولوال حســن اســتثمار األخيرة  لوال قوة يهود العامل ملا

للمســاعدات ملا زادوها. وإذا شــكل يهود العامل منصــات خارجية لتســويق ســلع إســرائيل، 
فألن هذه على جودة، وهذا يعني اقتصــــــــاداً كُفْأً يغري االســــــــتثمار اخلارجي، ناهيك عن 

قررت حقوق املستثمرين. لقد ت توفر بيئة استثمار من بنية حتتية ونظام قضائي يحفظ
إســـــــرائيل قوية يف تطور علمي أعطى االقتصـــــــاد نوعيته ووفر لألمن البعد التكنولوجي، 

  سر التفوق األمني.
إن املشــــــــروع الصــــــــهيوين وهو يضــــــــع لنفســــــــه هدفاً عدوانياً متمادياً، توســــــــل إطاراً 

ات حزمها يف وشـــــــرعية دولية مالئمة عبر وعد بلفور وصـــــــك االنتداب، واعتمد رزمة أدو
منظومـــة متكـــاملـــة ومتكـــافئـــة. لقـــد تم الربط احملكم بين العـــامـــل الـــذاتي واحلـــاضـــــــــــنـــة 
اخلارجية، بين الهدف ووســــائط حتقيقه. وإذ اســــتدعى األمر هجرة وخوطب التمييز ضــــد 
اليهود، فذلك يفســر االلتفات مبكراً إىل احلقوق االجتماعية، كضــرورة ما كان من دونها 

تيطان أن ينجح. أمّا وقد تأســـســـت شـــرعية احلكم وتمأســـســـت بناء لهجرة أن تكون والســـ
  على معيار احترام الدستور والقانون، فقد تكرست املعيارية عند قياس األداء.

وســــــــواء أعاد األمر إىل وعي أهمية اإلنســــــــان فحفظت مكانته، أم رجع إىل إدراك أن 
فقد تشكل إجماع قومي قوي ثروة إسرائيل الوحيدة هي املوارد البشرية، أم إىل كليهما، 

على إعطاء األولوية لرعاية رأس املال البشـــــــــــري وتطويره بالعلم. إجماع بدأ مع قيام 
، وربطاً بما كان سائداً عن 1882أستاذ يهودي للرياضيات يف جامعة هايدلبرغ سنة 

، بالدعوة إىل إقامة جامعة عبرية 1870أن اجلامعات هي من ربح احلرب ألملانيا سنة 
. جامعة، بل جامعات عبرية، قررت 1918ع حجر األســـــــــاس لها يف القدس ســـــــــنة وُضـــــــــ

  ميزان قوى معرفياً هو من ربح احلرب املديدة للصهيونية.
    

لعل أوىل املســــــــــائل التي يجب تســــــــــجيلها هي تقدير مبادرة مؤســــــــــســــــــــة الدراســــــــــات 
مســتقل،  دراســة. وإذ تقوّم هذه بشــكل 12الفلســطينية إىل وضــع إســرائيل يف جملد يضــم 
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فـــإن جمموع التقويمـــات الفرعيـــة ال يشـــــــــــكـــل تقويمـــاً للمجلـــد، الـــذي ليس جمرد دفتين 
دراسة فرعية، يف وحدتها الداخلية، موضوعًا  12	دراسة فرعية، بل هو الـــــ 21يجمعان 

ومنهجاً ونســـقاً وحصـــائل فرعية، تكوِّن على نحو متتابع منســـجم حصـــيلة كلية موحدة 
. بـدالً من ذلـك، مســــــــــــ ت ألفبـاء البحـث العلمي، والتي بـدأت مع العنوان: دليـل عـام داخليـاً

  .2001، مع أن معطياته الرقمية تصل نادراً حتى عام 2004
بداهة أن يعلو اســـــــم رئيس التحرير ومســـــــاعدته الغالف األول، لكن من دون هضـــــــم 
حق كتــّاب اجمللــد الــذين أُبعــدت أســـــــــــمــاؤهم إىل الغالف األخير، مع أن يف الغالف األول 

