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كلمات

اقتصاد سياسي

ّ
ّ
فضل النقيب ومفيد قسوم يفككان «المعجزة اإلسرائيلية»
ّ
ّ
السياسي
المهم «االقتصاد
ينطلق الباحثان في كتابهما
لصناعة ّ
التقني ّة العالية في ّإسرائيل» (مؤسسة الدراسات الفلسطينية)
من حقيقة أن إسرائيل عدو ّ
أرض ليست
يسو ّق ذريعة وجوده في
ٍ
ّ
ّ
ّ
والتطور
الديموقراطية
له بكونه يبني جنة في صحراء ،وبأنه واحة
الوحيدة في الشرق األوسط
يزن الحاج

ّ
يركز
الباحثان
على
ّ
أهمية
وضع
الوقائع
ضمن
سياقها
الصحيح

ّ
الفلسطينية عامها
ستدخل النكبة
الثامن والـسـتــن ،وال ي ــزال التعامل
م ــع الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي م ـح ـصــورًا
ّ
ّ
ـ«العبقرية
فــي اتـجــاهــن :االنبهار ب
ّ
اليهودية» من جهة ،أو التقليل من
شأن «الكيان الزائل ال محالة» .ومع
امتداد األعوامّ ،
تحولت إسرائيل إلى
دول ــة أم ـ ٍـر واقـ ــع ،بــل وص ـلــت األم ــور
أح ـيــانــا إل ــى ان ـت ـقــال امل ــزدوج ــن من
ك ـل ـمــة إس ــرائ ـي ــل إلـ ــى ك ـل ـمــة ع ـ ــدو .ال
النتقاد األطــروحــات التي كانت وال
ّ
ت ــزال تـقــلــل مــن ش ــأن ال ـعــدو بذريعة
ّ
زوالــه الحتمي وانتفاء الحاجة إلى
وض ـعــه ت ـحــت امل ـج ـهــر ال ـب ـح ـثـ ّـي ،بل
لترسيخه كــدولــةٍ ثــابـتــة ،وإزال ــة ّ
أي
ش ــك ق ــد ي ـط ــال حـقـيـقــة ك ــون ــه كـيــانــا
اسـتـعـمــاريــا اسـتـيـطــانـيــا عـنـصــريــا.
بعيدًا عن هذين املنطقني األعوجني،
انـ ـطـ ـلـ ـق ــت أصـ ـ ـ ـ ــوات م ـ ـن ـ ـفـ ــردة ع ـ ــدة،
ّ
ل ـع ــل أه ـم ـه ــا «م ــؤس ـس ــة الـ ــدراسـ ــات
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة» ،لـ ـتـ ـض ــع ال ـ ـعـ ــدو
ضـمــن مــوقـعــه الـحـقـيـقـ ّـي عــن طريق
إخ ـض ــاع ــه لـلـبـحــث ال ـع ـل ـم ـ ّـي ،ك ــي ال
يـبـقــى أس ـي ـرًا لــأس ـطــرة بجانبيها
اإلي ـ ـجـ ــابـ ـ ّـي (االنـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــار) وال ـس ـل ـب ـ ّـي
(التجاهل).
ينطلق فضل النقيب ومفيد ّ
قسوم
فـ ـ ــي كـ ـت ــابـ ـهـ ـم ــا املـ ـ ـه ـ ــم «االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ّ
ّ
التقنية العالية
السياسي لصناعة
فــي إســرائ ـيــل» (مــؤسـســة الــدراســات
ّ
الفلسطينية) من حقيقة أن إسرائيل
ّ
أرض
ٍ
عدو يسوق ذريعة وجوده فيّ
ل ـي ـس ــت لـ ــه ب ـ ّك ــون ــه ي ـب ـن ــي ج ــن ــة فــي
ّ
الديموقراطية
صحراء ،وبأنه واحة
والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـور الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ف ـ ــي الـ ـش ــرق
األوســط .وبالرغم من تركيز الكتاب
ّ
السياسي لصناعة
على االقـتـصــاد
ّ
التقنية الـعــالـيــة فــي إســرائـيــل التي
ّ
تـ ـع ـ ّـد الـ ـج ــان ــب االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي األهـ ــم
ف ــي ال ـع ـقــديــن األخ ـي ــري ــن ع ـلــى وجــه

