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  ،حديث صحايف لرئيس احلكومة اإلسرائيلية
  بنيامين نتنياهو، بشأن النهضة التكنولوجية يف إسرائيل 

  ]مقتطفات[ *.27/4/1998
  

  
 كيف حدثت النهضة التكنولوجية يف إسرائيل، واىل أين ستصل يف اعتقادك؟ 
 القائمة على األسواق وبما أن هذه الثورة مقرونة بسياستنا . إن إسرائيل يف خضم ثورة تكنولوجية عارمة

املفتوحة، فإنني أعتقد أن إسرائيل ستكون واحداً من مركزين أو ثالثة من املراكز الكبرى للتكنولوجيا املتقدّمة 
 .مع نهاية القرن العشرين

منتوجات التكنولوجيا املتقدّمة، وبرامج العقل اإللكتروين، : منتوجات العقل هي إن املنتوجات الفكرية  
  .وهذا ما يتقنه اإلسرائيليون جيداً لعدة أسباب. ف اإلبداع لتحسين العمليات اإلنتاجية واخلدماتوحصيلة توظي

فاللعنة التي . أولها أن لدينا آلة للحركة الدائمة، تقوم بتطوير التكنولوجيا املتقدّمة، هي قوّاتنا العسكرية  
قتصادية، ألن أنظمة االتصاالت الالسلكية، كبيرة ومتطورة، حتوّلت إىل نعمة ا توجب االحتفاظ بمؤسسة عسكرية

  .وتكنولوجيا الليزر، والتشفير، يمكن ترجمتها بسهولة إىل تطبيقات مدنية
والسبب الثاين هو أن الفائدة الوحيدة التي يمكنني حتديدها للشيوعية، هي أن جمموعات العلماء   

  .وا هنا، وأرفدوا رصيدنا الفكريوالتقنيين اليهود، املرفوضين من االحتاد السوفياتي سابقاً، أت
  .والسبب الثالث هو أننا نمتلك مؤسسات ممتازة لألبحاث، تتناول خمتلف جوانب التكنولوجيا  
والعنصر الوحيد . وقد شكّل املزيج من هذه العوامل الثالثة خمزوناً هائالً من اإلبداع والطاقة العقلية  

  .بنّيناه بحزم يف العام ونصف العام األخيرينالذي كان ينقصنا هو التحرير االقتصادي الذي ت
 ما هي أهدافك الفورية؟ 
 أولها، زيادة مواردنا ـ كمضاعفة مواردنا من . لقد حدّدت ثالثة أهداف لتطوّر صناعتنا التكنولوجية املتقدّمة

ل املوارد من جامعاتنا ثالث مرات، بتحوي من اجلامعات، ومضاعفة كوادرنا املدرّبة القوى البشرية املدرّبة
والهدف . ويجب أن يتم هذا خالل أربعة أعوام. املرصودة للعلوم والتكنولوجيا يف حصص احلكومة إىل اجلامعات

ولهذا، فقد تبنّينا برناجماً عنوانه . م الكمبيوتر والتكنولوجيا األساسية هو أنني أريد إرساء قاعدة لتعلُّالثاين
ين هنا، أحدهما يتمتّع فأنا ال أريد جمتمعَ. ، وهو موجّه فعالً إىل املناطق األكثر فقراً"كمبيوتر لكل طفل"

أريد استكمال بناء  والهدف الثالث هو أنني. بالتكنولوجيا املتقدّمة للغاية، واآلخر تقليدي ومتخلّف عن األول
 .االقتصاد احلر، الذي يحوّل إسرائيل بفعالية من االقتصاد االشتراكي إىل االقتصاد الرأسمايل

  .......][  
 فهل تضع . لطاملا كان قطاع التكنولوجيا مشتهراً بتقلباته صعوداً وهبوطاً، حتى يف الواليات املتحدة

 له يف سلة واحدة؟كإسرائيل البيض 
 وإنني أعتقد أن يف إمكاننا إيجاد نمط مستقر لنموّ . أ يكتشف أن إسرائيل مستودع للتكنولوجياإن العامل بد

. اإلسرائيلي يف العقد املقبل، ألن احلاجة إىل التكنولوجيا يف العامل كله شديدة، وموادها قليلة نسبياًاالقتصاد 
 .ائمة من اإلبداعوهناك أماكن قليلة جداً كإسرائيل، تستطيع أن تنتج هذه الفورة الد

  .......][  
وقد ربّينا أجياالً من . ولذا، فنحن بحاجة إىل القيام بمشاريع مشتركة لإلنتاج، وللتسويق بصورة خاصة  

لكنّنا مل نربّ أجياالً من املسوّقين، ألنه مل يكن لدينا اقتصاد سوق . التقنيين، وخصوصاً لتلبية حاجاتنا الدفاعية
  .مؤخراً حرة إالّ
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وأعتقد أن . كان اجملال األسرع تطوّراً هو االتصاالت الالسلكية وبعض تطبيقات برامج الكومبيوترربما   
وهو أنّ هناك تقليداً معيّناً لدى اليهود ذوي القدرات الفكرية االرجتالية، مشموالً يف التلمود، . لذلكهناك سبباً 

لكنّ هذا التقليد تُرك جانباً . ليها من جوانب كثيرةوهو، بصورة أساسية، طريقة تقليب املشكلة وتكرارها، والنظر إ
فقد أرادوا جميعاً أن يتركوا التلمود ليحملوا الفأس واملعول، ويصبحوا . يف األعوام التي جاء فيها أساليف إىل هنا

  [....].مزارعين قبل أي شيء آخر 
  ...]....[  

 
  



 

 
 

  

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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