ســــــــــــاحة كافية من فراغ وتتســـــــــــع لكل األســـــــــــماء. خلت احملتويات من قائمة اجلداول، م
واقتصـــــر التقديم على صـــــفحة ونصـــــف صـــــفحة من الكالم العام الصـــــالح لكل مناســـــبة، 

كاتباً  12صـــــفحة أجنزه  855لكنه ليس التقديم الذي يقتضـــــيه عمل موســـــوعي يقع يف 
. 12تمفصلوا موضوعاً واحداً على    حموراً

فقرة تقديمية تشـــكل خريطة حللقات الســـلســـلة املكونة له، وهذا  12جمللد يســـتحق ا
مل يتم فأوذي القرّاء، الذين كانت ســـتصـــلهم الفكرة ســـليمة وناضـــجة لو كان اجمللد أكثر 
تراتبية ودقة وانســـــــجاماً وملخصـــــــاً بفصـــــــل تنفيذي. لعل اخلطأ املنهجي األكثر ضـــــــرراً 

، مع أنه ليس إالّ تابعاً ألصل هو "نظام احلكم"يتعلق بتصميم اجمللد الذي بدأ مع فصل 
، اللذان دفعهما خلل منهجي إىل املوقع الثاين، على الرغم "النظام القانوين"و "الدســــتور"

من أنهما األســـــــاس؛ األكثر أهمية وقدرة على نَظْم وتفســـــــير ما دونهما، كالســـــــلطة، التي 
  مهما علت أهميتها تبقى دون الدستور والقانون.

وعلى الرغم من أن تصميم الفصول يعود إىل كتّابها، لكن مسؤولية رئيس التحرير 
تصـــــــــــحيح أي خلــل منهجي، كمــا يف فصـــــــــــــل اجملتمع والتركيــب الســـــــــــكــاين، حين أعطى 
األولويــة لالجتمــاعي على الســـــــــــكــاين. تقع على رئيس التحرير أيضـــــــــــــاً مســـــــــــؤوليــة حــل 

) إىل أن عدد 196حيدر (ص تضـــــــــاربات الفصـــــــــول ومعاجلتها. ففي حين، مثالً، يشـــــــــير 
. وإذ 4.952.200) رقماً خمتلفاً هو 677، يقدم نصّار (ص 5.025.000يهود إسرائيل 

ار 6.508.800يقدم حيدر عدد ســـــــــــكان إســـــــــــرائيل على أنه  ، 6.363.800، يورد نصــــــــــــّ
  معاً ال إسرائيل فقط! 1967ولسكان إسرائيل واملناطق احملتلة سنة 

بينمــا يتوقف معظمهــا دون ذلــك، كمــا  2001 تصــــــــــــل اجلــداول أحيــانــاً حتى ســـــــــــنــة
يالحظ أن معظم اجلداول مل يُرقم تســـــــــــلســـــــــــلياً وعُنون بالشـــــــــــكل املألوف. األطرف، إيراد 

مل يعرض أو ينــاقش يف املتن. يالحظ تــدن يف دقــة التوثيق  358جــدول على صـــــــــــفحــة 
ز اســــــــــتدعاء بعض قادة األحزاب للتحقيق معهم يف مراك"شــــــــــاب اجمللد، ونســــــــــوق مثالً: 

). نعود إىل 48 -	47(ص  ")1999الشـــــــــــرطــة (براك، وشـــــــــــــاحــك وغيرهم يف انتخــابــات 
. نقدم مثالً 1983املصدر، فنجد أنه كتاب احلكومة والسياسة يف إسرائيل الصادر سنة 

واملصــدر  "ســلطة حملية 1500يف إســرائيل اليوم نحو "حيث جند  50ثانياً على صــفحة 
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، الذي صار مرجعاً 1990الصادر سنة  "ناضجة إسرائيل: احلكومة والسياسة يف دولة"
  !2004لدليل 

جند مثالً على تدين مســـــــــــتوى التوثيق يف أن املصــــــــــــدرين الوحيدين لتناول عنوان 
، وفق 1983هما: (أ) مقال نشـــــر ســـــنة  2004ســـــنة  "املؤســـــســـــة العســـــكرية ونظام احلكم"