الـ ـخـ ـص ــوص ،وامل ـ ـصـ ـ ّـدر األسـ ــاسـ ـ ّـي
ّ
شرعية وحق الدخول إلى
الكتساب
ّ
نـ ّـادي الــدول املتقدمة في العالم ،إال
أنه ّ
يمهد للبحث األكاديمي الصارم
ّ
بـخـلـفـ ّـيــة تــاري ـخــيــة ال تـبـتـعــد كثيرًا
ع ــن الـ ـه ــدف امل ـ ـحـ ـ ّ
ـوري ل ـل ـك ـت ــاب :أي
«تفكيك معجزة التقنية العالية في
إسرائيل ،ال بهدف نفيها أو التقليل
ّ ّ
من شأنها ،بل كي نؤكد أن خطورة
مــوضــوع الـتـقـنـيــة الـعــالـيــة ال تكمن
في «حقيقة» هذه الصناعة فقط ،بل
فــي «األس ـط ــورة» الـتــي يتم نسجها
ّ
حول تلك الحقيقة» .يؤكد الباحثان
ّ
أن ت ـســويــق م ـفــردتــي «األسـ ـط ــورة»
و«املـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــزة» مـ ــوجـ ــود فـ ــي جـمـيــع
ت ـف ــاص ـي ــل الـ ـحـ ـي ــاة اإلس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــة،
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري
وليس انـتـهـ ً
ّ
التاريخي،
ـاء بجانبها
ّ
ّ
طــارحــن عــدة أمثلة تاريخية تفكك
األسطورة العسكرية في حربي عام
 1948و.1956
ّ
تشدد إسرائيل دومًا على «معجزة»
اقتصادها الصغير الذي بدأ ينافس
ّ
العاملية« .معجزة»
في الحلبة
بقوة ّ
ً
تعتبر أنـهــا نــابـعــة أوال مــن خـبــرات
ـديــة اإلج ـب ـ ّ
ال ـج ـنـ ّ
ـاري ــة ال ـتــي يخضع
لـهــا جـمـيــع سـكــانـهــا تـقــريـبــا بحيث
ً
ّ
ّ
عسكرية
اإلسرائيلي خبرة
يكتسب
ّ
ّ
ميدانية إلــى جانب خبرته العملية
فــي اختصاصه الـتــي سيستثمرها
الح ـقــا ف ــي حـيــاتــه امل ــدن ـ ّـي ــة؛ وثــانـيــا،
من «مغامرات املهاجرين» وتوظيف
مــواه ـب ـهــم وخ ـبــرات ـهــم ف ــي مـجــالـهــا
ّ
ال ـص ـح ـيــح .ولـ ـك ــن ال ـن ـق ـيــب وق ـ ّـس ــوم
ّ
يـ ـش ـ ّـددان ع ـلــى أن ه ــات ــن الـسـمـتــن
خــاص ـتــان بــإســرائ ـيــل ،وبــال ـتــالــي ال
ّ
تصح مقارنة تـطـ ّـور اقتصادها مع
ّ
دول أخ ــرى ،وبـخــاصــة أن إســرائـيــل
ّ
تتفرد عامليًا بكونها معتمدة على
ّ
مـ ـ ــوارد االق ـت ـص ــاد األمـ ـي ــرك ــي ،أكـبــر
اقتصاد في العالم.
ال ي ـ ـع ـ ـنـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ض ـع ــف