). مل 56(ص  59، وفق هامش 1985)؛ (ب) دراســـــــة صـــــــدرت ســـــــنة 54(ص  56هامش 
مســـــــــــتخرجـــاً معلومـــاتـــه من "يكن من مبرر للمفـــاخرة بتوثيق الكتـــاب من زاويـــة كونـــه 

، ألنه ليس كل ما هو إســــــرائيلي "وهي إســــــرائيلية يف أغلب األحيان -		املصــــــادر األولية
يلمع ذهباً، أو أن يكون املصــدر إســرائيلياً كي يكون أولياً، أو أن كل مصــدر أويل موثوق 

به. نسوق مثالً:  اتب كان صحيحاً حتى لو أن املصدر أويل وموثوقبه، أو أن اختيار الك
منــذ قيــام الــدولــة مل تتغير نســـــــــــبــة اليهود والعرب يف ") عن أنــه 196(ص  حــديــث حيــدر

، بـــادعـــاء أنهـــا بيـــانـــات املكتـــب املركزي لإلحصـــــــــــــاء الـــذي قـــال عكس ذلـــك. "إســـــــــــرائيـــل
باشــــــتراطات مهنية ووظيفية، وباملعنى املشــــــار إليه، ال بد من ربط مفهوم مصــــــدر أويل 

  وعدم قصر األمر على أن يكون املصدر مستخدماً من الكاتب مباشرة ال بالواسطة.
تخصـــــــــيص "جند اإلشـــــــــكالية املنهجية الســـــــــابقة يف وجود مصـــــــــدر أويل هو كتاب 

، لكنه ليس املصــــــــدر الصــــــــالح ليؤخذ منه متوســــــــط وفيات األطفال "املوارد االجتماعية
من اإلحصاءات الرسمية التي، ومع توفرها، ال يعود الكتاب املذكور واألعمار، ألنه أُخذ 

. يصـــــــــــح ما تقدم على أخذ البيانات عن حجم االقتصـــــــــــاد من  مصـــــــــــدراً أولياً وصـــــــــــاحلاً
إحصــــــــــــاءات البنك الدويل، وبيانات التجارة اخلارجية من إحصــــــــــــاءات منظمة التجارة 

ى أكثر من كاتب أحكاماً العاملية، وجتاهل اإلحصــــــــــــاءات اإلســـــــــــرائيلية الرســـــــــــمية. ألق
عشــــوائية مثل أن جســــر الفجوة التكنولوجية بين العرب وإســــرائيل مســــألة وقت من دون 
توازن االســـــــــــتنتــاج ودليلــه، نــاهيــك عن عــدم انســـــــــــجــام املعطيــات والتحليــل، املقــدمــات 
والنتائج، األمر الذي أفضى إىل عدم ضبط الوحدة الداخلية لغير فصل كما للمجلد ككل، 

  يّر القارئ على حيرة لو واجه سؤاالً عن أية إسرائيل استنتج؟وهو ما ص
هل هي الدولة الثكنة وفق شـــــــــــوفاين، أم دولة القانون واملؤســـــــــــســـــــــــات بحســـــــــــب أبو 

 -	وجراء اخلصــــخصــــة والعوملة -	رمضــــان؟ هل حتركت نحو الرفاه بناء على حيدر، أم
يع رات الســياســية وتوزعملت، بحســب حيدر، وفق ســياســة إفقار ال جند أثراً لها يف التعبي

 "عام إحاد"الثروة، بل جند ما يناقض ذلك ســــــياســــــياً ويتجســــــد يف وزن هامشــــــي يمثله 
بين عرب إســـــــرائيل وفق غانم. جند  "راكح"بين يهود إســـــــرائيل وفق خليفة، وتراجع ثقل 

ما يناقض ذلك اقتصادياً يف حتول إسرائيل من دولة تقشف إىل دولة رفاه، وفق حيدر. 
: هــل هي املنجز االقتصــــــــــــادي، وفق النقيــب، احملــال على منجز علمي وفق واحلــال هــذه

  اً؟وفق حيدر أيض "التخبط واملد واجلزر"النقيب وحيدر، أم هي حيث صفة نظام التعليم 
وإذ ثمة إســــرائيل الثكنة وزيادة العســــكرة وفق شــــوفاين، فهذه ال تنســــجم وإســــرائيل 
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احمللي وفق قهوجي، التي تزيـــد مـــا  نســـــــــــبـــة املوازنـــة احلربيـــة املتنـــاقصـــــــــــــة من النـــاجت
يخصـــص للصـــحة والتعليم وفق النقيب وحيدر، التي تتناقض مع إســـرائيل اإلفقار وفق 
حيدر، التي ال تنســـــــــــجم وإســـــــــــرائيل مزدهرة اقتصـــــــــــادياً وفق النقيب، والتي ترعى العلم 

! واحلال هذه، فإنه وإذا كانت احلصائل الفر ة عيوتطيل األعمار وفق حيدر أيضاً وأيضاً
أصـابت على نحو عام يف ما قدمته، فما تفسـير غير حصـيلة فرعية تشـكل صـحتها نفيًا 
ألُخرى؟ وكيف لنا فك ألغاز تناقض احلصــــــــــــائل الفرعية مع بعضـــــــــــها البعض وتقرير 
حصيلة إجمالية، فضالً عن كشف الدينامية الداخلية الناظمة للتعارضات واملوحدة أو 

  املسعرة لها؟
ّتاب قراءة إســـــــــــرائيل جمزأة، فكشـــــــــــف كل واحد بعداً معيناً، يف إذا كانت وظيفة الك

، micro		حدود كفاءة تناوله ومن ضــمن املســتوى املنهجي املالئم للقراءات الفرعية الـــــــــــــ
دراســـة تضـــمنها اجمللد يف حتديد أي إســـرائيل  12فإن مهمة رئيس التحرير تقرر جناح 

بيعة بحثية وجزئية ويلجأون ؟ وإذا كان عمل كتّاب الفصــول من ط2004هي تلك ســنة 
إىل ما شـــــاؤوا من مصـــــادر، فإن مهمة رئيس التحرير فكرية وشـــــاملة، تعتمد الدراســـــات 
الفرعية واإلســـــــرائيالت التي قدمتها، مصـــــــدراً إجمالياً مع ما يقتضـــــــيه ذلك من قراءتها 

  .macro	كأنساق، املستوى املناسب للقراءات اإلجمالية الـ
رئيس التحرير تأســـــيســـــية وهي تخطيط اجمللد وضـــــبطه وقبل هذا وذاك، فإن مهمة 

منهجياً، لناحية انســـــــــــجام املعطيات والســـــــــــياقات وترتيب التناول وفق منهجية تؤمن 
التراتبية والوحدة الداخلية للفصـــــــــــول كما اجمللد، وتدقق املعلومات والنتائج اجلزئية 

واجب، وإن غير وتعرضـــــــــــهما الختبارات صـــــــــــدقية متبادلة. ويف احلالين فإن املعيار ال
كاف، هو انســـــــــــجام النســـــــــــق الداخلي للفرعي كما الشـــــــــــامل ومعه. واحلال هذه، فإنه لو 
توفرت االشـــــــتراطات املنهجية الســـــــابقة والواجبة لســـــــهل توليف إســـــــرائيل واحدة، وهي 

هذه، ومتعددة األبعاد على املدى بين  "اإلســـــــــــرائيالت"حصـــــــــــيلة النســـــــــــق اجلديل جلملة 
، "دولة القانون واملؤســـســـات"و "الدولة الثكنة"، بين "ولة اليهودد"و "الفكرة الصـــهيونية"

الدولة "و "الدولة الديمقراطية الليبرالية"، بين "الدولة األيديولوجية"و "دولة العلم"بين 
  ."الدينية العنصرية

  حسين أبو النمل
 باحث فلسطيني مقيم ببيروت



 

 
 

  

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  
 