ّ
االقـ ـ ـتـ ـ ـ َص ـ ــاد اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ـ ّـي ،ول ـ ـكـ ــن
ّ
ّ
أهمية وضع
الباحثني يركزان على
ال ــوق ــائ ــع ض ـمــن سـيــاقـهــا الصحيح
ّ
العلمي الجاد،
كــي يستقيم البحث
ّ
إذ إن االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد
ّ
األميركي ليس أمرًا عابرًا ،بل أسهم
ه ــذا ال ــدع ــم «ل ـيــس فـقــط ف ــي تمويل
نشاط عمليات البحث والتطوير...
ب ـ ـ ــل تـ ــوظ ـ ـيـ ــف امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارف ال ـت ـق ـن ـي ــة
ّ
التقني
األميركية في خدمة التقدم
ّ
اإلســرائـيـلـ ّـي .ويمكننا الـقــول إن في
إسرائيل أفضل العلماء واملهندسني
في العالم ،لكن من غير املمكن القول
ّ
إن ف ــي إمـ ـك ــان هـ ـ ــؤالء ال ـع ـم ــل عـلــى
تطوير أحدث التقنيات في املجاالت
ّ
ّ
ّ
والسلمية ألن ذلــك يحتاج
الحربية
إلى إمكانات دولة كبرى» .ويشيران

ّ
ّ
إلى أن املساعدات األميركية ال تتأثر
ب ــال ــوض ــع االقـ ـتـ ـص ــادي األمـ ـي ــرك ــيّ،
ف ـح ـج ــم امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات األمـ ـي ــركـ ـي ــة لــم
يتناقص بعد األزمة املالية الطاحنة
ع ـ ــام  ،2008ب ــل ازداد ب ـم ـع ــدل %5
بــن عــامــي  2008و .2013وال ُيغفل
ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــان اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى «نـ ـق ــاط
الـ ـ ـق ـ ــوة» فـ ــي الـ ـتـ ـط ــور االقـ ـتـ ـص ــادي
ّ
ّ
اإلسرائيلي ويؤكدان أن هذا التطور
ـ ـ مـنــذ ب ــدء االسـتـيـطــان الصهيوني
عــام  1882ـ ـ كــان يتم دوم ــا فــي إطــار
َ
توجهني مرتبطني« :العمل الــدؤوب
املتواصل لتحقيق األهداف املرحلية
لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ،وال ـع ـم ــل
الـ ـ ــدؤوب امل ـت ــواص ــل الح ـت ــال مــوقــع
مـتـقـ ّـدم بــن ب ــاد امل ــرك ــز» .ويـشـيــران
ّ
إلـ ــى أن الـ ـق ــدرة اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة على

ّ
التكيف بني هذين املعيارين هي أهم
ّ
إنـجــاز تــم فــي التجربة االقتصادية
اإلســرائ ـي ـل ـيــة؛ حـيــث ه ـنــاك تصميم
واضح لدى الحكومات اإلسرائيلية،
على اختالف ّ
ّ
السياسية،
توجهاتها
ب ـش ــأن دفـ ــع عـجـلــة االق ـت ـص ــاد نحو
ّ
ال ـت ـط ــور دوم ـ ـ ــا ،وال س ـي ـمــا أن ه ــذا
االق ـت ـصــاد «كـ ــان ،وال ي ــزال إل ــى حد
ما ،اقتصادًا تتعايش فيه ممارسات
ّ
رأسمالية مع ممارسات اشتراكية،
ويزدهر فيه نشاط القطاع الخاص
مع دور كبير ورائــد للقطاع العام...
ّ
والتنوع
وقــد ساهمت هــذه املــرونــة
في إثــراء البيئة الحاضنة لصناعة
ال ـت ـق ـن ـ ّـي ــة ال ـع ــال ـي ــة م ـن ــذ الـ ـب ــداي ــة»،
وخصوصًا بعد تدفق هجرة اليهود
السوفيات والبدء بـ«عملية السالم»
ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان أه ـ ـ ــم ن ـت ــائ ـج ـه ــا إنـ ـه ــاء
ّ
العربي االقتصادية
مقاطعة العالم
إلسرائيل وفك العزلة الدبلوماسية
حولها.
ي ـخ ـت ــم ال ـن ـق ـي ــب وقـ ـ ّـسـ ــوم كـتــابـهـمــا
ّ
امل ـ ـ ـهـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ــاإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ـ ــى أن ع ــال ــم
ال ـح ـكــومــات ال ـعــربـ ّـيــة ال يـسـمــح لها
بــال ـت ـعــامــل م ــع ال ـج ــان ــب ال ـح ـق ـي ـقـ ّـي
ل ـل ـت ـطـ ّـور االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي اإلســرائ ـي ـلـ ّـي
ّ
«ألن ذلـ ـ ـ ــك يـ ـتـ ـطـ ـل ــب تـ ـغـ ـيـ ـي ـ ـرًا فــي
األولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات وت ـغ ـل ـي ـب ــا ل ـل ـم ـصــالــح
العامة على الخاصة ،وإنما هو في
ال ــواق ــع ي ـفــرض عـلـيـهــا الـتـعــامــل مع
الجانب «األس ـط ـ ّ
ـوري» ال ــذي ّ
يكرس
ّ
التبعية التي هــي جوهر عالم هذه
ال ـح ـك ــوم ــات» .لــذلــك عـمـلــت الـخـطــط
االقـ ـتـ ـصـ ـ ّ
ـاديـ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــة دومـ ــا
ّ
الفلسطيني
على تشويه االقتصاد
ّ
تبعية مع االقتصاد
وربطه بعالقة
اإلســرائ ـي ـلـ ّـي ،ع ــدا عــن الـتــأكـيــد على
دم ـ ـ ــج االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادات الـ ـع ــربـ ـي ــة فــي
األسواق العاملية وفق نظام «املحور
واألض ـ ــاع» بـحـيــث تـكــون إســرائـيــل
هــي امل ـحــور .ه ــذا مــا ن ــراه عـنــد دمــج
االقـ ـتـ ـص ــادي ــن املـ ـ ـص ـ ـ ّ
ـري واألردن ـ ـ ـ ـ ّـي
فـ ـ ــي االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــن اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ـ ّـي
واألم ـي ــرك ـ ّـي ،مــن دون أن يـحــدث ّ
أي
دم ـ ــج ل ــاق ـت ـص ــادي ــن ال ـع ــرب ـي ــن فــي
مــا بينهما .وبـسـبــب ه ــذا الـتـفــاوت،
س ـ ـي ـ ـكـ ـ ّـرس ال ـ ـت ـ ـطـ ــور االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ّ
ـادي
ّ
اإلسرائيلي هذا الوضع على جميع
الـ ـ ـب ـ ــاد الـ ـع ــربـ ـي ــة ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ن ـج ــاح
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـل ـم ـي ــة ،ب ـح ـيــث ت ـثـ ّـبــت
إسرائيل أقدامها عسكريًا وسياسيًا
واقتصاديًا.

لمحات

محمد شكري

«مؤسسة الدراسات الفلسطينية»

عبد الرحمن بن ّ
جراح

هيالري كلينتون

محمد نورالدين أفاية

فارس عثمان نوفل

الطبعة الثالثة عشرة مــن «الخبز
الـحــافــي» ( )1972ملحمد شكري
صــدرت أخيرًا عن «دار الساقي».
سيرته الذاتية التي كتبها بعدما
ّ
ت ـعــلــم ال ـعــرب ـيــة ،بـعـمــر الـعـشــريــن،
تتبع تجربة الــروائــي املـغــربــي في
عــالــم الـعـنــف وال ـب ــؤس .إن ــه هــروب
مـ ــن أب ي ـ ـكـ ــره أوالده ،وت ـس ـكــع
فــي األزقـ ــة املـظـلـمــة مــع الـســارقــن
والسكارى ...كلها عوامل وظروف
جعلت تلك الفترة تفتقر إلى الخبز
والحنان.

بعد أيام على انتخابات الكنيست
اإلسرائيلي ،صدر العدد  102من
«مجلة الدراسات الفلسطينية» .في
املجلة مواضيع وثيمات سياسية
وأدب ـ ـيـ ــة ع ــدي ــدة م ـن ـهــا ق ـ ـ ــراءة فــي
القائمة العربية املشتركة للكنيست
ف ــي «ال ـقــائ ـمــة الـعــربـيــة املـشـتــركــة:
سؤال الوحدة واالختالف» لرائف
زريــق ،و»فلسطني ســؤاال» للياس
خ ـ ـ ــوري .أم ـ ــا حـ ـ ــوار ال ـ ـعـ ــدد ،فـقــد
خ ـص ــص ل ـل ـشــاعــر الـفـلـسـطـيـنــي
أحمد دحبور.

األزمات التي يمر بها العالم العربي
هي محور رواية «الزوراني» (الدار
الـعــربـيــة لـلـعـلــوم ن ــاش ــرون) لعبد
الــرحـمــن بــن جـ ـ ّـراح .فــي بــاكــورتــه
الــروائـيــة ،يمزج الكاتب السعودي
ب ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــال ل ـت ـت ـب ــع
ال ـص ــراع الـسـيــاســي وال ـصــراعــات
واالن ـق ـس ــام ــات .ي ــرص ــد ت ـح ـ ّـوالت
مـجـتـمــع ب ـكــام ـلــه ابـ ـت ــداء م ــن تلك
الـ ـت ــي ح ــدث ــت فـ ــي ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات،
ً
وصوال إلى تداعيات أحداث الربيع
العربي.

ت ـحــت ع ـن ــوان «م ــذك ــرات ه ـيــاري
كلينتون ـ خيارات صعبة» (شركة
امل ـط ـبــوعــات ل ـل ــدراس ــات والـنـشــر)
صــدرت الترجمة العربية ملذكرات
هيالري كلينتون .يتضمن الكتاب
ت ـجــرب ـت ـهــا لـ ــدى ت ـبـ ّـوئ ـهــا منصب
وزارة الخارجية فــي عهد أوبــامــا،
وال ـ ـخـ ـيـ ــارات ال ـص ـع ـب ــة ،ورؤي ـت ـه ــا
وتحليلها للملفات الساخنة ،منها
الربيع الـعــربــي ،واألزم ــة السورية،
والسياسة التركية ،واألوضــاع في
مصر.

يـ ـتـ ـن ــاول «فـ ـ ــي الـ ـنـ ـق ــد ال ـف ـل ـس ـفــي
املـ ـع ــاص ــر ـ ـ ـ مـ ـ ـص ـ ــادره ال ـغ ــرب ـي ــة
وتجلياته العربية» (مركز دراسات
الــوحــدة العربية» ملحمد نورالدين
أفاية ،قضايا وأبعاد الفكر النقدي.
م ــن خ ــال س ـتــة ف ـص ــول ،ينطلق
الـ ـب ــاح ــث املـ ـغ ــرب ــي م ــن امل ـق ــدم ــات
النظرية للنقد في الفلسفة الحديثة
ثم في الفلسفة املعاصرة ،ليتوقف
ع ـن ــد وج ـ ـهـ ــات ال ـن ـق ــد ال ـف ـل ـس ـفــي،
وي ـن ـت ـهــي ب ــال ـن ــزع ــات ال ـن ـقــديــة في
الفكر العربي املعاصر.

في «معمر بن عباد السلمي وآراؤه
الـكــامـيــة الـفـلـسـفـيــة» (ال ـف ــاراب ــي)
يـبـحــث ف ـ ــارس ع ـث ـمــان ن ــوف ــل في
اآلراء الفلسفية ألحد أكبر متكلمي
مدرسة البصرة االعتزالية ّ
معمر
ُ َ
السلمي.
بن عباد
ً
يتضمن الكتاب عرضًا وتحليال
ل ـ ـن ـ ـصـ ــوصـ ــه ،إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ن ـق ــد
موضوعي لنظريات املستشرقني
الـشـهـيــرة ال ـتــي تـعـيــد فـكــر ّ
معمر
اإلسـ ــامـ ــي األصـ ـي ــل إل ـ ــى ج ــذور
هيلينيستية.

